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Gencligin spor 
Terbiyesini belli 
Amaclara 
9evirmeligiz 
110 ngiliz milleti oldumol~stya sporcu bir 

millettir. Kadtnt erkegi spora dit,kiin 
alan o memlekette beden terbiyesi 0.. 

tedenberi bir nevi ulusal asalet ve mede
niyet payesi kazanmtjhr. hte otedenberi 
hali 1ant boyle olan lngilterede bile Ge
ne! Diinya Sava1mdan sonra spor birka<; 
kat daha fazla onem aldt. Diii;er Avrupa 
tnemleketlerinde ise 1imdiye kadar hi<;bir 
meslekte e1i goriilmemi1 bir ragbet ve 
Yaygmhk kazanarak ha.la o yolda yiirii
Yiip gidiyor. Memleketimiz bu cereyamn 
~I!tnda degildir. F akat goriiliiyor ki bizde 
tsin devamh takiblerle diizeltilmesine ih
tiyac vardor. Sporun bizde en <;ok ragbet 
goren boliigii futbol oldu. Bunda bile 
~ok intizamlt bir geli1im yolunda bulun
tnadtibmtz stk stk goriilen act sonuclardan 
anla,thyor. Atletizm ktsmtnda ise hala 
hayli yaya bulundugumuzu itiraf ehnek 
zorundaytz. 

Belki biitiin diinyada ve fakat en ~ok 
Avrupada ahp yiiriiyen sporun tiirlii 
lnemleketlere gore tiirlii belirtilerini gorii
Yoruz. Silahh millet diisturu otedenberi 
balhca 1ian olan Almanyada spor bir 
nevi askerlik ba,langtct olarak kabul ve 
latbik edilmi1tir. italyada fa,ist te~kilatt
ntn sporlara kan1tk askeri bir te,kilat ol
dugunu bilmiyen yoktur. M. Musolini son 
Habel giri1itinde karagomleklilerden or
du kurmaga kadar ileri gitti. Sporun as
ker sistemlerine tatbikt, arsmlusal siyasa 
dilinde on askerlik diye bir ad bile aldt. 

b· Biz kendi hesabtmtza spor t:1kilat.tnt 
" nevi askeri dii1iince tie askerhkten on

ce ona haznhk 1eklinde yiiriihnege tara!
tar olamtyoruz. Askerlik denilince onun 
ltab1 olarak ilk hattra gelen ~ey askeri 
talirn ve terbiyedir. Askeri talim ve terbi
f• •trasile ger~ekle,tirilecek bir talum ii
J~den toplanan bir biitiinliiktii~- Askeri 
/lUnceye dii,iildii mii onun bu tcablann-
1.•n ka~tlamaz. Spar i1inde askerlik usu· 
hUne ve yoluna gidilip te bunlann 
•Psi yaptlamaymca -ki yaptlamaz- o 

Zaman da yanmyamalak bir i1 goriil
~u~ olur. Askerlik fikrinin yanmyama
•klti\a tahammiilii yoktur. Hatta birazmt 

;~el Yapaytm, iisttaraft son~a _kt_,la~a 
I mlantr demek bile aslmda b11 butunluk 

0

1 an askerlik fikrini par~alamak demek 

ltalyanlara gOre mukaddes 
~ehir Aksum da dii~tii 

--------~------···~---------------

Romadan gelen haberler Italyan 
or8usunun diin Adua civar1nda iki 
§ehir daha aldiklarini bildiriyorlar 

• 
ltalyan tayyareleri bir~ok yerler i bombard1man ettiler, Habe,Ierin 
blqllardan birini dii~iirdiikleri anla~ lld1, italyanlara gore Habe~, Habe~

lere gore yerli italyan aske rleri kafile kafile ka~1yorlar 
• 
Italyada kari,Ikhklar 
~Ikhgi Romada resmen 

tekzib Pdiliyor 
Paris 14 (Ozel) - halyanlann bu

giin Aksumu zaptettikleri Ramadan ha
ber verilmektedir. Biitiin Huistiyan Ha
be~lerin mukdades ~ehri olmaM itibarile 
Aksumun dii1mesi onemli bir hadise ad
dedilmektedir. Romamn haberlerine go
re, Aksumdaki ruhanil~rin ileri gelenleri 
ltalyan Ba§kumandant General de Bo
noya sadakitlerini bildirmi§lerdir. 

Makaleye dogru 
Briikw 14 (Ozel) - halyanlar 

,un ~~<rl.J::; 

Makaleye dogru ilerlemege hamlan - $imal cepheaine giden yeni askerlerden bir grup 

maktadular. Bu 1ehirle Adisababa ara- dirildigine gore bugiin de Eritre cephe - lumat yoktur. Cephelerden yola ~tkan 
smdaki her ~e1id irtibahn ltalyanlar ta· !inde bir<;ok Habe,ler ltalyanlara teslim postactlar daha Adisababaya ~elme.ni§· 
rafmdan kesilmi§ oldugu haber verilmek- olmu§lardJT. Ha_he§ mehafili de Eritreden lerdir. Habel hiikiimeti cepheye gitmek 

tedir. l her giin bir~ok yerli ltalyan askerinin Ha- istiyen gazetecilere seyahat roiisaadeSI 
Ramadan gelen haberlere gore tal -

be§ kuvvetlerine iltihak etmekte olduk - vermediginden, gazete aytarlan da hi~bir 
yanlar biri Hauzien olmak iizere Adua- lanm bildirmektedir. §eyden haberdar degillerdir. 
ntn cenubunda iki 1ehir daha zaptehni§ • Berlin 14 (Ozel) - Bir Amerikan Ogaden cephesindeki Habe§ kuman-
lerdir. h b d 

Roma (Ozel) _ Habe§ler bugiin li- aiansmm Aduadan aldtgt a ere gore, dammn ~ok nazik bir durum kar§JSID a 
6 Habel 1efi Tigre vilayetinde ltalyanla- bulundug" u haber verilmektedir. Ras Seymal cephesinde bir hiicum yapmt1lar, fa-

kat derhal piiskiirtiilmii§lerdir. Bu hii _ ra teslim olmu1tur. f yumun ordulan ise Aduamn I 20 kilo -
Dig" er taraftan cephede bulunan tal- metro cenubundadtrlar. cumda biri kumandan olmak iizere 22 

olii btrakmtjlardtr. yan aytarlan da Adigrat civarmda !000 Habe1 mehafili Ras Gugsanm ltal -
ltalyan askerleri geceli giindiizlii ~·- Habel askerinin silahlarile berabor hal- yanlara ge~mesi haberini ne tekzib ne de 

lt~arak yol yapmaktadtrlar. 10 giin zar- yanlara teslim olduklanm haber vennek- teyid ediyor, yalmz inamlm1yacak bir 
fmda Aduaya kadar 40 kilometre uzun- tedirler. haber ol<\ygunu soyliiyorlar. 
lagunda muntazam yol yaptlmt~ttr. Adiaababada hifbir haber yok .ltalyan tayyarelerinin laaliyeti 

ltalyanlara gefen Habefler, Paris 14 (Ozel} - Adisababadan Adisababa 14 (A.A.) - Bugiin og 
Habeslere gefen yerli miitenak•z haberler gelmektedir. Resmi ( Arka•• 7td"~ sahifede) 

' . . . d'"' · · · Sabaha karft a tgtm•.z ~ 
ltaly~n askerleri ve yanresmi ht~bu haber venlme t~t t~ln ~ aon h~berler 1. ncl ~ 

~ k': Italy ada bazt bali! ann eline verilen 
t a hd tiifekler ve bazt avangardistlerin 
t~j1dtklan hakiki tiifekler, biinyece heniiz 
~1 •k taltmak <;agma gelmiyen <;ocuklann ~ 
: ertnde goze ~arpan degil de. adeta gO.. 

Londra 14 (Ozel) - Ramadan bil- cephelerdeki durum hakkmda kat~ .. '.':'.~: ....................... ~~.~:!~.':!~~~~~::: ................... . ···································································cEPHED.EN····MEKTUBLAR: 

z e batan yadnomal (gayritabii) bir man
h.,. aostermekten bir tiirlii lr.urtulamamtj· ~ 
b~· Bizce bunlara hacet bile yoktur. Sporu '1 

vtr tnemlekette hakiki spor olarak kurar 

Cephelerdeki 
siikunete sebeb ne? Bir italyan kumandani «Habe~ 

askeri erkek~e dogii~iiyor)) diyor 
he Yayabilirseniz zaten miicadeleye a .lam 
,;"ztrlarnt~ olursunuz: Hayat miicadele-
d n~. Sava~ hay at miicadelelerinin yalntz 
h:tma ihtimal dahilinde bulunan bir saf
Caktndan ba~ka bir1ey deiiildir. Y aptla
belk·ley sporu askerlige uydyrmak deii;il, 
Iandt •adece sporu spor olarak te!kilat-

trrnakttr. 

za SPoru spor olarak te1kilatlandtrdJgtmtz 
man rn I k r·· · dd. manevi emke et gene tgtnt rna t hve 

leklinde ~kvtd . vebhayat 1kakvgasmt~ er 
terlikli Y en . tnt ajart 1 e orumagba ye
letj ett~ltrmi~ oluruz. Bunun u su-

e tern· . h k .. d f bokt tnt alta memle et mu a aast 
du~'~dan sporu askeri bir gidi1e uy
ai1111 a tan daha ileri kuvvette bir sonuc 
Kaid k~mak demektir kanaattndeyiz. 
Ucan 

1 1 denizde kiirek <;eken, havada 
I • Yerde k .. .. 1r. h ge i Ill 01an, onune ~· an er en-

ulusal kvaffakiyetle athyan gene zaten 
'•Ytlrnakor~nmantn en degerli bir unsuru 
81>or te k·l~Ztmdtr. Bizim dii1iindii~iimiiz 
dtr. B'· 1 attnda ni1an altcthgJ bile var
ntn ~.:ztrn ~ii!iindiigiimiiz spor te,kilatt
k~rlik ~·"•stnden ge~en gence gore as· 
ttr ZorJ~~altntn oyle giic elde edilir hi<; 

oyJe b· Ru kalmamtl olacakttr. Bilakis 
h•vilen f,' ~ence gore askerlik hayatt en 
l'•ket trd ayat olur, ve orada disiplmle 

~ tl erdi~1_en. kiitlenin biiyiik kuvvetine 

:1~~ b~dur.11;1 so~-i~celemede askerli~ te 

1
1 ht~bir skerltgm bu yiiksek mahtye-

~ arak kim 'Por !ekli kinde tam anlamh 
tr. A I '•Ye o& t k .. k"" d • . 1 '•erj·-- ~re me mum un egt · 

lRtn bu derin ve yiiksek ruhu 

YUNUS NADI 
(,o\rJr.,., 2 nci •ahilede) 

Siiel muharririmizin 

gori.i~ ve miitalealan 
Diin, saat 9 a kad~r gelen ha • 

berlera gore, siiel vaziyet hakkm
da Biiyiik Harbde ezberledigimiz 
~u ciimleyi yazabiliriz: •Cepheler- ' 
de siikunet hiikmiif<mnadtr.• 

Bu arada ger~i , Berlinden veri
len bir haberdc, italyanlarm Ak -
sumu zaptettikleri bildirilmi~se de 
Berlinden son zamanlarda verilen 
haberlerin ~ogu astlstz ~1kt!jp i~in, i 
italyanlar tarafmdan teyid edil • I 
medik~e Aksumun ahndtgtm ka • 
bul etmek istemiyoruz. Esasen Ak
sum, italyanlarm iddialanna go -
re. sanlmt~ bir vaziyetteyse. zap -
tedilmi~ olmaSJ, sadece mukaddes 
bir Habe~ ~ehrinin ltalyanlarm eli
ne ge<;mesi gibi manevi bir tesir hu-

1 
sule getirebilir. 1 

Son giinlerde !talyan kaynakla • 
rmdan gelen bir haber, !talyanla -
rm 15 giine kadar taarruza g~e • 1 

' ceklerini bildiriyordu. Bu habere 
inanmak laz1m gelirse, !talyanlarm 
yeni bir hamle yapmalan i~in da
ha beklemek liiz1m gelecektir. 

l;iimal cephesinde italyanlarm 
Adigrattan cenuba dogru ~arki 
Tigreye iterlledigi bildirilen sol 
cenahlarmdan da haber yoktur. 
Zalen diinkii yaztmtzda, bu kuv • 
vetin yalmz ba$tna fazla ileri git
mesi makul olamlyacagtm soyle -

imparator dtalya aldrgi arazile iktifa ederse sulh 
yapar mtsmiZ?» sualine «Asia!» cevabm1 verdi 

Adisababada 5 talare bir 
harb havadisi sabbyor 

Deyli Ekspresin ltalyanlann 4imal 
cephesinde bulunan aytan bildiriyor: 

,Sima! ceph¢sinde hala siikunet devam 
etmektedir. Binlerce ltalyan asker. ve 
ameleler, son Adua ve Adigrat muhare
belerinde kazamlan araziyi tahkin et
mekte, Tigre daglanm hedef tutcak il~- • 
ri hareketi i~in haznhk yapmakla<llflar. Muaolininin damadt ~imal cephe· 

Harb tayyareleri stk stk u~.rak dere- ainde tayaresinin vunmda 
lerin ve daglarm iizerinde istibaflar 

Y!.'!'!l!!'~" ve ltalyanlara darbe 

I 

Bu u~ujlardan dondiikleri zaman 
tayyareciler raporlanm kii~iik pan,iitler
le karargahm iizerinden atmakta ve yere 
inmeksizin Aduadan elli mil geride olan 
hava istasyonlanna avdet etmekteairler. 

Bugiin ltalyan tayyarelerinden biri 
Aksum civannda bulunan Atale dagm
da yere dii§tii. Rakiblerinden ikisi derhal 
oldii, diger ikisi de aldtklan yaralano 
tesirile olmek iizeredirler. 

mi~tik. 
Adua oni.inde Ras Seyyumun bir Habe,lerin cenub ordusu 

Adigra It i§gal eden kuvvetlere ku -
manda eden General Santini ricate mtc· 
bur kalan Habe§lilerin kuyulan zeltirle
dikleri 1ayiastm 1iddetle tekzib chni! ve 
«Habe~liler birer cani gibi degil, namus· 
Hr hirer muharib gibi doi\ii<iivorlar» 
sozlerile dii,amanlanm takdir etm;<lir. 

kiivetin i~ine dii$iiriildiigunii id - mandanlartnda Vehib Pa1a or· 
dia eden bir !talyan kaynai(t da Junun Cicigadaki karargiihtnda 
bu haberi tekzib etmi~tir; bir isim 1 

indirmek iizere toplnmakta olduiiu soy-1 yanlt~h{p olmu$mu~. 
( Arka•• 7 nci aahifede) lenen Hbe~ kuvvetlerinin yerini te~bit et-

·~----~~~~~---iiii ii----.."-1 mege ~hamaktadular, 

Bundan 39 sene evvelki Habe§ sefe
rinde de bulunan General Santini o za

( Ark a•• 6 nc• •ahifede) 

Uluslar Kurumunda 
diinkii kararlar 

52 devlet italyaya kredi a~m1yacak 

mevcud krediler kesilecek 
• 
lngiltere diinden itibaren Habe~istana konan 
silah Ambargosunu kaldrrdr, ingiliz Finans Bakam 
dtalyaya arbk bir san tim bile vermiyecegiz» diyor 

Cenevre 14 (Ozei}-Onsekizler ko-j 
mitesi petrol istihsal eden memleketler 
arasmda onemli bir yer tutan Meksi
kanm da i1tirakile bugiin toplanmtj, 
finansal komite tarafmdan yaptlan 
tavsiyeleri gozden ge.yirmi~ ve miit -
tehiden kabul etmi1tir. Bu tausiyele -
re gore ltalyaya hi~bir kredi a~tlmt· 
yacak, mevcud krediler kesilecek, bu 
devletle hi<;bir istikraz anlajmast im
zalanmtyacak. ltalyanm dt§ ve i.y is
tikrazlann~ i1tirak edilmiyecek, U -
luslar Kurumu iiyeleri memleketlerle 
1imdiye kadar yapltgt biitiin kuntrat
lar miinfesih addolunacalr.ttr. 

Ak~amiistii saat 18 de Elliikiler 

komitesi gene! bir toplanh yaparalr. 
ltalyaya karlt altnacak finansal ted • 
birlere dair Onsekizler komitesi tara -
fmdan hamlanan raporu tetkik etmi1. 
Uluslar Kurumu paktmtn Onaltmct 
maddesi mucibince ltalyan kredilerine 
kar,t ambargo konulmasma karar ver· 
mi1. yani Onsekizlerin tavsiyelerini ay
nen kabul etmi1tir. Bu suretle 52 dev
let bugiinden itibaren ltalyaya her 
~e1id krediyi kesmi~ oluyorlar. Avus
turya, Macaristan ve Arjantin dele • 
geleri bu karara kar~t itirazlarda bu
lunmu~lardtr. 

Elliikiler komitesi finansal ambar -
( Arka•• ? nci •ahifede) 

Italyaya ihracat durdu 
italyan bankalar1 da, mevduat 

para bulundurmu' 
muamelatm1 tamamen 

geri istenirse 
• • ellerinde olmak l~In 

kredi kestiler 
Uluslar Kurumu taraftndan lta!yaya I haberlere gore, Sovyet Rusya da zecri 

kar11 Jatbik1 karar altma ahnan zecri ted- tedbirlerin tatbiktna ba,laml!ltr. Sovyet• 
birlerin tesiri piyasam~zda da cluyulma- leri~ ilk i1 olarak ltalyaya mazut ve hu -
ga ba,lanmtjltr. bubat ihractnt yasak ettikleri haher veril-

ftalyaya kar11 her tiirlii krediler kesil- mektedir. 
digi i~in ltalyan limanlanna br~t ihra- lskenderiyeden limammtza gelen va • 
cat durmu1 gibidir. purlardan ahnan malumat, burada ~ok 

fstanbulda bulunan ftalyan ba~kalan ,iddetli takyidat almdtgt merkezindedir. 
da kredi muamelelerini kesmi1lerdir. Bu Bir miiddettenberi lskenderiye limant
bankalar a~tk bulunmakla beraber yal- na giren biitiin gemiler romorkor ve ktla
mz eski mevduat i,lerine bakmak•ad rlar. vuz almaga mecbur tutulmaktadtr. Gu • 
Bu bankalann lr.rediyi kesmel"i gayet rubdan sonra limana girip ~1kmak ve ge
basit bir sebebden ileri gelmektelir: St- celeri yiikleme ve bo§alhna i1ile me1gul 
yasal buhran ve harb sebebile mevduat olmak yasak edilmi1tir. 
geri istendigi takdirde elde pau bulun - lskenderiye limant fngilterenin Akde• 
durmak mecburiyeti... niz filosundan bir ktsmt tarafmdan <;ev-

Di~er taraftan ilgili makamlara Relen rilmi1 bulunmaktadtr. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUII 

Diin geceki 
Misafir Sovyet giire' takrm1 diin gece 

miisabakaYJ. B gure~ takimimiZla yapb 

yet giire1 taktmi
le giire,~ilerimiz 
arasmda ilk temas 
diin gece yaptl • 
mt§hr. Miisaba • 
kalar T aksim 
stadyomunda a<;tk 
havada olmu§tur. 
Stadyomda ~ok 
iyi inzibat tedbir · 
leri • almm11 oldu 
gundan mii<aba -

ilk 

kalar biiyiik bir Yukanda: M1aafir Souyd giiref lak1m1. Afai•da: Mer. 
intizam i~inde ce.. •inli Ahmeclin Pilnolla yaptrkt mii•abakadan bir gOriiniif 

reyan etmi§tir. I kalan tribiinlerden rahat~a seyrehni§tir. 
Stadm kapJSt ve i~erisi Sovyet ve Tiitk Sovyet giire§ taktmma kar~t diin gece 

bayraklarile siislenmi1ti. Sahaya yalollZ, B giire1 taktmtmtz ~tkanlmt!hr. Diin ge
gazetecilerle gUre1~iler ve hakem_l_erden [ ceki miisabakalar resmi bir mahiy~ti ha!z 
ba1ka kimse buaktlmamtj, halk, musaba- ( Arka•t 6 ""' aahlfedr 
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S1tmaya tutulan bir 
Tiirk kadar giizel 

asian, ancak bu yarah 
goriinebilirdi! 

na, katde, ve kli~lik ktzlar, o uluorta 
aozden ilham alarak bin erkege bedel 
gordiikleri gencin yamnda yarattlacak 
e•siz pandomimayl diislinmii~lerdi. 0 
pandomimada kelime olmtY•caktl, lakin 
miinalann en kuvvetlisi sezilecekti. 

Hepsinin i~ine ezgi veren bu ~1lg1n 
<lli<lincenin hazzm1 kozm ba ka bir sozli 
bal.talamo~to. 0, ke~iye karar verilirse 
ilk nobetin kendi tarafmdan almacagono 
soylemi,ti. Bu. kendilerinden iistun go • 
riinmek horsom belirttigi gibi tehlikeli ih • 
timallere de yol aGacak bir durum de • 
mekti. <;:unkli, ilk ke!iyi alamn delikan
loyo kazanma,, kendine baglamaSI, obur
Jerinden uzak tutmaso miimklindli. Za • 
ten hepsinin i~inde de bu erne! dola,oyor
du. Gece nobetinde ilk olmak istcyo~le • 
nn;n temeli bu fikre dayamyordu. 

Bundan dolay1 be~ kadm lizlintli ge
~irip duruyordu, i1in i~inden naSI! G'k& • 
caklanno kestiremiyorlardo. Nihayet ana, 
ortaya bir mlilahaza alto: 

- Jozefin, dedi, ne dedi~ini bilmiyor, 
abuksabuk konujuyor. Guriiltiiden, evi
mize girip ~okanlann ~oklugundan simr • 
leri bozulmu1 elsa gerektir. Kendi<ini 
ho~ gorelim, densizligine kmnoyalom. f1e 
gelince: Ben ya~a gore ke1ik almma.ono 
dogru buluyorum. En ya!lomoz, ilk ala • 
rak ke~iye girer. 

J ozefinden ba1ka" bu fikre kar11 kay
male istemedi. Cunkli, aM kadomn hasta 
iizerinde kurabilecegi haz agmdan hi~biri 
iirkmliyordu, kendilerinin genclik, kor • 
pelik, atejlilik bakommdan tastdoklan iis
tiinliikle o agt hemen ktracaklanm, bin 
erkek degerindeki delikanloyo kendi ben· 
liklerine baghyacaklanm umuyorlardt. 
Yalmz ]ozefin, ayak diriyordu, «onun 
gozii ilkin beni gordli, kendi•ile ilk go • 
rii1mek hakk1 benimdir» deyip fikrinden 
donmek istemiyordu. Lakin o da en so • 
nunda, obiirlerinin durumuna ge~ti, «pe
ki, oyle olsun, ilk nobete biiyiik ablam 
girsin:.> dedi. 

Bu anlasmadan sonra elbirligile gene 
hmar yaptldo, yaralann sargtlan degi!ti
rildi. dalgon goriinen hastaya <lit i~iril
di, iistii orti.ildii, sonra yamba~onda ~ev • 
relenerek fiskosa girilildi. Sanki biribi • 
rini bkanan. biribirinin kirli ~ama1orla • 
nm ortaya atan onlar degilmi1 gibi lath 
lath konu,uyorlardt. Hastanon sa~lan, 
ka!lan, agzt, burnu iizerine aytl!rnalar 
yapoyorlard1. Hepsi bu dermanSIZ tiirk
te yaman gii7ellilder buluyorlardo. On • 
lara gore "tmaya tutulan bir asian, an • 
calc bu yarah Tiirk kadar giizel gorii
nebilirdi ve yuva<~ndan diisiiriilen hi~bir 
kartal, o dii1kiin durumda, bu dalgm de
likanh kadar heybetli olamazdo. 

Bu, hakikat iizerinde dilbirligi ya • 
p1yorlard1, liikin hastanm kendilerince 
en biiylik meziyet lt§kil eden i~ giizdlik
leri iizerinde konu,maktan ~ekiniyorlar • 
do, onlann zevkini • k~<kan~ bir gizleti!
le - kendilerine sakloyorlardt. 

f1te gene akoncl Mustafa boyle bir 
muhitte, boyle §artlar altonda ve boy!< 
ihtiraslar idnde uzun bir bakom devrtsi 
ge~irdi, yaralanndan kurtuldu, inaml • 
maz bir h1zla eski giicune, kuvvetine ka
vu~mak yoluna girdi. Artok odada dola
§IYOrdu, bol yemek yiyordu, giin ba1111a 
giirbiizlt!iyordu, giizelle,iyordu. 

Bu iyile~me giinlerinin daha ba,lan • 
gocmda kadonlaron mna,,klogo yiiz gos -
termi!ti. Her gece onlardan biri iiziintii 
veren bir haz ptrisi gibi ddikanlonon ba
~~ ucuna dikiliyordu, msiz bir ago:J,, 
zavalhyo sanyordu, kelime•iz bir a1k 
ilahisi iifliye iifliyt onu ter i~inde bora • 
koyordu. Mustafa, karabasanlo dii1ler • 
den heniiz kurtulurken golii oniinde ·~·
Ian bu btyaz ve konu<ur riivalardan son 
derece iiziiliiyordu. Hele ilk giinlrrd•. 
bovnuna dolas.n hrr kol. yeni bir yara gi-

-

bi kendini rahatsoz etmi!ti. F akat bu ka
donlarm kendine bakhklarmo, yaralanm 
sanp sarmadoklanm, bu yolda uykusuL 
kaldoklanm dii1iindiik~e iiziintiisiinii bel
li etmemege sava§oyordu. Hepsinm iste • 
dikleri gibi davranmalanna ses ~okarml
yordu. Dermam ~ogald1kGa zor arhyordu, 
beyaz riiyalar daha uzunla,oyordu. Y a
ra sarmakta beceriklilik gostermi1 alan 
eller, 1imdi o emegin kar,ohgonl aramak
ta ~ok insah1z davranoyorlardo, dehkan
loyl enikonu htrpaloyorlardo. Hele ana 
kadonla ]ozefin, riiya i1lemekte ve kol
lanm ~ember, dudaklannl slinger gibi 
kullanmakta yar11a ~okml§lar gibiydi, 
Mustafay1, kendi ke,iklerinde yeni ba§· 
tan dermansozhga dii1iirmekten ~ekinmi
yorlardo. 

Delikanloyl bu gece hiicumlarmdan 
~ok fazla iiLen, sokan ve bezdiren bir 
zorlayl§ daha vardo: Ba! duaconon mna
!lkloi(l. Herif, hastanm iyile1tigini goriir 
gormez pa~alarmo sovamo:, dilini zagla • 
mo1, hulyasma katmerli ktlagt (cila) ver
mi!. delikanhyt ba1tan Glkarmak yolun
da sava1a giri,mi,ti. Gun dogarken ge
liyor, saatlerce c;ene Galoyor, bir siirii ma
sallar maloyor ve Mustafanon ba1on1 agn 
iGinde btrakoyordu. 0, hemen her geli1te 
lU sozlerle sokonto ormege ba,lardJ: 

- Allah ve oglu benim agz1mla se
ni kutluluyor delikanh. Sen kilisenin oz 
oglu ve pek 1erefli kahramam olacakson. 

Giderken de hie; degi1miyen IU teker
lemeyi tekrar ederdi: 

- Gokten sana bak1yorlar. Kirden 
kurtulmam bekliyorlar. Elini c;abuk tut 
ki Allah1 ve oglunu bekletmek felaket 
getirirl 

Mustafanon macarca bildigi anla,ll· 
d1ktan sonra dilmac; aramaga liizum kal· 
mamo§h. Ba1 duac1 o dili ~ole giizel ko
nujuyordu, kadonlar da §oyle boyle me
ramlanm ayni dille anlatabiliyorlard1. 
Onlann, mi.i§terek kaygu ve duygulanm 
anlatmak iGin dile ihtiyaclan da yoktu. 
Ag1zlan, ana dillerini bile unutacak lea
dar ba1ka 1eylerle me1gul oluyordu ve 
dillerinden ziyade kollan konu§uyordu. 
Fa kat ba1 duac1 ic;in konu,mak, hem de 
bol konu1mak lizomdo ve bu sebeble 
Mustafamo macarca bili1i onun ~ok ho
§una gitmi1ti, hatta bunda bir ugur se • 
zinsemi§ti, hulyasma kolay ve c;abuk l.a
VUiacagml umar olmu1tu. 

Gene akonc kadonlann dileklerine 
kar11 -anlar kucagmda kalan bir c;iGek 
gibi- davramyordu, istenilen 1eyi veriyor· 
du, fakat kaytdsoz kaloyordu. Bat dua
Ciya da gizli bir istihza ile kar1ohk veri· 
yordu. o:Hele bir iyile,elim, kendimizi 
toployalom, dii1iinmege yol bulalom, son· 
ra seninle anla,mz» demekten ba,ka bir 
§ey yapm1yordu. Lakin sessiz ve tela§soZ 
plamm c;iziyordu. Nerede ve kimin evin· 
de bulunduRunu, arkada§lanmn kac; ki
li olup nerelere yerle§tirildiklerini hirer 
hirer ogrendigi gibi Sebenikoda ka~ as
ker bulunduruldugunu ve bunlann ne ~e
!id silahlar taliYlP nerelerde yer aldokla
nno da inceden inceye sorup bellemijti. 

Arhk savu1maktan, arkada,lannl da 
birlikte alop -iiliim halinde de biricik lath 
riiyasono te1kil eden- kutlu yurda don • 
mekten ba1ka bir1ey dii,iinmiiyordu. Bu 
fikri sezdirmemek i~in 1imdi kadonlara 
daha socak davranoyordu, kendilenn~ I· 

sonmo1 gibi goriiniiyordu. Gittik~e Goiia· 
Ian bu tatlolok, giinlerce bir tarafh kalan 
gece sefalanna bamba,ka bir c;e~ni verdi
ginden alii kadon biisbiitiin zivanadan 
~tkmo,Iardo, giindiizleri de ke~ige girmek 
horsona kapolmt~lardo. Her biri bu degi· 
~ikliibn kendine miinham oldugunu ku • 
runtuluyordu ve bir yolunu bulup obiir
lerini a~1ga atmak iilkiisiine sanloyordu. 

( Arlran yar~n) 

Gencligin spor terbiyesini belli ama~lara ~evirmeliyiz 
(Ba,makaleden deuam) 

ancak ko1lada ve orduda giiriilebilor. Onu 
hafife almamak hesabona bile spar te~k1· 
Jatlarile askerlik hayah arasonda a~ok bir 
fark bulundurmak hllim fikrimizce daha 
yerinde olur. 

Buna mukabil bit sporun biiti.in mem· 
leketimizde esaslo ve ulusal bir te ·kilat· 
landmlmaga tabi tutulma"nt atoyoruz. 
Bu te,kilatta her tarafon hususi hareket· 
lerint serbestlik verilmekle beraber biitiin 
memlekette yapdacak spar i1lerinin gene! 
bir kadro ile ~er~evelenmesi lazomdor. Bu 
i1le hiikumetimizin daha yakmdan, daha 
koklii ve ozlii bir yiintemde ilgolenmesi 
laz1mdor. Memlekette yapolabilecek bii
tiin sporlarla bunlardan daha ~ok yapt· 
lacaklaron bir tasnifi vt adeta kanun ma
hivetinde temelli kaideleri kurulmak ge
rrktir. Sporun belli usuller altonda koyle
re kadar yaytlma!lno amac edinen veove
ni bir ~ahsmaya ihtiyac goriivoruz . Me
sela sahillerde deniz sporu yapolor do iii· 
kenin ic; taraflanndo ayni !eyler yapola
maz degildir, ve guntin birinde farua 

yade ... 

!stanbulda yap1lacak bir yiizme yaro1mon 
tiirlii manfetlerinde bir Konyalonon ve 
bir Kay-.rlinin birinci gelmeleri daima 
imkanlo olup eger te1kilahnl ve tatboka'lono 
hakkile tanzim edebilirsek Tiirk sporcu· 
lu~unda bu tiirlii sonuclar gormege §imdi
den hazorlanabiliriz. 

Mevcud biitun tejkilatlanna ragmen 
sporun bizde 1imdiye kadar azGok ba1•· 
bozukluktan kurtulamamo, oldui(unu ka
bul ve otiraf etmekliiiimiz zarurid~r. Biz 
i1te bu ba,obozuklugun yerine derlitoplu 
ve ~ok kuvvetli -adeta re.mi veya varores
mi, herhalde en sonunda ba11 devlete 
bagh- bir te,kiliit konulmasono istiyonll. 

Cumhuriyet Halk Partosinin son yoi
Jarda bu i1 iizeronde vt t~eride. do!ljlnda 
tetkikler yapmakla ugra,togono sanoyoruz, 
ve oyle umuyoruz ki bu tetkikler meseleyi 
artok ortaya atacak kadar ilerilemijtir. 
Oradan bashyacak bir hareket biioiin 
memlekette kurulmaso ve butUn memleke
te jamil bir ahenklt viiriimesi gerek soar 
te,kilatma ~ok giizcl bir ba<langtc olabi-
lir. YUNUS NADI 

CUl\DnTRIYET 

( $ehir ve 
Saytm haztrhgi 

Memleket Haberleri ) 1 

Dost Rus doktorlari 
htzini arbrdt Dr. Danil?evski, Buradenko ve Luray diin Oniver-

~ar~amba giinii bir tee- sitede hirer konferans verdiler ve ~ok alkt~andtlar 

riibe saytmt yaptlacak 
Niifus say1m giiniiniin yaklajmast do

layiSile faaliyet gottikGe artmaktador. Dun 
de jehrin muhtelif yerlerinde sayom m<· 
murlan toplanm•l· kendilerine say1m def
lerleri tevzi edilmi1 ve vazifeleri hakkon
da izahat venlmijlir. Bu meyanda aui 
sinemada da say1m memurlanna tebh • 
gat yapolmosllr. 

Vniversitede toplanlt 
fstanbul cihetindeki saytm memurla • 

ronm miihim bir k .. ml bugiin ogleden 
•onra <aat on b<!te Oniversite konferans 
salonunda toplanacaklar, Eminonii kay· 
makam1 Raaif tarafondan kendilenne 
izahat verilocektir. 

G enel Direktor vekili geliyor 
fstatistik Gene! Direktiirii Celal ile 

fsviGre niifus gene! direktoriiniin yann 
~ehrimize gelmeleri beklenilmektedir. Ce
lal yanndan sonra radyoda say1m me • 
murlarona hitaben miihim bir diyevcie 
bulunacaktor. 

Bundan baska yanndan itibaren rad
yoda say1m konferanslan ba*ltyacaktu. 

Selaretler ve konsolo•haneler 
Say1m merkez biirosu diin sefaret ve 

konsoloshanelerde bulunanlann say1ma 
ne suretle dahil olacaklannt tesbit etmi~ 
ve kendilerine bildirmi1tir. 

Sayrm tecriibe•i yaprlacak 
Ba,bakanloktan gelen emu uzerine 

~ar1amba giinii biitiin memurlar bir sa
Yim tecriibesi yapacaklar ve buna i1tirak 
edecekler resmen mezun addedilecek
lerdir. 

ADLIYEDE 

Vc; komiserin tecziyesi istendi 
Behzad, Dursun, Hasan, Seyid ve 

Sad1k isimlerinde be~ ki,inin; tahkikat 
yapmak bahanesile; hiirriyetini selbet • 
mekle ouc;lu komiser Asom, komiser Se • 
rif ve komiser fbarhim haklaronda Agtr· 
ceza mahkemesinde devam etmekte alan 
muhakeme bitmi~tir. 1ddia makamonda 
bulunan Miiddeiumumi muavinlerinden 
Muhlis iddiasont serdetmi, ve sudulann 
«bir vatandajt ~ahsi hiirriyetinden mab
rum etmek suretile vazifelerini suiistimal 
eyleme» ciirmunden dolayt tecziyelerini 
istemi1tir. Su~lulann vekili miidafaa yap· 
mak i~in mahkemeden miisaade istemil
tir. Bu istek yerinde giiriilerek clava ba§· 
ka giine borakolmo1t1r. 

Bir istimlak bedeli davast 
Temyize gitti 

Ge~en sene Cemberlita1ta Geyziati Li
sesinin bulundugu bin a yanrnl§; sonradan 
Uray bina arsasmda yollar a~rnljh. Bina 
sahibleri a~1lan bu yollardan dolay1 
Uraydan istimlak bedelini istemi,Ier; 
fakat yo! i~in istimlak bedeli verilemi • 
yecegi ileri siiriilerek istenen para veri! • 
memi1ti. Hukuk mahkemesinde bina sa
hiblerinin a~hg, clava neticesinde Uraym 
iic; bin lira vermesine hiikmolunmu1tur. 
Urayca bu hiikiim temyiz edilmi~ oldu • 
gundan bu hafta i~inde Temyiz mahke
mesinde miirafaa yapolacaktor. Miirafa
ada hazor bulunmak iizere Uray avukat
lan diin ak1am Ankaraya gitmi~lerdir. 

KURUMLARD.4 

Gayrimiibadillerin istihkaklan 
Gayrimiibadiller Cemiyeti idare he 

yeti muntazaman toplanarak gaynmu • 
Gadillere aid istihkakon biran evvel te • 
mini te1ebbiisleri iizerindc miizakerel" • 
de bulunmaktador. 

Heyeti idare azalaro muayyen i~tima 
giinlerinden ba~ka. cuma gi.inleri de ce
miyet merkezinde bulunarak alakadarla
nn cemiyete aid i1ler iizerinde fikirlroni 
almaktador.. fdare heyeti ileri gelenle • 
rinden biri bono tevzii etrafmda bu ya· 
ZICIIDIZa !UnJan soyJemi1tir: 

«- Simdiki halde bir bono tevzii 
mevzuu bahsolamaz. T evzi edilcn bo • 
nolaron ~ogu heniiz imha edilmi~ degil • 
dor. Bugiin yar:lan te1ebbiisler nakcli 
bir tevzi istilosaline matuftur. Bu, pck 
peri~an olan gayrimiibadil ahvaltm bir 
dereceye kadar diizeltebilecek ve eideki 
bonolaron k•ymetlenmesine de yardom e· 
decektir. 

Gayrimiibadll bir par~acok o!.un ih· 
tiyacdan vareste kaltrsa jiiphe yok ki 
elindeki kar11lli(onon mevcudiyetinde asia 
ltreddiid etmedigi bonosunu gidip yok 
pahasona sarrafa vermez.» 

KULTUR ISLER/ 
Azhk ve yahanc1 ilk okullarmm 

kadrosu 
Azlok ve yabanco ilk ve ortaokullara 

aid kadrolar dun ikmal edilmi§tir. Azlok 
okullann ilk k1<omlarona aid kadrolarda 
yapolan degi~ikliklere aid lisle dim bu 
okullara teblig edilmi1tir. Y abanct okul
larla ulok okullanmn orta kiSomlarmda 
hic;bir degi,iklik yapolmamt~hr, 

Miaalir doktorlar konleranalarrnr verir ve dinlcnirken 
!?chrimize ~elcn misafir Sovyet dok • kurslanna her iic; senede blr mutlaka 

torlar1 dun, tl'nivcrsiternlzde hirer kon· i!tirak mecburiyetinde olan Sovyet dok
fcrans vermi$lerdir. Dr. Dani~evski, Dr. torlanna, husus! bir kanunla her tlirh.i 
Buradenko, Dr. Luray saat 2 buGu:tta kolayllklarm giisterildlglni ilave etti. 
Oniversiteye gitmi~ler, profesor ve ta- Son konferanst profcsor Buradenko 
lcbeler tarafmdan kar&tlanmt~lardor. vermi~tir. Sovyet bilgini, sozlerine 
Konferans salonunda bUyi.ik bir kala • Moskova tl'niversitesl Ttb Faklilteslnin 
bahk dost mcmleket bilginlerini bek • selamlarmt bildirerek ba§laml~tlr. Kon
!iyordu. feransmt cCerrahl hastahklann tedavi 

tl'niversite RektorU Ccmil Bilsel din- ve tedris usullerh mevzuuna hasretmi~ 
leyicilere misafir Sovyet bilginlerini ve bu husustaki uzun rncelemelerinin 
takdim ve lkl memleket aras1ndakl kill- sonuclarm1 ve Rusyada tatbik edilen 
tiir baj':larmdan bahsetmi&tir. sistemi anlatml~tlr. 

Birinci konferans1 Dr. Danl§evski Dost memleket bilginlerinin konfe • 
venni§, Rusyada tob tahsilinin lnkl~a • re.nslan alaka lie dinleml~ ve hepsi de 
fom anlatarak ~ok dikkate deger bir hu- ayn ayr1 alkt~lanm•~br. 
Hi.sa yaprnl~tor. Konferanstan sonra tl'niversite Rek • 

lkinci konfprans Dr. Luray tara:fln • torii Cemil Bilsel Hukuk FakUitesi ka-
dan verilmi~tir. bul salonunda 200 kl~llik bir ~ay ziya-

Bilgin konferansma cg(izel tiirkc;enl • fetl vermi~tir. <;ayda Sovyet biiyiik el
zi bilmedigim ic;in yabanc1 bir dille ko- c;isi Karahan Yold3!la, lstanbul konsu
nu~acag•m. Fakat yalanda, size sevimli losu Gaikiz Yolda~ ve biitiin Tiirk VE 

lisammzla hitab edecegiml umuyoruiD.> ecnebi profesiirler haz1r bulunmu~lar • 
diye ba~lam1~ ve en eskl ttb te~ekkiilli dlr. f.iiilen bir saat slinnii&tiir. 
alan Moskova T1b cemiyetinin se18m • Mi•alirlerimiz bu6iinkii Trb Ce· 
lanm alk1~lar arasmda tebli;:t etmi~tir. miyeti it;timarnda bulunacaklar 

Profesor konfcrans1m Sovyet hiiku - Saat 18,30 da toplanacak olan Turk 
metinin tababete verdigi onemi anlat • Ttb cerniyetine ~ehrimizde bulunan de
mtya hasretmi&tir. Pro!esar, cherg(in o- gerli mlsafirlerimiz Sovyet profesorleri 
kumoyan doktor degildir• diisturunun de gelecekler ve a~ag1daki konular ii • 
mana"m ~ok iyi anltyan Sovyet hiiku • zerlne siiylevlerinl vereceklerdir. Bu 
metinin doktorlan mUtemadi bir teteb- toplanbya bUtiin hekimler davetlidir. 
bu mccburiyetine tabi tuttultunu, a,vni Giinlin konular~: 
zamanda bu sahada 61rc;ok ko!ayhklar 1 - Akcifer hastahklarmda vagusa • 
temin ettigini anlatm•§tlr. Moskovada nesthesiesine dair: Prof. N. Burdenko. 
ac;1lan cTekamiil kurslan• nm, RusyR • 2 - Malaryamn klinik tunif ve te -
nm her tarafmdan gelen doktorlar i~ln davlsine dair: Prot. Roman Luria. 
ktymetli bir kaynak oldu~nu soyliyen 3 - Tabii ve sun'i kiikUrtlii banyola
profesor, gerl kalmo~ bir doktorun za • nn tedavide kullarulmasma dair: Prof. 
rarh oldugunu, bunun ic;in Tekamiil G. Danischevskl. 
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Deniz i~~iligi 

Ekonomi Bakanbgt bir 
kanun haztrbyor 

Ekonomi Bakanhg1 tarafondan deniz
ciler ve gemiciler i~in yeni bir it kanunu 
proiesi hawlanmaktador. 

Bu projeye aid ilk etiidler yap1lmak 
iizere gec;enlerde Deniz Ticaret Direk· 
torliigiinde ilgili biitiin deniz sosyteleri 
delegelerinin i1tirakile gene! bir toplanh 
yapolrn11 ve ihzari bir proje hamlan • 
ma<l i,i ozel bir lcomisyona bnaktlmlflo. 

Deniz Ticaret Direktorlagile Deniz· 
yollaro, Vapurculuk Sosyetesi, ~irkrti
hayriye ve Liman Sosyetesi delgelerin • 
den miirekkeb alan bu komisyon diin De
niz Ticaret Direktorliigiinde toplanaralc 
bu proienin hamloklarile me§gul olmut· 
tur. 

0 skiidar taraf1 

Hastane i~in daha iki ay 
bekliyecekler 

Oskiidarda z~yneb Kamil hastanesi
nin lagvedilerek dogumevi haline geti • 
rilmesi ve bu 1uretle Anadolu yakaso • 
non hastanesiz kalmaSI iitedenberi bir~ok 
dedikodulan mucib olmakta idi. Evvelki 
giin bir hastanon Oskiidar dogumevine 
kabul edilmemesile bu bahis gene taze
lenmittir. 

Saghk Direktiirii Ali R1za diin bir 
muharririmize bu hususta tunlan soyle -
mittir: 

«- Oskiidardaki dogumevine yalmz 
polis vale.' alannda yaralananlarla son 
derece miistacel olan hastalar kabul o
lunur ve bunun i~in de dogumevinin bir 
talimatnamesi vard~r. 

fki aya kadar Haydarpa1a Niimunc 
hastanesi B~llaeakhr. Buradaki 250 ya· 
tak biitiin ihtiyaca kafi gelecektir.» 

SOSYETELERDE 

Komisyon denizcilerimizin biitiin ih • 
tiyaclanm ve durumlanm gozoniinde bu
lundurarak gerek denizciligimizin inki • 
taft, gerekse gemicilerimizin daha iatik
balli ve verimli bir meslege sahib olma· 
lan yolunda hazorloyacag1 proje ile o • 
nemli bm tekliflerde bulunacaktor. Elektrik tarifesi ipka edildi 

Ozel komisyon i§ini bitirdikten sonra Elektrik tarife komisyonu elektrik !a-
gene, ilgili biitiin deniz sosyetelerinin ;1• rifelerini tetkik ederek elektrik fiatlcrini 
tirakile gene! bir toplanh yapdarak ha • ipka e~lemi1ti_~· Son ii~ aylok tawfe tas· 
zorlanacak olan ihzari proie okunacak dok edolmek uzere Bayonduhk Bakan • 
ve proie son <eklini aldoktan sonra De· hgtna gonderilmittir. 
niz Ticaret Direktorliigii tarafondan E- Tramvay sosyetesinin odedi~i 
konomi Bakanhgona gonderilecekhr. Taksit 

Diizeltme Tramvay Sosyetesinin Istanbul tehri 

Oliimiinii diinkii sayomozda yazdlglmtz namona Cumhuriyet Merkez Banka•ma 
tecimen Lutfi y aztconon cenazesi diin yahrmaga mecbur oldugu bir milyon ye· 

d k di yiiz bin liradan birincitetrin taksiti 
saat on a alkacagl yazllrni§Sa da bugiin olarak 15 bin lirasml diin Merkez Ban • 
saat onda Suadiyedeki kiitkiinden kald1· 
nlarak Eyiibdeki aile mezanna gomiile • kasma yahrmojtor. 
cektir. Duzeltiriz. C. H. PARTISINDE 

Genel Niifus Saytmi 
20 iLKTE$RiN • PAZAR 

GONO 
Savomtn bittijti haber verlllnelye 

kadar evden ~okmak yuakbr. <;t· 
kanlar i~in para ve hapi1 ce:r.aso 
vardor. 

B~veklilet 
1statistiT( Umum Mildilrtilgii 

Nahiye kongreleri bitti 
Cumhuriyet Halk Partisi nahiye kon· 

greleri dun bitmi1tir. Kongrelerde veri
len kararlardan nahiyelerce halledilmi • 
yecek olanlar Parti merkez ba!kanltg1na 
bildirilecektir. 

lzmir Parti baskam buraya 
geldi 

Cumhuriyet Halk Partisi fzmir Vila • 
yet fdare Heyeti Ba~kam Bahri Dogan 
~ehrimize gelmi§tir. Bugiin 1zmire ha • 
reket edecektir. 

15 Birincite~rin 1931. 

Siyasi icmal 
Memeldeki se~im ve 
farki A vrupa sulht.i 

V ersay muahedesile Almanya •' 
dan tefrik edilip kendisine 
mahsus hUkumet !dares! ve 

parlamentosu olmak ~artile hukuku hil• 
kUmranisl Lltvanya hiikfunetine b•ra • 
lolan Memel mmtakasmdaki parlamen• 
to sec;imi ancak iki hafta sonra netice 
verdi ve bu ~imdi ilan edildl. Bu neti • 
ceye gore Alman Birligi partisi verilen 
reylerin yi.izde seksen birini alrru~ttr. 

lntihab neticesinde Almanlar yirmf 
dort ve Litvanyahlar be~ meb'us c;tkar· 
maktac:hrlar. Binaenaleyh yeni direk • 
tuar yani Memel mmtakastm idare e • 
decek rnahallt hiikfunet te~kil edildigl 
zaman bunun biitiin azasomn Alman • 
lardan mUrekkeb olmas1 icab etmekte· 
dir. Yalmz ~imdiye kadar yap1lan se • 
kiz S<Gimde de Almanlar kahir ekseri • 
yet kazand1klart halde Lltvanya hUku• 
meti direktuarm Alman meb'uslann • 
dan te~kil edilmesine man! olmu.tu. 
Almanlarm hiikumeti te~kil etmelerine 
kanuni ve gayrikanunl engellerle imkan 
btraktlmaymca Litvanyah vali, direktu• 
art memleket niifusunun ve rey sahib· 
lerinin ancak be~te birinl te~kil eden 
Litvanyahlardan te&kil etmi~ti. Bu yiiz· 
den Memelli Almanlar ve bunlann a • 
k1beti ve vaziyetile yak1ndan alakad"r 
bulunan Almanya daima §ikayet et • 
mekteydi. 

Litvanya hiikfunetl, direktuar heye • 
tini erg<G, halkm intihab ettigi miimes• 
sillerden te~kil etmek mecburiyetl ha· 
s1l olaca~m1 dii~iinerek bir taraftan 
vazettii(i ~ok kar1~1k sec;im usuiU saye· 
sinde ve diger taraftan muvakkat blr 
zaman i~in astl Litvanyadan Memel 
rnmtakasma getirdigi Litvanyaltlar , .•• 
s1tasile yeni seGimde Almanlar1 ekalli· 
yette b1rakmak istemi~ti. Bu haztrhk 
kar~osmda Hitlerin gerek Ra~tal!da 
gerek Memel hududu civarmda soy).edi• 
gi nutuklarda Almanyarun mUdahale e
decegini anlatm1~b. 

Almanyanm mlidahalesi Niyem~J\ 
nehrinin ate tarafma !(<Gmesi demek 
o!acagondan Habe~ meselesinin c;•kar • 
d1g1 kar1~1khga ra~men biiyiik devlet • 
ler, Litvanya hUkllrneti nezdinde ~ok 
cidd! te~ebbiislerde bulunmu~lard1. Btl 

~iddetli tesir ve tazyik kar§lsmda Lit : 
vanya hiikfuneti Memel m1ntakasmdakt 
se~ime Kovnodaki lngiliz elc;isinin ve 
dif(er biiyUk devletlerin miimessilleri • 
nin n zaret etm.elerine raZl olmU§lu. 

Bu nezaret herhalde ~ok s1ln yap1l • 
mt~ olmah kl se~imin neticesi Alman • 
]arm istedigi §ekilde <;tkb. $imdi me • 
sele dircktuar heyetinin Almanlardan 
te~kil edilmesine ve kahir niifusU AI • 
man olan bu memlekette mahalli idare· 
nin bu unsurun eline verilmesine Lit • 
vanya hiikOmetinin raz1 olup olmtya • 
caJtondador. Memel rnukavelesi muci • 
bince sec;imden on be~ giin sonra direk· 
tuar heyetinin tayin edilmesi icab ede • 
cektir. 

Litvanya hiikfuneti Memel hiikfune • 
tinin Almanlardan te~ekkiil etmesine 
engel ~1karmtyacak olursa se~lmin ver· 
digi neticenin efkart umumiye iizerin • 
de yaratb~l slikwiet bir kat daha ar • 
tacaktor. Aksi takdirde hem Memelli 
Almanlarm isyan ~1karmalan, hem de 
Alrnanyamn silahma dayanarak miida• 
hale etmesi beklenebilir. l';lu halde Me• 
mel meselesinin ~arkt Avrupa sulhu !• 
c;!n te§kil etti~i tehlike heniiz bertaraf 
olmu1 dcgildir. 

MUHA.RREM FEYZI TOGAY 

Pa~abah~;e fabrikasmda dt~arl 
bzraktlmzyan amele 

!nhisarlar Umum Miidlirliigiindell 
diin ~u mektubu aldlk: cGazetenizin 29 
eylUl 1935 giinii ~1kan 4086 saytstnd8 

(Halkm §ikayeti) ba~hgt altmda; !da • 
rernizin, Pa§abahc;e fabrikasutda ~a f 
b~an ~~~ilerini zaruri ihtiyaclarmt de 
ic;in d1~anya ~1kmaktan menettl~l ,;e 
c;okanlarm giindeliklerini kestigi yaztl • 
mo~hr. 

Hakikat §Undan ibarettl! 
Ad1 g<Gcn fabrikam1zda bir taktm !$• 

~Herin sabah ve ogle i~ saatinden lki~•: 
saat sonra ve hergi.in muntazaman, 11 

~er be~er do&an ~tkma baha?esile ~:81(. rinden aynld•klart d1kkatt ~ekml$ dl 
Bunun bir cetveli tutuldu. Ve anla$11 
ki, agustos i~inde 64 ki$i ~ saatleri •; 
rasmda hergiin birdiiziiye yanm saatte 
bir saatc kadar i§lerinden ayr1hyor. 

Normal .bir adam i~in. ga.~ritabi! ol11: 
dugu a~ikar olan bu halon onune ge~ rl 
mek ergesile ~u i$c;ilerin ~k~il~okletl' 
vakil kadar gundclikleri cks.~t~ld•:. ~$· 
nun neticesl de pek c;abuk gorundU· 

1 
, 

~ller bu !tiyaddan vazgec;tiler. Ek~i~t , 
len giindelikler! de eyiOliin ylrtnosifl 
dcnberl geri verilm~ bulunuyor. 

~~· 
Mesele, ~~~lnin do~ar1 ~1kmak darl• ot• 

n1 tazyik olmayop o bahane lie i$ ba~ , 
dan hergiin ayni vakltlerde ayr~lrn;. ,,. 
nm oniinU almaktan ibarettir. ~eY 1~1• 
tin bu yolda diizeltllerek ne§rint sal 
lartmlzla dileriz.• ,......,.,. 
- . . . ~ 

IYI EV KADINLARININ KO~V" 
gittikleri yer: ORZODl • S!> 

miie11eaabdll'. 



CUl\muRfYET 

SON 1-4ABE~LEQ ... 
' T&LIEt'eN TI:LC!IA t' · w TELSiZLE 

Polis noktas1 

oniinde hirsiZhk 
Mason Localar1 • • kapand1? 01~10 

Dahiliye Miiste~ar1 ve Emniyeti Umumiye 
Mudiirii i~ Bakanhgm tamim gonderdiginden 

haberdar olmadiklarim soyliiyorlar 

Sultanahmedde de bir 
diikkam soydular 

Bundan alt1 ay evvel Aksarayda bir 
. huSizhk vak'aSI olmu1, gayet ciir'etkar 
bir kumpanya Aksaray karakolunun kar
§ISIDdaki bakkal diikkamn• soymu1 ve 
~ald1klanm bir kamyona doldurarak ka~
m11t1. 

Halld Ziya Uf1akhgll 

Gozlerini yumup ge~mi1 ydlann ka - toplanh olacak ta tatarboregi yemek 
ranhklan arasmdan andaclan ara§tnan miimkiin olacak diye, ben dii§iiniirdilm. 
bir adam1, bir ~aym aklntiSina kendisini Boyle ka~ kere topland1k, ka~ kere 
kaphrarak, ba§mln iistiinden a§an dalga- karnlmlZI ~i1iren fazla yemeklerle du!a
larla bata ~1ka, bazan etrafmda hi~bir rak, bir hi~ sebebile kahlaSiya kadar giil
ley goremiyerek sularla ortiilii, bazan mekten geyreklerimiz agnyarak mes'ud 
silkinip havaya ~·kan gozlerile iki yamn- giinler ya,ad1k. Bugiin bunlardan n<h
dan kayan levhalara baka baka, yuvar- dar uzag1z, hele bu dostlardan nekadan 
lamp giden bir yiizg~e benzetiyorum. arhk bir daha bize yakla,mamak iizece 
Ben de bu eski andaclarm arasmdan oy- ne uzaklara gitmi§lerdirl ASII uzak olan, 
Ieee ak1p gillnekteyim. Zaman oluyor ki o her~eyi, her elemi tahammiil edilebilir, 
elime tutunacak bir dal ge~iyor ve k1y1- yahud, istenildigi vakit bir tarafa at1p b•
mn biraz durup nefes almak ve etrafa rak•labilir bir engel hi~ligine indiren 
uzun uzun bakmak imkamm veren bu gencliktir. 0 genclik ki bir zaman gelip 
lutfundan istifade ediyorum. kendisinin de geri -donmemek iizere kay-

lr.a~~lcara 1_4 .. ( Ozel) - 1~ _hleri B.a-1 Ankaradaki L~camn kendi kendine fes -
.. ~gmm butun •lbayhklara buer tannm he karar verd1g1, bu karanm da tatbik et

gok ererek Mason Localannda yap1la - tigi bildiriliyor. Esasen Parti programmla toplanhlan yasak ettigine dair ~1kan- da beynelmilelci maksadlarla cemiyet ya
V\h~berler iizerine Dahiliye Miiste~ar• pllamiYaCagl gibi kokii yurd d1~mda olan 

e b,]e gorii~tiim. Miiste~ar boyle bir cemiyetler kurmanm yasak edilecegi de 
£•··~eden haberdar olmadlgml soyle& kay.dhdu. 

0101Yet Umum Miidiir muavim Beh<;el Tiirk Yiikselme Cemiyetinin fes!h ka-

Bun a benzer bir vak' a da Sultanah
medde olmujtur. Sultanhamed tramvay 
durak yerinin ko,esindeki ve polis nokta
smm tam kar~ISmdaki tiitiincii Kamilio 
diikkamna evvelki gece saat 4 te huSiz
lar girmi1 ve bir hayli tiitiinle ufakhk 
paralan ~alarak ka~m•1lard~ HuSizlar 
hpkl Aksarayda olan vak'a gibi tiitiincii 
diikkanmm yamndaki manavm kcpenkle· 
rini k1rarak oraya ve manav diikkan>ndan 
da tiitiincii Kamilin diikkamna girmi~ler 
ve ayni yoldan ka~ml§lardu. Hu .. zlann 
gayet cesurane bir hareketle kar11ki ko
!ede duran polisten korkm•yarak bu i1i 
yapmalan Aksaraydaki huS1Zhg1 yapan 
kumpanyanm hala i1ba1mda oldugu ve 
bu i~i onlann yaphg1 zannm1 vermektedir. 

~e ayni ~eyi tekrar etti. Bu dakikaya ka- ranm hangi esbab1 mucibe ile verdi~ini 
bar Ankara Emniyet Miidiirliigiine de burada 1imdilik tahkik ehnek kabil ola-

11 Yolda bir emir verilmemi§tir. Ancak mad1. Edebiyah Cedide hareketi durdurul- bolacagma ihtimal veremez. 

Karnutayda 
.,, '"''''''' !111•1111 IJIU•IIIii!IIIIJUI/IIIU!JII ·11111:.'1;'·111111111• •ll~otlll"·•·••""'" duktan, «Serveti Fiinun» arhk edebi li- Burgaz yamacmda, yahud tepesinde 

basmdan biitiin biitiin soyulup mecmua yemek toplantJiarmdan ba1ka Hisar ya
aSII ismine lay1k t1bbi, fenni bir mahiyet hsmda da Slk Slk bulutulurdu. Hatta bu 
ald•ktan sonra isimleri o edebiyat devre- defa ben ailece Fikrete, o da evce Bii • 
sine kan~anlann cismi ne oldu diye ba- yiikadada bana birka~ gecelik misafir 
km1yorum. lsimleri zamamn tiirlii degi- olmu,tuk. Boyle zamanlarda Fikret biis
~iklikleri arasmda bata~1ka ~e§id ~·~id biitiin degi§mi§ bir adam olurdu, O} le 
mukadderata buak1larak yuvarlamp hatmmda kalml§ ki hepimizde birden pat
gitmege buablml§ olsunlar; cisimleri, 0 lak veren kahkahalann kopmasma o se
zamanm cisimleri, bir musibete benziyen beb olurdu; o kadar 1akrak, o kadar tu
bu hadiseden hi~ te miiteessir degildilu. haftd ..• Fa kat onun ne§vesi onun li•a
Hepsi de evlibarkh, hirer ko§eye ili§erei< mndan, onun halinden gelirdi; bunlan 
aile mai1etinin yiikii altmda dinlene dinle- zaptetmi1 olmak miimkiin olsayd1 da bu
ne yeniden tazelenen bir azimle kendi giin soylemek yahud yazmak laz•m gel
yollarmda yiiriiyen giiclii zorlu genclen.li. seydi «acaba ni~in giilerdik L» diye en 
Gene 1.. Bu kelimenin i~inde saklanan evvel soracak alan gene ben olurdum. 
lezzeti, saadeti anlamak ve tatmak i~;n Giilmek bir ihtiyacd1, ve her giilii§te sr.n
galiba uzaktan bakmak. 0 Slfata ]ay1k ki ruhlanm1zda y1kanml§, temizlenmi§ bir 
olmak imtiyazml giinden giine daha zi- yenilik, bir parlakhk olurdu. 

diinkii 

rniizakereler 

Celal Bayar, afyon 
hakkmda izahat 

Ankara 14 (A.A.) - Bugiin Fik • 
~et S1laym ba~kanhgmda yap1lan Kamu
ay toplanhsmda Ber~ Tiirkerin afyon 

£::~'1 1 rn~selesi etraf1ndaki sua! takririne 
onom1 Bakam Celal Bayar ~u cevab1 

Ver · · Oll!hr: 

T·~- Sua! saran say1n arkada11~1Z 
r urker afyon kartelini Uluslar Cem•ye
~ne bagh bir miiessese olarak telakki e • 
HYor Ve sualini ona gore tanzim ediyor. 
. ."lbuki bu kartel Avrupada ahj ve sahj 
1~ 1n hususi mahiyette te§ekkiil etmi1 bir 
••ndik d B h d b a lr. unun ata•m an ve sava -

1 
•nd.an Cemiyeti Akvama bir mes'uliyet 

vevCih etmege ve bunun Cemiyeti Ak -
.tma. bagh oldugumuz hiikiimlere tesir 
C lllesme maddeten imkan gormiiyoruz. 

evab,m bundan ibarettir.» 

'd Ber~ Tiirkerin afyon meselesinin son 
o~rumu iizerinde neler dii,iinlildiigiinii 
l~r·amek yolund~ki ~oled•klerine de Ce-

ayar dem•1hr k1: 

B ck Sualin ruhuna gore cevab verdim. tn\ artel 1svi~re, Almanya, Fran sa ve 
lbag, tere memleketleri fabrikatorlerinden 
dikret olmak iizere tejekkiil etmi§tir. Sen
le a.?10 mahiyeti hakkmda, miisaaden!z
lll~ Soz soyJemiyecegim. ~iinkii bu kabiJ 
<er esseseler hakkmda burada miizakere 
llli:~·n _ederken her soziin mutlaka eli
nun ~. b~r vesikaSI olmaSI lizlmd~t. Bu
,0~ 1.~10 bu sendikamn leh ve aleyhinde 
lfy soylemekten i~tinab ediyorum. F akat 
•ak~\ faaliyetimiz hakkmda hiikumet 
lllil alm•t degildir ve bunu tetkik et-

Ve ...._ k • I( ~'"'" te devam ediyor. 
hu k •nd,Ierine vermek istedigim cevab 
dui!u arteli.n Cemiyeti Akvama bagh ol -
ile..: te

1
klmde kendilerinin beyanatJndan 

'' Re · · dur k" 0111hr. Vard1klan conclusion §U· 

•diyo 
1 ~Yon karteli gayritabii hareket 

~lfti;· . u tebeyyiin ettigi takdirde biz 
iiulftu •h Akvama Kat§l bagh bulundu -
d z teahh .. d.. .. I. d. I B •nil d. u u ~oze 1m 1yor ar. en-
bilir f 'Yorum ki kartel iyi hareket cdc
fen;] • e~a hareket edebilir ve kartelin 
'"~rn.'Rkn an dolay1 bizim Cemiyeti Ak
deten . a~y baghhg•m•z• ~ozmege mad -
rilll.)} 1m an yoktur. Bunu arzetmek iste-

Bundan 
buluna sonra Kamutay giindeminde 
lerek ~ "!addelerin gorii§iilmesine g~i -
It lit"' sat k .fl . . . . Utu]lft li 1! ooperah en b~thklen 
l'ona ~d" akkmdaki kanunun komis • 
It b g, en 20 · · d a ul ed·i . . 1nc1 rna desi okunarak 

VaJ:~r. bir haber 
N··r -u us sayunmm hi~bir 
\rer 'I 
1 gt e alakas1 yoktur 

A. •tatistik U -
YYardan d .. mum Miidiir Vekili Celal 
~nkar un gece IU telgraf1 ald1k: 

Ralet a 14- B ·· k·· S P t' esinde .. f ugun u on osta 
r.a
1 
rhk verD· ?u u.s say1mm• miiteakib be -

1 e• h ~"• te'" d.l • · h " abe · k · e ' eceg1 akkmda ve-1ay nn at'' 
' 101•n hi b. IYYen a.l1 olmadlglnl ve 
R•n1 ~ lr ver · · ·1 J• Ya~man 8l 111 e a akaSI olmad1 -

b •z•ehem · 1 . . 
0 k m1yet e nca edenm.» 

a ani K 
d

.. ar urumunun 
Unk .. 

I( Ankara 
14 

U toplanhsl 
·d Utulftu bu .. (Telefonla) - Bakanlar 

ar k Run to 1 
onu•rn•] d P anarak g~ vakte ka

b · • ar a b 1 •\asadh u unmu~tur. 
zerane

1
tniz ~iddetli iki 

lstanb •. 1 ze e kaydetti 
ltdh • 14 (A 
birj :nesj 13 hi :A) ~ 1stanbul Ra-
lstanbat 15.5 2.3't"c~elnn pazar giinii 
Ill in e u dan 170 k. e Ve merkez iistii 
~. d,Jen hafif ' 1~m;tro mesafede tah
.. lllerkez .. .. • dlgen saat 21 36 20 d •••Ira Ustu I . . e 
iki de 111••aftde ~~~an~uldan 410 kilo • 

llrern kaydetrn~'~ edllen tiddetlice 
It hr. 

Alman Y ahudileri 

~ember i~inde ... 

Ekonomik faaliyetleri de 
tahdid edilecek 

Berlin 14 (A.A.) - 1~ Bakam M. 
F rik. Sarbrukta soyledigi bir nutukta 
Almanyamn, Uluslar Sosyetesinden, ya
rm kat'iyet kesbedecek alan, ~·k•&ml ; ... 
urlathktan sonra bundan dolay1 AI -
manyada herkesin sevindigini soylemi§ 
ve Sarm pek yakmda Alman devletlenn
den birine baglanacagml bildirmi~tir. 
Bakan bu devletin ismini tasrih etmernij
se de bu herhalde Bavyera olacakur. 

Bakan, yakmda nejredilecek kanun -
!aria Y ahudilerin ekonomik faalivetinin, 
her tiirlii miinferid icraatm oniine ge~il
mek iizere, tahdid edilecegini haber ver
mijtir. 

Goringin yeni bir aoylevi 
Berlin 14 (A.A.) - Saxda Weis

senfels 1ehrinde yap1lan bir stadyomun 
a~1lma toreninde soz alan M. Goring, 
3 y1ldanberi Almanyada vuku bdan ha
rikulade degi§ikliklere i1aret ehni! ve 
demi&tir ki: 

«- Birka~ y1! evvel diinya sivasaSI 
AIRlanyaSiz yiiriir, hatta Almanyaya 
kar11 cephe ahrd1. Halbuki bugiin AI -
manya, mevcudiyeti gozonuiinde tutu! • 
maSI gereken kuvvetli ve birletmi§ bir 
iilkedir .» 

Aydmda ii~ idam 

Ma vnalar adas1! 

Liman sosyetesi bir ~are 
~lmaga ~ah~1yor 

-:f. -

Vapurlardan ald•klan ithalat e~yasile 
Halice girerek ~·karma nobeti bekliyen 
:r'Jzlerce mavnamn iki koprii arasmcia 
viicude getirdigi sun 'i ada gittik~e biiyii
mekte ve Halicde seyriisefere mani ol -
maktadu. 

Liman sosyetesi uzun zamandanberi 
devam eden bu durumun on~ne ge~mek 
~in bm tedbirler almayl dii1iinmektedir. 

Y ap1lan incelemeler sonu~unda Is -
tanbula gelen tiiccar e~yaSI i~in kafi an
trepo bulundugu anla§llml§hr. Buna rag
men tiiccarm mallanm bu antrepolara 
~·karm•yarak dogrudan dogruya giim -
riikten depolanna nakletmek iizere ejya
lanm mavnalarda bekletmeleri mavna 
kiralannm antrepo iicretlerinden dah• 
ucuz olu,undan ileri gelmektedir. 

Liman Sosyetesi bu hal kar11S1nda 
antrepo iicretlerini indirme i1ini etiid et
tirmektedir. 

yade kaydedecek kadar ya1Ianm11 olmak Biitiin bu toplanh ve yiyinti andaclan
laz•mdu. Cencier bunu ne tamamile an- nm arasmda hususile bir tanesi bende 
hyabilirler, ne de tamamile tadabilirler, derin bir iz buakm11: Bu Biiyiikdere m
onlar gencligin sekri i~inde ne etrah, ne tmda FIShksuyunda olmu§tu. Oraya b;,. 
kendi nefislerini gormeksizin, renklerinm den evvel yemekler sevkedilmi§ti. Biz 
1a1aasma vaklf olmadan ya11yan, ~i~ek- naSI! gittik L lyice tahattur etmiyorum. 
ler gibidir. Edebiyah Cedide gencleri de Acaba mtlardan saatlerle yiiriiyerek Hi
oy]eydiler. Hatta, oyle hiikmediyorum sardan oraya kadar yay an m• gittik L 
ki, bu hareketin birdenbire durdurulma- Bu uzun seferi bugiiniin mecalden dii! • 
sm1 bir yas sebebi olarak ta almad1Iar; mii1 bacaklarile degi] o zamanm gene b~
daha ziyade bir yiikten, kendilerini mut- caklan i~in bile pek fazla buluyorum. 
main etmekten ziyade iiziip yoran, bez- Nasi! gittigimizi bulamayl§lma kar§l noSII 
dirip hupahyan bir sava1tan kurtulmu1 dondiijiiimuzii pek iyi goriiyorum. He
gibi oldular. men hepimiz hastayd1k, fazla yemi1 ve 

Cenab uzak illerde dolat•P dururken fazla eglenmi1 olmaktan hasta; • yJimz 
hasta olm1yan Fikretti. Hasta olmak ji\yFikret Hisarda hi~lerle ,siisledigi ve ha-

yahnm en biiyiik siisii alan Haluku bii- le dursun hatta yorgun bile degi\di. Mu
yiittiigii harab yahda idi; Hiiseyin Cahid hakkak o giiniin ak1am1 gene biiyiik bir 
pek zor kazandlgl paraclklanndan arhra- i§tahla yemegini yemi~. ve ertesigiin 1•· 

Kontenjan harici bildigile bir ay altl ~ay fincam, obiir ay fakla beraber yahsmdan ~·karak hii;nii-

tutulacak mallar 
bir surahile iki bardak alabilmi! bunu, hat dersini vermek i~in Ticaret m•kttbi-
hayat irin Hf1· b,·, miika'fat addederek nin yolunu, !et.aretle, 1evkle tutmu§ ola-

Aydm 14 (A.A.) - Ayd1n Kiirtler ~ cakll. 
k .. ·· d M h d' k A k 14 (T I f I ) Y b Buraaz adasmm ramlara hrmanan bu oyun en e me •n ve ammm para • n ara e e on a - a anc• e ' Yalmz bir defa onu boyle bir toplanh-
larma goz dikerek bunlan yorgan ~ar • devletlerle ticaret anla,malanna bagll yamacma yap111k kii~iik kotkte ya~1yor- dan gene karalara biiriinmii! olarak dO
§afile hogan Dinarh Hiiseyin oglu Sii • listeler d11mda kalan mall arm umumi du, Rauf bile art1k omriiniin atk futma- niiyor gordiim: Bir yaz Kanhca tepe~in-
leyman, Sokeli cambaz Siileyman ve Te- kontenian rejiminden aynca istifade ede- Ianna nihayet vermi§e benziyerek F1k- d I 

e bir ak1am yemegi tertib o unmujtu: keli koyiinden Ali og"lu Hasan bugiin ceklerine dair mukavelede sarih bir ka- retle Slhriyet peyda etmesine sebeb olan F ,_ 
1Shklarm altmda toplanm•§h~ ve ge~ 

Aydmda 351Jm11Jardu. yid olmad1k~a mezkur rejim haricinde bir izdivacda karar vermi1 ve Hisar ya- vakte kadar mutad alan ciimbii! i~inde 
Ba~bakammtzla yeni Yunan tutulma!l tatbikatta baz1 giicliiklere se - hSina demir atarak uslu uslu -nekadar yedik, eglendik. Nihayet aynlmak uati 

B b k d beb oluyordu. Bu zorlugun giderilmesi zaman i~in }- oturmaga ha§laml§h. 0 da aeldi ·, Fikret, Rauf ve ben Hisar yahsma 
a~ a am arasm a i~in anlasmaya bagh listelerde yazlh ol- hayatta en biiyiik l·zzeti ma ma, ~e,:J ~ 

A k 14 (T I f I ) Y · Y I ] 1 1 k re•id ayakkablarl.le taklm taklm, ve he- donmege (llecburduk. Orada kalacak o-n ara e e on a - em u- sun o masm an a1ma yap1 an mem e ·et- , ' lanlar bizi deniz kenarma kadar indirdi-
nan kabinesinin lejekkiilii miinasebetile ler men'1eli mallann umumi ithal reji • men daima a~1k renk elbiseleri ne yap1p 

ler, bir sandala bindirdiler, ve «uguclar Yunan Ba,bakanl Kondilis ile Ba,baka- minden istifade ehneleri Heyeti Veki - yap1p tedarik ederek odasma dizmekte 
mm1z 1smet 1nonii ara!lnda samimi tel • Ieee kabul edilmi,tir. buluyordu. olsun !..» dediler. Bu ugur temennisine 

ihtiyac vard1. Hayatlmda bu derece ka-
graflar teati edilmi1tir. lska' n t' c:.lert'nt'n devrt' Ben o senenin k••mda Ni•anta•md•, 

• :< ' • ' ranhk bir gece hatulamlyorum. Sanki 
Simali lngillerede Ankara 14 (Telefonla) - 1sHn i~- yazm da Biiyiikadada idim; boyle ~eh- bilinmez bir yerden sed sed siyahhklar 

b•• •• lerinin Saghk Bakanhgma devri hak - rin biribirine uzak iki tarahna aynlml§ inmi1, ve biribirinin ardma kara perdeler 
grev uyuyor lundaki ]B.yiha haznlanmljhr. Layiha olmakla beraber bu dort dost -aralanna gerilerek degil etrafl, sandahn i~inde bi-

Londra 14 (A.A.) - Galles bolge- Saghk Bakanhg1 tarafmdan tetkik edil • anzan girip kan§an ba,ka dostlarla hera- ribirimizi bile gormege imkan buakmam11. 
sinin 50 kadar maden i1~isi, bu sabah mektedir. Bugiinlerde Ba,bakanhga ve- ber- hemen daima, hususile yazm ho§ 11. Bir arahk sandal kendisini akmhya sa-
Cumfeehinfach yakinindd<i bir maden rilecektir. giinleri bulu1mak vesileleri icad ederd!k. hverdi, boylece hatta kiireklerin hizmetine 
k d b Ve bu bulu•malarda herkes hususi ha- b.l uyusuna inmi~ler ve cumartesin en eri Kamutaym tatili ' 1 e pek liizum kalmadan siiriiklenip u-

1 yatlannm elemlerini, mai§et zorluldanm, kl B civar bir kuyunun i~inde ·~ 1k grevi ya • Ankara 14 (Telefonla) _ Kamu- za ara dogru gidiyorduk, sonra ••ga-
b I d.kl · d hatta kendilerini sarho1 eden bir saadet '- 1 k k k 1 b.ld kl · pan arkada~lanna kar§l es e 1 en ost- tay10 aym yirmisinden sonra ara tatili ztn ancu a 1~ m ay1 ~· arm1n 1 1 en 

I k h I k d L 1 saatinin 1arabma zehir ak1t1namak i~in 1 k d k R 1 h' u is erini gostermek i~in uyu a ~oa a- yapma51 muhtemeldir. •u ara sev e ere ume i ISatml tuta-
kl memleket ac•larml bile, unutmu§ olurd•Jk: k k S d 1 k kl II · d ca ann• soylemi,lerdir. Ucretlert'n maac:.a tahvt'lt' ca 11 • an a m lire erini e erm e tu-
Ot k. t ft w·n· k ROO " Hele edebiyat !.. 0 arhk okunup atlar.- tanlar emindiler, onlarm yalmz soluklan 

. . . e b
1 

arab han 
1 

•e uyusunu\ Ankara 14 (T elefonla) - Maliye m11 alan bir kitab mesabesinde idi ki i!itiliyordu; bizim nefesimiz bile duyul-
1dl~1]51• u sa a tanberi grev yapma ta • Bakanhg1 iicretlerin mail•a tahvili hak- tekrar yapraklarl revr,·lmemek iizere l..a-

' ' muyor, golgelerimiz bile anla§llmlyordu. 
u ar. . kmdaki tetkiklerini bitirmi1tir. panm11 say•l•yordu. Y almz bir i1 vard1: Birdenbire ta yamba1muzda bir hl§lrh 
. Londrab 1d4 (A.Ad .) .-.

1 
~al ey.albet~- Tiirk • Macar ticaret muahedesi Giilmek, ve onun yanmda daha miihim i1iuik. sularm kayna§maSI arasmda sanki 

nm cenu un a rna en 1'0 1 en arev1 u- ba•k b. · d h d y k 1 
" " Budape•te 14 (A A ) T·· k. e ve ' a " 11 a a var " erne · · • her•ey,· ortiip biitiin duyulan ses erin iis-yiimek istidadm1 gostermektedir. 1700 , · · - ur •Y ' 

i~i kuyulara inmekten imtina etmi,ledir. Macaristan delegeleri yeni Tiirk - Ma- Hepimizde de saglam midelerle doy- tiinde u~an bir hl!lttl ki sert bir kuma~m 
Cenubi Gal i~ilerinin hepsinin de greve car ticaret mukavelesini imzalaml§lard~r. mak bilmiyen bir i1tiha vard1, hele F1k- bir saniye i~inde yutJh§ml andmyordu, 
ba1hyacaklan hakkmda §ayialar donm~ Bu mukavele, 15 birineite§rinde miiddeti ret... Bu iri, giirbiiz viicud galiba kuvvet ve ayni saniyede ta iandahn hizasmda 
ge ba~laml§hr. bitecek alan C§Ya miibadelesi mukavele- sermayesini fazla yiyecekle idare etJnek karanhklardan daha karanhk, biitiin ka-

Bir motor Faciast sinin yerine g~ecek ve 16 birincite~rinde liizumunu hissediyordu. Ve biitiin yiy•- ralardan daha kara yiiksek bir heyula, 
E mer'iyete girecektir. Ayni zamanda bir cekler araSinda ba,hca hevesi zeytinyagh h1zla, ancak mevcudiyeti farkedilebiltn 

mden 14 (A.A.) - Bir Alman Tiirk • Macar klering mukavelesi de im- pathcan dolmasma miiteveccihti. Her bir ~abuklukla ge~ip, aktJ gitti. Bu bir 1i· 
motorii enkaza ~arparak batml~hr. Bir zalanml§hr. Bu mukavele de gene 16 evin, bu yemek meselesinde bir iht1Sasl ]ipdi, ve bizi ezip bahrmasma ramak ka-

k~ ~rtulm~~~ !5 k~n~ ~g~~~u b=i~ri;n;ci~~;·~ri~n~d~e~m=e=r~'i~y=et=e~!i:~:c:•:k:ti:~-~~~v~a~r=~~:~C~a=h=id:i:n~e~v~in;d:e~d=e~,;n=e~v~a=k=it~b~ir~l=ar~a=k~sa=n~d~a=I'_b=i=r~~~a=lk=a=n=t~IY~a~b='~r;ak;'~P.k;a~y~-zannedilmektedir. ~ 

Cankmda bir u~agtmiZ v lUI m QJJ lr c @l g 0 li'il m QJJ ~ 0 lb> 0 0 lk 0 ® IF' 0 
beyanname ath 

C:ankm 14 (A.A.) - Bugiin saat 
on bir bu~ukta bir u~ag1m1z §ehir iistiin
de u~arak beyanname atm11hr. Halk u~a
glmlZin attlg1 bu beyannameleri kapl§ffil§, 
u~u§unu sevincle ve heyecanla seyretmi1-
tir. 

PARiS BORSASI 
Paris 14 (Ozel) - Paris Borsasmm 

bugiinkii kaparu~ fiatleri ~unlard1r: 
Londra 74,41, Nevyork 15,17 3/4, 

Berlin 610,50, Briiksel 255,25, Madrid 
207,25, Amesterdam 1029,25, Roma 
123,60, Lizbon 67,90, Cenevre 494,25, ba
klr 40-41, kalay 245,10, altln 141,9 1/2, 
giimii~ 29 3/8. 
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$ 
u iki kelime, bugiinkii ve yuin
ki ~ok miihim hadiselerin en 
biiyiik amillerinden biri, belki 

birincisi olmu§tur. Bugiin Millet!tr Ce
miyetinde 51 millet ltalyanm mi;tecaviz 
olduguna karar verdiyse bunun sebebi 
Mare N ostrodur • 

Y ann, Uluslar Kurumu, ltalyaya kar-
11 daha tiddetli zecri tedbirler ald1g1 za• 
man, bunun sebebi Mare Nostro olacak
hr. 

Bugiin, lngiltere, ftalyay• bnak1p ta 
Habe,istamn tarafm1 iltizam ettiy•e bu· 
nun sebebi Mare Nostrodur. 

Y ann lngiltere, SiiveYii kapatmaga 
ve ltalyanlann Eritre ve Somalid•ki li
manlarml abluka etmege karar verirse 
bunun sebebi Mare Nostrodur. 

Bu yiizden ltalya, lngiltereye lrar1i 
silaha swhr da Akdeniz havzasmda kl· 
zllcaklyamet koparsa bunun da sebebi 
Mare Nostro olacaktu. 

Hulasa, ltalya - lngiltere ih,ilafmm 
ve bu ihtilaftan dogan ve dogacak alan 
biitiin onemli hadiselerin sebebi Mare 
Nostrodur. 

Bu kadar bela!. islere &ebebiyet veren 
bu Mare Nostro nedir? 

Mare Nostro, italyancada «bizim de
niz» demektir ve ltalyan Ba,vek;Ji Sin
yor MuS&olini, Akdeniz i~in Mare Nos· 
tro dedigi giinden ve bu soziinii d•niz ve 
hava ordularile tahakkuk ettirmege kal
kl!llgmdanberi denizler melikesi alan ln
giltereyi ku~kulandnm•l· kl§lmhnl~tlr. 1n
giltere, kendi imparatorluguna giden de
niz yolunun ge~tigi Akdenizin bir !tal· 
yan denizi olmasma tahammiil edemez 
ve onun i~indir ki Sinyor Mu,.olininin 
ikide birde tekrarlad•ii• Mare Nostro sO
zii, bugiinkii ve yannki hadisel<rin en 
onemli amillerinden biri, belki de birin
cisi olmu§tur. Soz giimii1 ise siikut altm
du, diyenlerin hakkt yok mn 1 

es tij. 

bolup gitmitti. 
hte o zamana kadar bu yolculukta tek 

bir soz soylemiyen Fikret bunu miiteak•b: 
<<Ah 1 dedi; ne olurdu, bizi ~igneyip ez• 
mi§, batmp bogmu§ olsayd1. $u dakika· 
da her1ey silinmi1 olurdu, diinya bize 
kaq1, biz diinyaya kar§l ... Ne o, ne de 
biz hi~ kaybehnil olmazd1k. BilakiS !..» 
Onun bu •ozii. karanhklann i~inden ve o· 
liimiin yamba1mdan uyanm11 bir feryadd1 
ki kendisini nekadar oyalarsa oyala"n 
a51l benliginin derinliklerinde sinen kara 
duygudan kopup geliyordu. Onu, sonun· 
da oliime kadar siiriikleyip kemiren, bu 
giiclii zorlu viicudii bir kii~iik ~ocui,un 
dokunmasile devrilecek kadar takat•en 
dii,iirerek ahp gotiiren de bu asia su•m1· 
yan duygu oldu. 

*** 
Bizi etrafma toplamaktan haz alan 

ii•tad Ekremin de vesile dii§iiriip toplan· 
11 yapl§lan olurdu, o mevkide ve 1ohrette 
bulunan bir adamm o zamanda boyle 
gencleri etrafma toplamak i~in pek biiyiik 
bir cesareti, ve, tehlikeye kars• derin bir 
istihkar hissi olmak lizun gelirdi. 

Bu toplanhlardan biri onun Firuza~a
daki kii~iik evinin darac1k yemek oda
smda bir aksam yemegi vesilesile olmu§• 
tu. Onun evinde yenen yemek Tiirk ah
~·hilmm en ··~me omeklerinden olurdu. 
Y almz onun yanmda bu toplanhlarda bir 
nevi resmiyet, genclerin kendilerine ~eki
diizen, hareketlerine ve sozlerine ol,;ii ve 
tarll vermege liizum gordiikleri bir c•ddi
yet dairesinde olurdu. 0 tuhafhklara te• 
bessiim eder, gender de kahkahalar.m a• 
il•zlanmn i~inde hapsederdi. Onda oyle 
bir vekar vard1 ki onun tesiri altmda k.l
mamak miimkiin olamazd1. Hatta bir 
arahk, ben naSilsa kendimi unutarak, o 
Fikretle konu1urken yakla§tlm; ve bir 
maSinl getirerek sanki tuhaf olsun diye, 
kii~iik masanm iizerinde duran iskambil 
kaii•dlanm alarak, oyun yapan bir hok
kabaz evzaile, taklidcilige ozenmek isle· 
dim. Fikret dudaklanm ISnarak teciib e
den gozlerle bana: o:Ne yap•yorsun} 
Kendini unuttun galiba ?» demek isttdi. 

Ben esasen bu tuhafhi!J beceremedim 
ya, fakat 0 anda kendimi oyle gii]iinc 
buldum ki hali. bunu hatnlad1k~a §akak
lanmda bir terlemek duyuyorum. Ostad 
Ekrem sadece: «Ne giizell..» dedi. Be
ni miisterih etmek i~in olaca~. Daha d·og· 
rusu alay ediyordu. Her iki ihtimalde de 
ben memnun olacak bir durumda degil
dim. Bu bana ders oldu, istidad1 olm•• 
yanlar i~in tuhafhRa ~all§manm ne k(;tii 
bir i! olacaRinl kendi ken dime daima dii · 
~iiniiri.im. 

HALID ZIYA U$AKLIGIL 

En Biiyiik ve Zengin l;e,idferi 
Her yerden ucuz fiatlerle ancak 

OROZDi-BAK 
miiesaeaahnda bulacaka1mz. 



cmtHURIYET 

II :~~~~~ Kocalar bilmemeli 
~==================~=========== 

Otomobil c;tlgtn bir surette ilerliyor • 
du. Halbuki gidecegi yer o kadar uzak 
deiildi. F akat ajtklar boyle tYieri dU· 
~iinUrler mi ?. Otomobilin ic;indekilerin 
a~tk oldugu pek asiHrdt. 

<;:iinkii giizleri diinyayt gormiiyordu. 

I an soy Ierne I» 
Annesi cevab vermedi, sustu, hatta 

aglamtyordu bile. Hasta anlamtfh. Bu 
sUkut ne kadar sUrdU. Bu ne mUthit ve 
act bir sessizlikti. 

~~~PO!J7~T;!I 
Za valb kizcag1z 

Otomobil altmda 
ezilerek oldii 

DUn ~ok feci bir otomobil kazast ol
mu~. kii~iilc bir ktzcagtz eziler~ olmiit· 

SiYAH G0ZL ER 
Mevzuu 

<;:1gan 

( Otehi Tchornie) 
Moskova muhitinde cereyan eden bir film 
musikisi ... 

Rus taganni heyetleri ... 
Pek miikemmel bir temsil heyeti ... 

HARRY BAUR 
SIMONE SIMONE JEAN MAX 

Bu biiyiik film, mevsimin ilk fevkallde gala suvaresi olarak 

MotorUn sUratini ic;lerindeki heyecanm 
ternpo.una uydurmu<lardt. 

Otomobil ne gUzel, ne mUkemmel bir 
otomobildi. Ya it;inde oturanlar ..• 

Bir hafta gene kadtn kagtd, kalem is
temedi. Bir hafta sonra bu sozleri yazdt: 

- Bernar ne oluyor) 
- Atagtda arabada bekliyor. Her-

Pek yakmda SUMER SiNEMASINDA verilecektir 
tiir. ';:: 

Sofor Seyfinin idaresindeki 2145 sa- • 
ytlt otomobil, diin sabah saat 8,20 de 

6 GUN SONRA I 
2 I ilkte§rin Pazartesi 

Delikanlt san sac;h iri yan bir t;ocuk
tu. Y anmda oturan gene kadtn, dUnya
ntn en giizel esmeri idi. Abanoz gibi sim
•iyah sa~lan, kapkara giizleri vardt ve 
dudaklannm klZll rengi bu leara gozlii 
esmer yUze ne yaktttyordu. 

*** 

gUn beni buraya gotiirUp getiren o. 
Dedi ve onu c;agtrmak ic;in kaptya 

dogru giderken gene kadm batile isle • 
mem itaretini verdi. 

Beklemek istiyordu. ViicudUndeki 
maddi isttrabtn ge~mesini .. Ayna ic;in de 
kocast i~in de bu laztmdt. 

T ophaneden KoprUye dogru gttm•k it;in 
Kapti~inden ge~erken yolun kar11 tara· 
fma ge~mek istiyen 8 ya1lannda Avten 
isimli kJZcagtza ~arpm11 ve agtr surette 
yaralamt$ltr. Y arah yavru hastaneye 
gotiirUiiirken yolda olmu,tur. Sofor ya
kalanmt1ttr. Uzun ve tsltrablt aylardan sonra Mi

Delikanh yantndaki kadtntn kolunu telin kmgt, yarast, beresi birteyi leal • 
birdenbire yakaladt. madt. En iyi cerrahlar onun giizelligini Yusuf admda bir Bursalt, d~n Ba • 

N d 0 de miimkUn oldugu kadar lamir etmit • hkpazanndan gererlcen me•hur yankesi-

Bravo kavuncuya! 

astl olmuttu).. Bilmiyor u. na Iordi. Ona aynaya bakmaga mUsaade cilerden Arab Avhmed yant,na y•kla•mts 
oyle geldi ki onlar kocaman bir agacm d'l 0 d k d' . . d h k k • ' . 
iistiine gitmiyorlar. Kocaman bir ag" ar •·er 1 er. a en tsmt ayna a a 1 a- ve i~inde bir hayli para bulunan ciizda-

YILDIZ SiNEM ASI 
birinci viziyon biiyiik sezonunu apyor 

ROBE RTA 
Cihan§hul (Karyoka) filminin yarahc•lar1 ve sinema dans kral 
ve krali~esi GINGER ROGERS ve FRED AST AlRE IREN 

DUNN'un en son ve en superior dans - miizik - moda filmi 

y ten eskisi lcadar gUzel bulmu§tu. 
onlarm araba!lntn ic;ine giriyor. Annesi ona sordu: ntnt kaparak lca~mttltr. Yankesieinin ha- •r.-----~11!1-llllllllll••••~-lllllllll••••~~!!~-••••• 

M . I .. I .. d b. h 1 1 reketini goren ve orada lcavun satan lb- T E L G R A F lfe goz enm ar tr as ane ya a· - Ne zaman Bernan yanma c;agtra· rahim hemen Arab Ahmedin arkasmdan 

Ba~tan a~agt Parter: 40 kuru~ 

Ftnda ac;tl. Par~alanmiJ, kmlmtf, hur • cagtz? Ne zaman onunla anlatmak is-
duhat ohnut vUeudiiniin her tarafi ag" n· kotmut ve yankesieiyi yakahyarak polise tiyeceksin? • • 
yordu. Zavalh Raymon ani bir oliimun Gene kadm: teslim etmittir. HALIHAZIRDA PARISTE EN FAl LA HASILAT YAPAN 
uc;urumuna yuvarlandtiil zaman o olme- _ Anla,mak mt? dedi. Anlatacak Bisikletten dii~tii FI.LI.M, 4 HAFTADANBERI. HER SEANSTA TAMAMEN DOLDU· 
mit fakat ijte boyle agtr bir Surette yara- ortada hi~bir teY yok. Hertey tamam~le Kabatatta oturan 16 yatlannda Ha-

lanmttlt. ""'" ve meydanda. san, dun bisikletle Gazhane yokutundan RAN MADELAINE SiNEMASININ GOSTERMEKTE OLDUGU EM· 
Onu yiizU kanlar i~inde bulmuJIU. BU- Ne yapacakstn? atagt inerken htzla diitmiit ve a~tr su· • "" • "" • • • 

tiin kemikleri omzunda, kolunun ve aya- - Ondan botanacagtm. retle yaralanmttltr. Bisiklette fren ol • SALSIZ VE PEK MUKEMMEL <<SIYAH GOlLER>> fiLMIDIR. 
gmtn bileginde kmlmttlt. Atait yukan - Deli misin Mite!? Bu adam sana mamast bu kazaya sebeb olmu1tur. 
bUtUn viicudU ah irinde idi. Hele par· perestt·1 d" r H · ff d. 0 .. 1 C · B .. h v y e tyo . erteYt a e tyor. • am ur an getiriliyor 
c;alanmtl dilile damagmm ve avurdunun medigin ic;in oyle bahtiyar ki I Bunu ban a 
it;inde sallanan ditler ona ne rnUthit bir yUz kere soyledi. Seni affediyor diyo • Bundan iit; hafta evvel Biirhan adtn-
zshrab veriyordu. rum sana. da bir mekteb matrudu Yiiksekkaldmm-

Ertesi giin annesini yatagmm ba1u • - Evet, o beni affediyor. F akat ben da oturan muallim Lutneri btc;akla agtr 
cunda gordii. Gozleri yath idi. Korku ile onu affetmiyorum. surette yaralamtt ve kac;mt~h. 0 vakit-
endi!e ile ve hatta biraz da sevincle ona - Onun ne kabahati var~ Anhya • tenberi Emniyet Direktorliigii memurlan 
b lc d .. A d k · d... mtyorum Mt'tel. tarafmdan aranan BUrhan bir tiiriU bu-a tyor u. .....-.nne~) erne Isle 1g1 za • 

lunamaymca resimlerini teksir ederek her 
man biiyiik bir korku ile bir pelte hali • - Anla,tlmtyacak birtey yolc anne ... yere yaymtlh. Nihayet ta§ralardaki ara•-
ne gelmit bu ag"tzla konu,amtyacag"mt Onun leah hat· h · b'l kt. E ' 

a 1 er §eyt 1 me tr... • hrmalar miisbet netice vermi• ve Biirhan anladt. Y alntz inliyebilrni•ti. Altay: >'et evet y lntz b · · ff d ' , • a unun tt;tn onu a e e· Bursada yakalanmtt!tr. 
- Mite! yavrum, yavrucugum! di • mem. Onu aldatmtt oldugum rniihim bir 

yordu. mesele degildir. Kocastm aldatan ilk ka- ,Simdiye kadar Biirhanm rnuallirr. 
Kiit;Uk kadm cevab· vermiyordu. Y al- dtn degilim. Agztmda igreti disler olutu Lutneri nic;in yaraladtgt bir tiiriU ani a • 

mz beyaz sargtlar ic;inde bir mezar gibi da miihim mesele degildir. lnsanlarm lllamamt§lt. Su~lunun istintakmdan son-
dl']s1'z 1'0 ]1'yordu. d. 1 · b I '~ I y ra hadisenin bu ciheti de aydmlanacakhr. er veya gee; 11 en ozu ur, c;tun tr. e- 1 

Annesi hmc;ktrarak agltyordu arhk. rine igretileri taktltr. F akat biitiin bu e- Biirhan Bursadon stanbula getirilecek • 
Kocasmt it;eri sokmadtlar, c;iinkii ale· hemmiyetsiz teferriiat pnun benim hak- tir. 

1i yiikseliyordu. Hatta bu yiizden anne- k1mda bilmemesi icab eden §eylerdi. In- ~-~••••••••••••••lltt 
sini de kaptdt§Art ettiler. san bUtiin bunlan bilen bir insanla nastl Bu ~riizel ktz kimi orviyor? 

Ertesi giin Mi,el yazt yazmak isle • hayahnt birlettirebilir? Maddi ve mane· BRiGiTTE HELM 
digini itaret etti. Zahrnetle yazdtgl §ey vi bUtiin tasavvurlanotzt bilen bir erhk- Gene, lhtiyar, herkrain ~rormek 
ou idi. le YAJ&nlr m1 L Bernar affediyormuf. i~in ko~acaA-1 film de 

(Ayna) Bu kendi bilecegi teyl.. 0 ~ole iyi yUrelcli 8 [ N 8 [ N 
1
• Nl" M 

Anneoi: bir insandtr. Fa kat bu benim karanmt 
- Simdi olmaz yavrum, Cledi, iyi ol- degittiremez. Bernar t;ok §eyler biliyor. 

duktan sonra aynaya bakarstn. Doktor Bu onun kabahati degildir ama ne yap
eskisi gibi gUzel olacagtnt soyliiyor. malt ki koca kartSI hakkmda fazla 

1
ey

Genc kadm bu defa biiyiik bir zah - ler bilmemeli. 

Pek yaktnda 

TURK' te 
metle JU sozleri yazdt: Fra7131zcadan ~eviren: :~:::::::::::::= 
.,«•R• a•y•m•o•n .. ne .. o.ld•u•?• o·· ·ld•ii• m._ii.) .•..• v._ •• -................. s .V•V•£·Y·D·A--H.i. 

KASTA 
DiVA 

MARTHA EGGERTH'in biiyiik filmi 

i P E K ve M E L E K 
Sinemalarmda (Bu film bu sene 
da bir daha gosterilmiyecektir) 

Beyoglun-

r------------------------~ VENEDiKDE Y APILAN BE YNELMI· ( BITMEM!~ SENFONI ) 

filminin biiyUk yarahclBI 
LEL M05ABAKADA DONYANIN 

KADIN ARTI$TLERI ARASINDA 
BIRINCILIGI KAZANAN 

PAU L A 
VESSELY 

WiLLY 
FORST 

Bir A$k Boyle Bitti 
Zevkine ve giizelligine doyulm1yacak bir film. OnUmiizdeki 

p~~::~eMELEK Sinemas1nda 
Numarah yerler §imdiden sahlmaktadtr 

"Cumhurlyet,. In billeml: 61 mond elinde fapka ve bastonu oldugu 
halde ayakta duruyor ve giiliimsiiyordu. 

Y ath zata dogru yiiriidii ve igilerek 
sordu: 

- Selamlamalcla mii1erref oldugum 
zat M. Lekorneldir, degil mi) 

Sonra diger adama don~rek ila ve et· 
ti: 

- Zatuiliniz .. 
Fa kat soziinii tamamlamadt. M uhata

bma bir miiddet l•tkm l•tlem bakttktan 
ronra baiitri:h : 

- Nastll Bultrovski! Sizsiniz hal 
GorU!miyeli hayli zaman oldu. Size bu
rada tesadiif edecegmi dUnyada umrnaz-

Tercilme eden: Omer Fehmi Btl§kut dtm. 
Bura" daha kiic;Uk bir yazthaneydi. Drumond ~ok neteli gorUniiyordu. Fa-

Ortadaki biiyUk masantn iiniinde iki a • kat muhatablart i~m ayni 1eyi toylemek 
dam oturmu1 konu,uyorlardt. miimkiin degildi. 

Bunlardan birisi oldukt;a ya~ltydt. Ba- Bultrovski isimli gencin derin bir st· 
11 hemen hemen ~tplaktt. Sivri bir sakah ktntt i~mde bulundugu anla1thyordu. 
ve goziUkleri vardt. Esmer yiiziinii yesilimsi bir sanhk kap

Digeri uzun boylu, olduk~a gene, sar. lamtf, yiizii lmtsmtt!t. Alnmda 1er dam
benizli, kuzguni sac;h, kiic;iik ve parlak !alan giirUIUyordu. 
go1IU bir adamdt. 1htiyar adam yava1 sesle sordu: 

Drumondun ~eri girmesi pele mii - - Bu kimdir?. Kim oluvor). 
him olan miikalemelerini yartda bnak Cevab alamaymca Drumonda hitab 
Jnt~t. Bundan miitevellid memnuniyet ctti: 

m sizlikleri yiizlerinden okunuyordu. D ru • - Liltf~ kim olduiiunuzu sayler mi· 

DEFiNE 
AD AS I 

Tiirk~e 
sllzlii 

,.FRANSIZ tiyatrosunda 

S 0RE Y YA 
O PERETI 

Her ak,a m - Cumarteai • Pazar 
20,30 da Matine 15.30 da 

EMiR SEViYOR 
Operet 3 perde 

Yatan: YUSUF SURURI 
Beste : K. KAPO <;ELLi 

Flatter 1 100 - 75 - 50 - 25 
Loca 400 - 300 

Ted fin 
Kutambolu aaylavt Bay ~erifin eti 

Cenevre batkonooloalutu ki.tibi Fe -
ridin anas1 ve Bern elt;iliiimiz batk&· 
tibi Fikret Ozd'otancmtn kaytnvalide· 
si Bayan Nevderin nafl evvelki cuma 
giinii lotanbula getirilerek Karaea • 
ahmed tehidlitine gomiilmiiJtiir. Aile
aini taziyet ed eriz. 

siniz? Nastl oluyor da haber yollamadan 
benim odama giriyorsunuz} 

Drumond bu siizlere aldtrmadt. Gene 
siyah sa~lt adam a hi tab etti: 

- Haydi, beni Mosyo Lekornele tak
dim ediniz. Benim kim oldugumu ve ne 
il yapttgtmt ona soyleyiniz. 

F akat Bultrovski yere baktyor ve su
suyordu. lhtiyar avukat yeniden sordu: 

- Bu efendiyi tantyor musunuz? 
Soyleyiniz, onu tantyor musunuz) 

Bultrovskide hala cevab yok ... 
<;:ehresi gittik~e fena bir renk kaplt 

yor, Drumondun yiizUne bakmamakta 
da tsrar ediyordu. 

Drumond seslendi: 

- Hadi Bultrovski, neden tereddUd 
ediyorsunuz? Ne var? Halinizden anla
ltltyor, beni unutmamt~SintZ. Ben de sizi 
goriince hemen tamdtm. Aynlalt seneler 
oluyor. Bununla beraber sizi pek te o 
kadar degismemi1 buldum. 

Bultrovski ismini tekrarlamak Dru -
mondu netelendiriyordu. Halbuki mu • 
hatabt Uzerinde bu ses biitiin aksi te • 
siri yapmaktaydt. 

Sivah saclt adam nihayet siiniik bir 
sesle mtnldandt: 

- Size rica ederim, bana bu isimle hi-

hte uykusuzluklan lcrvranan sinirlilerin 5ifmez (\ikenmez ailel<terf •••• 
fsteMilen salih gelmez, her gUn artan sinirlilikten gitfik~e kuvvet nallr1 

trlesi &"lin in1an )oreun argtn, hi~ bir ~ey yapamamak hal1izli~ile kalkar.. 

Bromural ·Knorr. 

bu felitketten lcurfufmak i4tln kullamlacak ili~hr. Asia :raran roktur, &in~ 
leri yato:tttnr ve sAkln ve 1ilim bir uyku dave& eder. 

to vc 20 •omprlmc)'l tlavt ftlpo 
tcrdt cczantluderc~ctc ilc $1Uhr. 

Knoll A.-0., kimyevi maddeler fabrikatan, ludwigshalen sfRhin. 

KAN S I Z Ll K ~:::::: 
Bak1rkoy Kartaltepe Korkulukbostan No. 32 de mu kim 
iken halen ikametgah1 malum olm1yan ~erif Cimcuza: 

istanbul O~iincii icra Memurlugundan: 
Harcirah ve avana heaabmdan miitebaki 260 liranm faiz ve yiiz

de on iicreti vekalet vesair ta.kib masrifile birlikte tah sili h akkmda 
Ziraat Bankas1 istanbul fUbesi tarafmdan dairemizin 35/1885 nu -
marah dosya.sile ve haciz yolile ta.kib talebinde b ulunulmuf ve yu • 

kanda giisterilen adreae berayi teblig gonderilen o deme emri arka
sma miibatir larafmdan verilen metruhatta mezkur adresi terkede
rek aemti me~hule gittiginiz yaztldigmdan ilanen teb ligat ifas1 • 
na karar verilmiftir. Yukanda yazth bor!;, masrafla r1 ifbu tarihin • 
den itibaren 30 giin i!;inde odemeniz, borcun tamamma veya bir 
k1smma veya alacakhnm takibat icra11 hakkmd a bir itirazm1z var
sa gene bu mtiddet zarfmda yazile veya. fifahen lcra dairesine bil • 
dirmeniz ve bildirmediginiz takdirde bu miiddet ic;inde mal beya • 
nmda bulunmamz laz1md1r. Beyanda bulunmazaamz h api• ile taz • 
yik olunacagm1z ve hakikate muhalif beyanda bulundugunuz tak • 
dirde ha.pis ile cezalandmlacagmlz borcu odemez veya itiraz etmez
seniz cebri icraya devam olunacag1 odeme emri makamma kaim ol
mak iizere ilan olunur. (6425) 

tab etmeyiniz. 
- N eden? Sizi isminizle t;agtrmamak 

olur mu? Bun a sebeb ne? 
- Ben arttk o ismi ta~tmtyorum. 
- Y a! Sa hi mi I Sersemligimden do-

lay! affinizi tale!) ederim. F akat bunu 
naSI! ke1fedebilirdim? $imdi hangi ismi 
tattyorsunuz? 

- 1smim }orj Diriyak Gorgestir. 
- Pekala, pekila! Omid edwm ki 

sizin yalmz isminiz deiii1mi!. eski dost· 
lugumuz baki kalmt1ltr. 

- Ne demek istiyorsunuz? 
- Rikard ne alemdedir? 
Siyah sa~h adam bu sual kar!tstnda 

deh1etle Urperdi. Duyulmaz bir sesle ke
keledi: 

- Rikard olmii1tUr. 
- Oldii mii, vah vah ... Ne vaktt, ne· 

rede oldii? 
- Bilmiyorum. 
- Nastl bilmezsiniz. Son dakikasma 

kadar yanmda degil miydiniz) Ben zan
nediyordum ki ... 

- Hi~bir 1ey zannetmemek lulfunu 
sizden isterim. 

- Oyle olsun! J ufroy ne ,ldu) 
- Ondan da haberim yok, bunlan 

benden sormaymtz. 

- F akat bunlar eski dostlardandtr. 
Ya kadmlar} .. GUzel Bebe nerede? 

- Be be mi?.. Egleniyorsunuz gali • 
hal 

- 0 vaktile benimle ~ok eglenirdi. 
Bu lcadmlar bilhassa bir tanesi vardt lei 
onun hattrast hala zihnimde yalamakta
dn. Soni Varkoftan bahsetmek istiyo
rum. 0 benim tantdtgtm kadmlann en 
marufudur. Acaba Sthhatte midir? 

Diriyak muhatabma korkunc bir taVJr-
la baktt ve tok bir sesle tekrarladt: 

- Bilmiyorum. 
- 0 nerededir? 
- ~imdi nerede bulundugunu bilmi-

yorum. 
- Adre<ini bana verebilir misiniz ~ 
- Ne yapacakstntz? 
- Bu naSI! sua! Bultrovski! Haytr, 

affedersiniz Diriyak.. Bu nastl sua!? 
Benim eski dostlarmu gormek ~;temekli
gim pek tabii bir1ey degil mi? 

- Maatteessiif benden istediginiz 
teyi size soyliyemiyecegim. 

Diriyak ihtiyar katibiadle diindU. 0 
biitiin bu miikaleme esnasmda susmu~tu. 

- Sizinle i~imi bitiremiyecek miyim) 
- SUphesiz, hemen ~imdi ... F ak•t si7 

bana hila bu zatm ismini soylemedmiz} 

15 Birincit~~rin 1935 

RADVO 
( Bu aksamki program ) 

iSTANBUL: 
15 Rus sporcularmm sehrimize gel • 

meleri miinasebetile Taksirn stadmd<l 
yaptlacak futbol ma~mm nakll - 18 dans 
musikisi - 19 Karmen operast iit;iincii ve 
diirdiincii perde - 19,30 Ege caz - 20 ts • 
tanbul Konservatuan nefesli sazlar pro
fesiirleri konseri: L. Thuille, Sextett • 
20,30 radyo orkestras1 - 21 radyo caz ve 
tango orkestralan - 21,35 son haber!er, 
Borsalar - 21.50 hafif musiki ve sigan 
havalan (plak). 

VIYANA: 
17,10 gramofon - 18,05 kii~iiklerle ko

nusma - 18,30 konser - 19 franstzca. ders. 
konusma, haberler, hava raporu • 20 
Tanhauser opcrast - 23,55 sorular ve 
karst!tklan - 24,05 konu~ma • 24,20 caz• 
band taktml. 

BERL!N: 
17,05 sarktlar - 17,35 genclerin zama • 

m - 18,05 Kiinigsbergden • 19,35 Berlin 
Devlet matbaasmdan nakil - 20,05 Ham· 
burgdan - 20.35 ~arktlar - 20.45 giiniin 
akisleri • 21,05 haberler - 21,15 Opera 
komik - 23,05 habcrler • 23,35 spor • 
24.05 Miinihten. 

BUDAPESTE: 
18,35 Rus koro heyetl • 19.20 konfe • 

rans - 19,50 cazband - 20,25 konferans • 
21 gitara konseri - 21,25 Fausttan par • 
~alar • 22.30 <;:imgene orkestraSl • 23,40 
almanca konferans - 24,05 gramofon • 
1,10 haberler. 

BUKRE$: 
18,05 gramofon - 19,05 konferans • 

19,25 gramofon - 20,05 haberler - 20,20 
gramofon - 21,25 konferans - 21,40 sen • 
fonik konser - 22,35 haberler - 22,50 koll' 
serin devarm - 23,20 eglenceli konser •, 
23,50 yabanct dillcrde haberler 

PARiS (Radio Paris): 
20.05 radyo piyesi - 20,55 ktraat - 22.35 

haberler - 22,50 $ark.tlar r 24,55 dans )la• 
valar1. 

ROMA 
18,20 eglenceli konser • 19,35 Baridell 

yabanct dillerde haberler -· 20,05 aJman• 
ca heberler - 20,25 ingilizce konferans ' 
20,40 ingilizce haberler • 21,05 italyanca 
ders - 21,50 Bariden Yunanistan ic;in ya• 
ym • 22,55 konferans - 23,05 oda musi• 
kisi - 24.05 haberler. 

Nobetc;i eczaneler 
Bu gece niibet~i olan eczaneler ~un • 

lardtr: 
istanbul cihetindekilel' • 
Ankara caddesinde (Esref), Baktri<O' 

yiinde (H ilal), Beyaztdda (Cemil), fe
nerde (Hiisamedclin), Karagiirnri\1<18 

(Fuad), Kiic;iikpazarda (Yorgi), Koca • 
·de mustafap011ada (R1dvan), Sirkect 

(Besir Kemal), $ehzadebasmda (!sm3' 

il Hakkt), $ehremininde (Hamdi), "fe' 
nikaptda (Sarim). 

Beyoglu cihetindekiler: , 
Besikta~ta (Nail), Haskoyde (Hall<l• 

Karakiiyde (Hidayet), KaStmpMadB 
(Merkez), Kurtulugta (Necdet Ekreml• 
Pangalbda (Karakin Kiirk~iyan), Tal<' 
simde (Giines ve Kanzuk). 

Uskiidar, Kadtkiiy ve Adalardakiler: 
Biiyiikadada ($inasi), Heybelide (1'3' 

na~), Kadtkiiy Eskiiskele caddesind8 

(Biiyiik), Kad1kiiy Yeldeginnenind8 

(Uc;Ier), Uskiidarda 

VE F AT 
KararOz ~azeteainin eaki aabibi 
KOST AKi K iBARiDIS 

Ani bir hutalt:k neticesi vefat et ' 
h 

. • 
mittir. TUrk gazdeciliiine c;ok ,. 
meti olan (Kostaki Kibaridis) in ceD: 
naze tOreni Kad1kOyiinde AyatirY" 

1 

kilisesinde yaptlacakbr, 

Te~ekkiir 
Annemin oliJmii dolaytsile cenazeSI~; 

de ~ulunanla_ra vey~ ta:iye~ . edenle·11 
kalbt tesekkurlenmt tblag 1~m saY!l' 
gazctenizin tavassutunu rica ederim· 

Hasan ecza deposu sahibi 
Hasan Ahmed Vidinli!l_::... 

- Avukat Andre Drumonddur. . 
!ki adam birbirine baktjltlar. Bu i~fll'~ 

Mosyo Lekornel iizerinde pek nahol bt 
tesir icra ettigi apa1ikar gorUIUyord;· 

Kalm dudaklan titremege ba~la I· 

Gozliigii burnundan kayd1. Cebind•~ 
mendilini ~tkardt, gozliigiiniio carnl~.rt~. 
silmege ba,ladt. Ellerinin titredigi gor~, 
liiyordu. Maamafih pek az zaman soor 
eski halini aldt. •, 

Ah M .. .. D d' s· · i•fll' - osyo rumon . IZ.IJ1 ,.~ ~ 

niz bana yabanct degildir. Bunu iok•1 J11' 
demem. Sizi tammakla pek mes' ud~ 

Drumond tebessiim ederek igildi: ,e 
- Miisyo Diriyakla pek ciddt r' 

pek miistacel bir i1le me1gul bulunul'~,l 
duk. F akat i1imizi bitirir bitirmez der 
emrmtzt tcra ile miiftehir olaca~brn· d~~ 

Sustu. bekledi ve fakat DrurnoP iii 
yerinden ktmtldamadtgtnt ve hi~bir 5 

soylemedigini goriince ilave etti: d•~j 
- $imdilik bir mUddtt it;in yao 01v 

biiroya ge~mek lutfunda bulunrtt• Jfl'' 
sizden rica edecegim. Cammz stktlrt18 .iJt" 
st i~in size bu sabahki gazeteleri vert> 
okursunuz. ~kill' 

- Mosyii Lekornel size ~ok tel•
1 3,1 

ler ederim. Fa kat ben bur ada k• ~p} 
tercih ediyorum. ( Arka•• Y"

1 



'1.5 Birlncite$rin 1935 

( Yurdda Arkeoloji ara,tarmalara ) 

Kastamonu bolgesinde 
pek ~ok eski eserler var 

Yaz1k ki herkes d~fine bulm~k ;evda~ma dii~mii~ 
ve hiiyiikleri, harabeleri mahvediyorlar 

l<astamonu (15zel) - YurdurnU7.da en limesi Eli tabletlcrinde adt geGen mevki 
~ ara~!Jrma yaptlan biil~elerden biri de isimlerini andtrdtgt iGin iizerinde du -

1 
astamonudur. Tarihten iinceki devir- rulmaga deger. 

1
ere aid birGok tarih belgelerinin bu - tneboluda miihim bir eser bulamadtk 
Unmast laztm gelen bu biil.gede veni a Klilsik devirlerde oldnkGa miihim ha -
~·~ttrmalarla pek GOk ~evler bulunabi- diselere sahne olan tneboluda bugiin 

1•ce~ine $iiphe edilmemelidir. Ilgaz dag- birkaG degersiz kitabe parGasmdan, bn 
artie Karadeniz arasmda kalan artzalt manas!Jr harabesinden baska birse.v 

10Praklarda mevcud bereketli vadile - yok. Avra mahallesinde bazt Romen 
~in herhaldc kalabaltk insan kiitlelerini mezarlan bulunuyor. Eski &ehrin bu -
esledigi muhakkakttr. lundugu bu yerde kale harabelerine 

b.l<astamonuda yapttgtrntz incelemcler rasladtk. Fakat hi~birisi tetkike dcgmi-
tze pek te umud verici bilgiler verme- yordu: 

~i~ti. Elimizdeki haritalar da diledi - Bu arasllrmalanmtz strasmda gordli 
Rtmiz gibi aGtk ve dogru degildi. Bu - giim bazt seyler hakkmda izahat ver -
~Unla beraber bildigimiz gibi yiiriime - mek isterim: Anadoluda define, antika 
be karar verdik. Ve birkaG onemli eser araytcthgt bir meslek haline girmi~ gi-

U!dl!k. bidir. Hemen her kasabada, her kiiyde 
l<astamonudan fneboluya giden so - strf bu i~lerle ugrasan adamlar bulunu

Senin sagmda Hiiyiik adtnda bir koy vor, Bunlar hoyiikleri, magaralar1, me
\·ar. Kiiyiin oniindeki tarlada gizli haf- zarlan, iGinde hazineler bulunmas• u -
~vat yapan biri taraftndan bulunan mulan her yeri gizli veya a$ikilr kaz -
d tzans altmlanm tetkik ettigimiz Slra - maktadtr!ar. Hepsi de cahil olan bu za
d a liiiyiik adtnm nereden geldigini sor- valhlar, strf be$ on para kazanmak vey3 

1 
Uk: Bu adm koyiin tam kar$1Stndaki rasgele bir bulusla birdenbire zengin 

1
•bu bir tepe iizerindeki ytgma toprak- olmak sevdasile geceli giindiizlii dail; -
an Yani hiiyiikten geldigini iigrendik. Iarda. derelerde dolasarak $iiphelendik -

d ~oyiige !Jrmandtiitmtz strada topla - Jeri her yere kazma vuruyorlar. 
:Rtnuz Ganak GOmlek par,alart bu kii - En degersiz bir esere biiyiik bir kty 

~.~k toprak yt{(tmmn tarihten onceki de- met veren, diikkilmnda veya evinde bir 
~lrlerde meskun oldugunu gosteriyor - taktm eski ~eyler sakltyan bu antika -
~- ~urast muhakkaktt ki bu kiiGiik ho- c1lann memlekete zararlan dokunuyor. 

kUk Miladdan once 2000 senelerinde Bir ktsmt degerini anhyamadtklart o -
Uvvetli bir halk tarafmdan iskan edil- nemli eserleri yok pahasma yad illere 

~i~ti. Elimize ge,en ,anak Gomlek tiJ>- sattyorlar, baztlan antika bulacagtz di
t~ bizi aldatmtyacak kadar aGtk ve ye hiiyiikleri, ytgmalart ve harabeleri 
Ogru bilgiler vermi~ti. Bu civarda bu- mahvedivorlar. Bu i~ o kadar miithi~ 

~a _benzer daha bazt hoyiiklerin bulun- bir salg;n haline girmi~tir ki devletin 

CUMHURfYE'l' s 

Biz bize 

Biblo 
Bizde bir GOcuk oldugu zaman, on~ 

kundaga sararlar. Arttk biitiin ev ho.llontn 
istekleri yerine gelmi! demektir. Ana, ba
ba sevinc i~inde yiizerler; sa rho~ Kibidtr
ler. Yumuk ellerile maskaraltklar yapan 
bebegin karjiStnda, esenm seyrtden br 
san'atkar heyecam duyarlar. 

V e biitiin dilekleri, bu lath heyecant 
iiliinciye kadar kaybetmemektir. 

Herjeyden once, ~ocugun yeti~mesi, 
hayatm tabii cereyam i~inde inb1af el
mesi degil, ya!amat• du~iiniiliir. 

Y avru, aglamamah, iiziilme:ncli, yo
rulmamahdtr. 

En ufak bir hastahi!a tut-tldugu za
man ktyamet kopar. Evde, hetke>in su
ratt bir kanj astkttr. 

Cocugun kundaktan ~·kmasl bir inkt
Jab saythr. Ve dikkatler, ihtim•n•lar ikt 
misli artar. Mektebe ba~lamast en biiyuk 
bir b.idisedir. Y akm zamana kadar 
mektebe ba~hyan bir ~ocuk ilk giinii, btr 
padi,ahtn kthc ku1anmasmt andmr mera
simle ui(urlamrmt!.' 

Simdi ar!tk merasim kalmadt, hht 
annelerdeki babalardaki zihniyd degij· 
mi~ deii;ildir. 

Cocuk, mevcudiyetile onlan zevk vc· 
ren bir Seydir. Vitrinde muh<.faza edi
len, ~ok ktymetli bir biblo gibi bir$ey ... 

Bu, yanltjltr. Fa kat bir,oklan yanhl 
oldugunu bildikleri halde ba1ka tiirlii 
yapamazlar. Ciinkii egoisttirler, ~ocukla
nndan ziyade kendilerini dii1iinlirler. A
ilenin, cemiyetten bir par~a ve vazif••inin 
de i1e yarar elemanlar yeti!tirmek oldn
gunu kabul etmek istemezler. 

Cocuk, onlann zevkini tatmin eden bir 
biblodur. 

Bu egoist zihniyeti ytkmak, <;oct•gun 
aileden once hatta yalmz cemir••e aiJ 
bir unsur oldugunu analara baba!ara ka
bul ettirmek, cemiyetimizi idare edenle 
rin birinci planda gelen vadelerioden 

biridir. 
N. 

.fati:i:;RLiH:~~;~I BUG6N DEBU .. 
c;ok ugra§acaklardir v i;;;~~i.:;;~~;.~ 

Harbin uzamast ve ktsalmast bahsinde en miihim ro
li.i Habe~ ordusunun R"Osterecisl'i kabiJiyet oymyacak 

10 birincite§rin rebe tayyareleri de 
935 tarihli yazl - y azan: dahildir. :;lu izahat-
mlZla, Habel ordu- lhtly•t Erklnoh•rb Blnba!ftSJ tan ve yukanda -
sunun i~ hatlar iize- C D ki miilahaza ve mii-
rinde hareket ede - • • tnlealanmtzdan da 
rek ltalyanlann muhtelil gruplanm ayn anlajtlacagt ve~hile her nekadar 1-la
ayn magliib etrneleri gerekli oldugunu ile- be§liler ltalyanlann muhtelif grup -
ri siirmii<tiik. 0 yaztmtzda da, soyledi - lmnm piyade kuvvetlerini ve onlarla 
gimiz gibi, Habe§ ordusunun durumu birlikte hareket mecburiyetinde olan 
- seferber olma i§inde, siyasi dii§iinceler top<;ulanm; ilkiince magliib etmek isti -
yiiziinden, biraz ge~ kalmt§ olsa bile - yecekleri dii1man grupunun yardtmma 
bu i1e elveri§lidir. yeti§mekten uzak tutabilirlerse de ttpkt 

Eger bu ordunun, bazt aksamile, A - top<;u gibi, hatta daha miiessir bir 1ekilde 
dikuala istikametinde (bu mevki Eritre- kullamlabilen tayyare kuvvetlerine kar
nin 1imal ktsmmda ve Habe§ hududuna 11 zaytl ve nisbeten hassas vaziyettedir -
40 kilometro mesafededir) yapllgt taar- ler. Her nekadar bu hassasiyet muhtelil 
ruzun bize anlatttgt bilgili ve faal giidiim istikametlerden, ilerliyen yani dtl hatlar 
(sevk ve idare) devam ederse, ltalyan iizerinde hareket eden dii§man grupla -
ordusunun Habe1te kolay muvaflakiyct- nntn; i~ hatlar iizerinde hareket etmesi 
ler elde edemiyecegine 1imdiden inana - beklenen Habe§ ordusunun iizerinde bir
biliriz. le1mesi kadar, imha edici bir netice ve -

Her nekadar ltalyan ve Habe! ordu- remezse de Habe! ordusuna - havaya 
lanm birbirlerile mukayese edince vazt- kar!l iyice gizlenmegi ogreninciye kadar
yetin; gerek talim ve terbiye ve gerek.e fazla zayiata mal olur. 
t~hizat, silah ve harb vasttalan baktmm- Demek oluyor ki: 
dan, pek biiyiik bir farkla, ltalyanlann A) Habe,ler i~ hatlar iizerinde ha -
lehinde oldugunu goriirsek te Habe1ler rekete kudretlidirler; buna vaziyetle;i 
lehinde olan cihetler de yok degtldir. miisaiddir. Fa kat eger havaya kar§t giz
Bir de fa Habe! ktt' alan tamdtklan ve lenmegi ~abuk ogrenmezlerse fazla za -
alt§ttklan kendi arazileri i<;eri•inde, h.r yiat verirler. 
tiirlii tehlikeden uzak olarak, - hatta B) ltalyanlar harici hatlar iizerinde 
yolsuz ktstmlarda bile - harekete kuJ - hareket ederek Habel ordusunu her ta -
retlidirler. raftan stkt!ltrtp sarmak suretile onu im -

Diger taraftan Habe~ arazisinin ve ha etmege ugra§trlarsa bu i§ i~in sarlede
ikliminin hususi durumu, Habejlerde bu- cekleri zaman pek uzun olacaktn. Za -
lunmtyan asri muharebe vusttalanmn man uzadtk~a da ahval ve 1erait lta! -
noksanhgmt az~ok telali etmektedir. yanlann aleyhine, Habe§lerin lehme do-

mak iizere, meslek sevgisile ve 
meslek borcu olarak gittikleri herhangi bir 
yerde ya ters bir muamele ile kar!tla~mt§· 
lar, yahud ki kolayhk umduklan kimse
lerden mii,kiilat gormii§lerdir. 

Bu, bana, bugiinkii ileri reiime yakt!· 
hrmadtgtm eski bir zihniyeti hattrlattr: 
Bundan otuz yu evvel bu iilkede, gazete
ci hakir goriiliir, gazetecilik aytb saythr
dt. F akat o zamanlar, hakir olan, aytb
lanan, su~ saytlan yalmz gazetecilik de
gildi. 0 dedigim karanhk ve kotii de
virde ( vatan) ve (hiirriyet) kelimeleri 
kamuslardan tardolunmu§, (hak) ayak
lar ahma serilmi§ti. Onun i~in. bu ii~ 
kulsal jeyin en tabii miidalileri olan ga
zetecilere de dii1man nazarile baktltrdt. 

llmin medreselere ttktldigt, kiiltiir ve 
likir meydamnda sangm tek bir abide 
olarak tanmdti!t o devirde, kalalan ay
dmlatmaga yeltenmek kiistahhgmda bu-
1 unan eazeteciyi, Zaptiye N zarrtinin 
merdivenaltma ttkmak, canilerle bir tut
mak marilet saythrdt. 

Zararh an' aneleri demir pen~esile o
riimcekli beyinlerden siikiip atan Tiirk 
inktlabt, anla~tltyor ki gazeteciyi hakir 
gormek, istihlal etmek, hi<;e saymak gaf
letini hala gostermekte temerriid eden 
bazt ki~seleri uyandtramamt$. 

Bu gibilerin matbuatm, devletin muva
zenesini kuran dort kuvvetten biri oldu
gunu bilmemeleri alledilmez bir cehalet

tir. 

Ugunu ogrendik. Buralara tekrar gel - miimcssili olan koy muhtarlan bile de
lnek iizere yolumuza devam ettik. fine aramak scvdasmdan vazge~emi -
~- Altmt~rnct kilometroda Kiire admda - yorlar. Ad eta bir sebeke haline giren 
dt iiGebayhk merkezinde Fatih Mehmed bu araytcthk i~leri, GOk yaztk ki hiikO.-
Inevrme aid giizel bir cami ile bir de ha- metin ciddl ve devamh bir kontroliin - ""'""""""""" _____ ,..,..........,=,.,., 
ci am var. t;am, mese. kaym ormanlarile den uzak kalmaktadtr. 

ltalyanlar, ise bu yabanct iilkede ve necektir. Bir taraftan ltalyan membala
hi~ alt§madtklan arazide mii§kiilatla ih- rmm zaytflamaSJ, diger taraltan Habe§ 
tiyatlt, tedbirli ve binaenaleyh daha iilkesinin degi1ik ikliminin tesirleri; bu -
agtr bir surette harekete mecburdmlar. nun haricinde de diinyanm siyasi cere • 
Bundan ba1ka asri silah ve harb va;tta - yanlannm almast muhtemel oldugu 1e -
lanndan tam bir §ekilde istifadc imka - kil ve istikametler bu meyandadtr. Biz 
mndan mahrum kalacaklan hallet ve i1i ml siiel baktmdan miitalea ettigimiz 
§artlar i~inde bulunacaklardn. Nitekim i<;in gene ayni esasa donelim: Demi1tik 
tanklanndan hakkile istifade etmeleri im- ki ltalyanlar uzun zamao sarfetmege 
kiintmn azltgmt I 0 birincite§rin 935 ta- mecbur kalacaklardtr. Bu zamamn uzun
rihli yaztmtzda hulasaten anlatmt~!tk. lugunun ka~ halta veya ay olabilece -
ljte bu •ebeblerle ltalyan ordusunun Ha:- gini ~imdiden hesab, hatta tahmin etmek 
be,trki hareketlerinin nisbeten ag1r ce J miimkiin degildir. Her nekadar ilk e;as 
reyan edecegini, ona mukabil Habe,lerin olarak elimizde ltalyanlann; kuzey (!i
daha sen hareketler yapabileceklerini mal}, dogu (§ark) ve giiney (cenub) 
kabul etmek liiztm gelir. (Nitekim ita! - gruplannm birbirlerine olan mesafeleri 
yanlann, ilk hudud ~arpt§malanndan vardtr. Bu gruplar birbirlerile birle1ecek 
sonra, hareketsiz kaldtklannt, Habe,lerin vec;hile ileri hareketlerine muntazaman 
ise gerek cephelerini takviye, gerekse devama imkan bulurlarsa elbette bu 
ltalyan ktt'alarma kar11 - mevzii bile miiddet azahr. Lakin kar§tlannda fazla 
olsa - mukabil hareket ve taarruzlarn mukavemet; yan ve gerilerinde de ister 
ge~tiklerini gordiik.) Boyle olunca · muntazam kuvvetlerin, ister evvelden 
i<; hatlardan istifade ederek muhtrlil tertib edilmi1 ~etelerin, isterse yerli hal
dii•man gruplarmt ayn ayn maglub et - km her turlii tacizine maruz kahrlarsa 
mek suretile harbi kazanmaga ~ah1mast bu miiddet uztyabilir. hte bu uzama ve 
iktiza eden Habe§ ordusunun bu tarda kJSalma bahsinde Habel ordusunun rolii 
hareketi i<;in miisaid vaziyette bulun - birinci derecededir. F akat 1unu 1imdi -
dugu kendiliginden meydana ~tkar. k den dii,iinebiliriz ki sava§~l bir ulus olan 
hatlardan istilade edebilmenin ba~ltca Habe~ler bu hususta olduk~a faaliyet 
!artlarmdan birisi de 1udur ki: Herhangi gosterebileceklerdir. Her nekadar Ha -
bir du§man kuvveti iizerinde kat'i netice be1 ordusunun talim ve terbiyesi, ltalya -
almmaga, yani bu kuvvet tamamen mag- ntnki kadar asri usullere dayanmasa bi • 
lub veya imha edilmege ugra§thrken; di- le 1urastn1 da goz oniinden uzak tutma -
ger diisman gruplan bu muharebenin ce- mak liiztm gelir ki Habel arazisi, mun -
reyan ettigi sahadan uzak bulundurul - tazam kuvvetlere kar§l bile, ~ete harbi 
mak icab eder. Aksi hal de muhtelil dii1- (gerilla) yapmaga ~ok elveri§li; ordu ve 
man gruplan; i~ hatlar iizerinde hareket halk ise buna ~ok kabiliyetlidir. C. D. 

Cazeteci, i<;inde ya,adtgt asnn i~aba
tma uyan her memlekette, her vatanda§ 
kadar ve h.elki de vatanda1larm baztla
nndan daha da iistiin iyi muamele ve say
gt goriir. Halka da, hiikitmete de en ya
km odur. Birinin derdlerini iitekine bil
dirmekle, hiikumetin yapttklanm mastna 
gore, tenkid veya tahsin ederek bir nevi 
kontrol vazifesile, sonra da bunlann heJ>
sinin de fevkinde olarak inanarak baglan
dtiit rejimin propagandaSlnt yapmakla 
miikelleftir. Havadis pe1inde ko§an bir 
gazeteci her1eyden evvel elkan umumiye
nin hizmetkandtr. Onu aydmlatmak, o
na, olup biteni bildirmek gatetecmin 
borcudur. Boyle yiiksek bir borcu ifaya 
~ah1an adama medeni memleketlerde, 
miinevver memleketlerde mii~kiilat ~tka
nlmaz, kolayhk gosterilir. 

d o]u olan bu anzah bolge 1neboluya ka- Define aramak i~in resml $ekilde hii
~ ar devam ediyor. Klirede kaldtgtmtz kumete ba~vuran ve miisaade alanlar 

1 arnan buradaki arkeolojik miidakkik- pek GOktur. Bu gibi ar~brmalarm he
ler haklunda halk arasmda arasttrmalar men hepsinin sonucu bo~a Glktyor. Bu
b•Pttk. Bize antika araytctlard~n birist nunla beraber ufak birseyden $iiphe e-
4tka~ onemli mevki haber verdi. Bun- dildi mi, her ne pahastna olursa olsun 

tdan birisi Doganlar kalesidir. "ece hafriyatlart yapthyor 'e bu suret-
h· Otomobilimiz gidebildigi yere kadar le bir taktm degerli amtlar zarara ug
ti giitiirdii. Stk ormanlar arasmdan, rabhyor. 
~at _Patikalardan, tehlikeli yerlerden Bu Ge$id gizli ara~ttrmalarm 1iniine 
1\,~hk. !rtifa aleti 1100 ii giisteriyordu. gfGilmesi laztmdtr. Define arama miisa
l! lavuzumuz olan Kiireli kunduract adeleri de daha stkt ~artlar altma alm
t •Yrt bizi biiyiik, heybetli bir kaya par- mahdtr. Astl i~ini giiciinii btraktp, diik
u~'tntn dibine kadar getirid. Aylarca kamm, tezgiihmt kapaytp daglarda de
ci ~ta~ttklart halde bir tiirlii aradtklart fine veya antika aramaga koyulan bir
ttefineyi bulamtyan Hayri ve ortakla - ~ok safdillerin bu ugurda pek ~ok pa -
~ ~•n kazmalarile par,alanmt$ olan ka- ralar israf ettigi de goriiliiyor. Buhra -
b~ "ParGalart arasmdan geGtikten sonra nm tesirile parastz kalan bazt kimse -
ti r magara methaline geldik. Hayri i - Jer iGin adeta kumar gibi bir iptila ha
d~~~~bir esrarla dolu olan bu ba~ don- linl almt~ olan bu meslek bir yandan 
~a Ucu kayahk iGinde olduk~a geni$ ulusal tarih belgelerini mahvediyor. 
tu "Ptlm,~ merdivenler vardt. A$a.lit dog- S. KANDEMIR 
~0 90 ayak inildikten sonra yol ttkam - ,....,. ______ ....;;.;.....;.;;.;;.;..;;....;;.;;;_;;,,.,.. 

h·tdu. Yukan G•k•hnca yiiksek kaya - Ti.irk - Yunan teciminin 
:n bir cephesine ·~·Jan kii~iik btr tanzimi 
~cercye geliniyordu. Tiirk • Yunan Ticaret Ofisinin Yu-

4b·~ftne araytctlar bur ada gordiikleri nan delegesi M. F ufas diin Tiirkolis 
ta It Yartklar arasmdaki ta~ dolgulan Miidiirii Mahmud Celali ziyaret ederek 
Ia Prna sanmtslar. Buralartru bombalar-

ParGalamtslardt. yeni Tiirk • Yunan tecim anla§m:tstntn 
"-r tatbiki etrafmda gorii!mii!tiir. 

6n ~ltrma sonunda burasmm tarihten -···-
ne~hki _de~irlere aid bir. kale veya 
~ard ang, btr s1i:(mak oldugu sonucuna 
nazn tk, Bir kabartma, bir kitabe bulu
clii ad,~ i~in devrinin tayini mii~kiil -

tlo· 
~Olt l(anlar kalesinin tam kar~tSlnda. 
lar sarp bir kayahkta yapma magara
~alt;ar. tpsinna kalesi denilen bu ka -
Zen :. ttrmandtk. Burastm goren ve ge
ltay 

1
•: koyJiiniin anlatbgma baluhrsa 

l; a 'gtn iGinde geni~ odalar vardtr. 
olan"~halde, GOk eski devirlerden kalma 
~Cdek·u magaralar veya kaleler bu biil
laca. 1 tarihl ara~brmalann degerli o -
~gosteriyor. Bilhassa 1psinna ke-

Konyada dikilecek Cumhudiyet 
amd1 

Konya (Ozel) - Konya Cum -
huriyet alantna dikilecek olan Cum -
huriyet ant!tnm haztrhklan tamam -
lanmak iizeredir. Anttm oturagmtn 
temelleri de i!lenmege bajlamtjltr. 
Cumhuriyet ant!t, Cumhuriyet alanile 
Hiikumet kuragt bulvannm ortasmda bir 
yere dikilecek, bu suretle am!tn bir~ok 
yerlerden ve istikametlerden goriilmesi 
temin edilecektir. Amttn a~tlma tiit eni 
Cumhuriyet bayramtnda yaptlacakttr. 

Hi<; . 

~debt Roman : 17 

tak~1 hal de neye gitmiyor L Demek bt 
..._ Y0n kendisi. Sonra bir ba1ka giin: 

lnlattt nK bu 1eyin devam edemtyecegini 
oldu~urn. endisi de gitmenin daha dogru 
, \1 • ~ kabul etti, diyor. 

hvo1, za g\inlerce onun gitmesini bek-

1-!er bul 
..._ O U!luklannda: 

l g tt" ·~•nd· 1 t, arttk serbesttm diyecek 
F' 1Yor. ' 

b •kat ·· 
ub tnesel gdunler gec;iyor. Alii bir daha 

•a 11 • en b h · "h tiike a setmtyor ve m ayet 
..._ I<.a~en Seza bizzat kendi soruyor: 
.._ 1-!ay',n d~ha lzmire gitmedi mi? 
Ned r, l!tlmedi 

tal~ ~n diye · . 
i~· btr , I soramtyor, bu sualm ap -
1.'"· ned·~~- oldugunu pek jyi bildiiii 

' " 'Ye sormagt diitiililtiiyor bi-

N•de *** 
llli),, 1\. n oldugu m J• 'k• d "'I Oca.u a um ve a~1 ar egt 

onll kandtrmt!, onu temin 

Yazan: Suad Dervifl 

etmi~ ve oda yeniden lstanbulda kalmt! 
~iinlr.ii bir kadm gitmek ister ''e bir ko

ca esasen uzun zamandanberi bunu te -
menni ederse o kadtnla o erkegin hiila be
raber ya1amalanna nastl bir sebeb olabi
Jir? 

Seza biitiin bu ~eyleri ona dii1iince -
lerindeki ~·plakltgile bazan soyliiyor. 
Bu kadar 1eyi bilmenin ve ~ilerek hala 
onun a1kmt istemenin ne zillet oldugunu 
biitiin utancile anladtgt halde kendisint 
tutamtyor ve elinde olmadan bu sozleri 
on a soyliiyor. 0 Zaman Auf: 

- <;:ocuk.. ~ocuk diyor. Boyle ko -
nu~maktan utan mtyormusun? Benim sev· 
gimden nastl 1iiphe edersin. Y almz §Unu 
sana daima tekrarltyorum ki Belkis be
mm t~m bir giinliik bir macera degil -

dir. 0 benim kanmdtr. Ka~ senelik ka
nm, onunla beraber bir hayattmoz, bir e
vimiz ve c;ocuklanmtz olmu1, ona nastl 
vah1i bir merhametsizlik ve inamlmaz bir 

T ekirdagmda 
kiiltiir i,Ieri 

Tekirdag (Ozel) - Son ytllarda 
ilimizdeki kiiltiir hareketleri ~ok leyizli 
wnu~lar vermege ba,lamtjltr. 

Halkta ve bilhassa koyliide diizeyi -
min yiikseldigini gormek goniil a~tc1 bir 
manzara oluyor. 

Ce~en ytl yeniden yaptlmaga ba1lanan 
on altt ilk okuldan baztlanntn yaptlan 
bitmi1 ve torenle a~th§lan yaptlarak ders
lere buralarda da ba,lanmt§ltr. 

llimizin 934 - 935 ythodaki kiiltiir 
durumu §udur: 

23 tanesi merkezde olmak iizere 128 
okul, 64 tanesi merkezde olmak iizere 
236 ogretmen, 3,204 tanesi merkezde 
olmak iizere 12,100 talebe. 

Tanm durumuna gelince: 5,630.000 
doniim arazisi bulunan T ekirdag bOige· 
sinde oturanlarm yiizde daksant toprakla 
i~ goriirler. Ahnlannm terile yiiziimuzii 
giildiiren bu smtl halktmtz arttk teleci 
tuleylilerin ellerinden kurtanlmtllardtr. 

Son zamanlarda T ekirdag borsasmda 
hararetli bir ahm ve sattm goze ~arp • 
makta ve koylii iiriiniiniin para etmesi 
herksin yiiziinii giildiirmektedir. 

Yiizlerce deve ve saytstz denecek ka· 
dar ~ok miktardaki arabalar koylerden 
miitemadiyen ku1yemi, arpa, bugday ta
!•maktadtr. 

Ekmek fiati yi.ikseldi 
Konya {Ozel) - Kooyada bug -

day ptyasast yiikselmit oldugundan 
ekmeklere de zam yaptlmt§l!r. Ye -
ni liate gore halk ekmegi be! bu • 
(Uk, ii~iincii ekmek yedi, ikinci nevi ek
mek dokuz kurujlur. Konyada birinci 
nevi ekmek yoktur. 

terbiyesizlikle: «~tk git hayattmdan» 
diyebilirim... 0 sent sevdigimi biliyor, 
aktlstz bir kadm degildir. Kendi vaziye
tinin fenahgtnt o da anhyacak ve bu h1-
ya!t o kendisi istemiyecektir. Onunla 
fazla kmlmadan, aynlmamtz liiztm. 0 
benim iki c;ocugumun annesidir, hizmet
c;im degil ki . 

Evet hissediyor. 0 kadm tamamile 
Attftn hayatmm i~indedir. Beraber ev
ladlan olmu1. on be1 sene siiren bir ha
yatlan var. A11f kendinden ~ok daha 
lazla o kadma yakmdtr. 0 kadtn Attf 
i~in kendinden ~;ok daha kuvvetlidir. Bu
nu actyla, bunu actdan ktvranarak his -
sediyor. lkisinin arasmd'aki bagt ikisioi 
biribirine baghyan bagm kuvvetini, sag • 
lamhgmt her an hissediyor. 

0 zaman kendi kendine soruyor: 

- Kocam hayatta iken Allfa tesa
diif etseydim ve o bana gel deseydi, o· 
na gider miydim ? 

Evet ona hi~ tereddii detmeden gide· 
bilirdi. 

Ya1amak i~in bir insan nastl havaya, 
suya, gtdaya muhtac ise Seza da Allfa 
0yle muhtac, Attfstz ya1amasma imkan 
yok. Ye i1te kendisi de Attl i~in bir ih
tiyac olmak istegile tulujuyor. Halbuki o 

eden orduyu her taralmdan kujahp im -
ha edebilirler. Bu uzak bulundurma key
fiyeti dii,manm yalntz insan, yani mii -
sademe kuvvetine degil; ale! kuvvetleri
ne de •amildir. Bu ate1 kuvvetleri ic;eri -
sinde dii1manm yakm ve uzak menzilli 
her tiirlii top<;usu dahil bulundugu gibi 
bomba ve makinelitiilek kullanan muha-

Attf i~in ihtiyac olmadtgtnt biliyor. 
Attfm hayatmm, hakiki, samimi ken

dine mahsus olan hayattndan dt!arda ol
dugunu hissediyor. 

Seza onun i~in bir yaz macerast idi .. 
Seza onun i~in bir yaz macerast kahyor. 
Hepsi bu kadar. 

Y almz bir 1eyi pek iyi biliyor. 0 da 
eger sabretse, eger onu oteki kadmla pay
la§maga tahammiil else, eger bu hallere 
ah§sa ve arhk tshrab ~ekmese Attl on -
dan hie; .. hi~ aynlmtyacak. 

Attl onun oevgisinde, zevk, serho§luk, 
genclik net'esi ve kuvveti bulmak istiyor, 
her giinkii hayahn miskinliklerinden ayn 
bir§ey. 

Halbuki Seza, onun i~in her gunkii 
hayatmdan bir par~a olmak istiyor. 

Attfm biitiin temennisi bu sevginin o
nun evindeki huzuru ve rahatt bozma -
mast, hergiin kavgalara, gozya§lanna 
sebebiyet vermemesi. 

Attf hi~ te birinci defa kamma ihanct 
eden bir erkege benzemiyor. 

Bu biiyiik tiitiin sosyetesinin direk -
tiirii fazla sadtk olmtyan bir koca ola
rak muhitinde tamlmtj, fakat bu mace -
ralann hepsi kendi muhitlerine gore olan 
maceralar ortaya vurulmadan kanlar ve 
kocalar kar1thkh aldattlarak iki yiizlii • 

Uray vergilerinin tahsili 
Memur azhgtndan dolayt Uray Yer -

gi ve resimlerinin tahsilinde giicliik ~e -
kildiginden badema yol parast tahsil 
eden memurlann, tahakkuk vazifesini 
gormeleri de kararla§bnlmtl, ve diin bii
tiin ~ubelere bildirilmijtir. 

Cazeteciler fikir adamln, fikir hadim
leridir. Onlara, idraki ktt, vatani duygu
lan 1iipheli, medeni terbiyeleri yok ~Ian
Jay hakaret ederl 

Erciimencl Ekrem T ALU 

Pazarlan ~ah~an amelenin 
ta til gi.in i.i 

Hafta tatil kanununa gore biitiin fab
rikalann pazar giinleri tatil etmeleri icab 
etmektedir. 1~ Bakanhk umumi hizmet
lerle ugra§an sosyete ve fabrikalarm pa
zar giinleri muattal kalmalanm dogru 
bulmadtgtndan bu gibi sosyetelerin pa -
zar giinleri de laaliyetlerine devam et -
melerini ve pazar giinleri ~ah1an arne • 
leye hafta ortasmda bir giin tatil ver • 
melerini ilgili dairelere bildirmi!tir. 

Yurdda$! 
Cumhuriyet bayramtmtzm son 

giinii ayni zamanda ars1ulusal 
artbrma giiniidiir. 0 giin on ae
kiz milyon Tiirk birbiri iizerine 
10 kuru~ biriktirseler ve bu pa
rayt Bankaya yabrsalar o giin 
bir milyon sekiz yiiz bin lira 
toplamr. 

Ulusal Ekonomi ve Artt1rma 
Kurumu 

liik i~erisinde aktp giden ve ismine diiriist Kocastnt sevmtyor... Be1 senedeoberi 
denilen maceralar. biitiin alakasile. hatta biitiin sadakatile 

Rezalet ~tkmasm diye aldattlan ko - o gene adama bagh ve bu adam koca • 
calann ve kanlarm birc;ok 1eylere goz smtn en yakm dostudur. 
yumarak zavahiri koruduklan maceralar. Ye Pakize kocasile fevkaliide iyi ge-

F a kat Sezantn temiz ve a~tk ahlaln ~in en bir kadmdtr ve bu yalancthk iyin-
bunu kabul edemiyor. de ii~ii de mesud, ii~ii de beraber ya -

Seza i~in en biiyuk azab bir ahbab ~tyorlar. 
evinin bir sefaret ~aymda yahud bir ba-. Seza yalmz onu degil daha nicelerini 
loda o kadtna rasgelmek. 0 kadm1n e- biliyor. Sevdigi erkegin kamile stkt, stkt 
lini stkmaga mecbur olmak, utanmadan dost olanlan biliyor. Hele i~lerinde bir 

onun yiiziine bakmak, onunla konujmak. tanesi var ki sevgilisinin ihanetine m'ni 
Eger Seza buna tahammiil etse, e- olmak i~in ~ah11yor ve kamma onun bu 

ger Seza biitiin bunlardan 1ikiiyet etme- yeni miinasebetini bildirip bu ihanete 
se, !iiphesiz Attft btkttrm•yacak. mani olmak etrafmda beraber tedbir a-

Fa kat o bunu anlamtyor. nyor. 

Seven ilk kadm ve sevecek son kadm Bu gordiigii ve bildigi $Oyler Se • 
gibi sevdigini cant gibi ktskamyor. Bel- zayt igrendiriyor ve o biiyiik viizuhla 
ki hakkt yok, fakat oteki k:admdan ole - hi .. ediyor ki 0 bu kadmlardan deiiildir. 

•iye nefret ediyor. Seviyor, a~tk~a seviyor ve Belkis dt-
Seviyor, sevmek demek bir §eye ta- sarda oldugu zaman Attl bir §eyden ~e-

namile sahib olmak istegi degil mtdir? kinmezken 0 kendisini Attlla her yerde 
Sevgi ~ogaldtk~a sahib olmak istegi ma- gosterdi. Her giin onun otomobilmde, 
razi bir hale gelir ve insan sevilen 1ey yanmda oturdu. Eberi ak,am yemekle
iizerinde i§tiral,j kabul etmez. 

Onu sevmege ba,ladtgt gundenbtri, rini ba,ba!a Kalamt§la, Suadiyede, T a-

ctrafma daha dikkatli baktyor ve kendi rabyada ve Beyoglunun buyiik resturan

'aziyetindeki insanlann neler yapttgtnt !armda yediler. Beraber dansa, beraber 
gormek istiyor. baloya, beraber ~aya gittiler. 

Teyzezadesi Pakize evli bir kadm... ( Ar.\a•• var) 
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Diin geceki 
Misafir Sovyet gure!f 

miisabakayt 8 giires 
taktmi diin 

takimimizla 
gece 
yapb 

ilk 

(Ba, taralt I inci aahilede) 
olmad•gmdan, hem Sovyet giire~~ilerinin 
l<1ymeti ve teknik bilgileri hakkmda bir fi
kir edinmek, hem de B takmum1za yaban
CJ giire§~ilerle temas etmek f~rsall verilmek 
i~in bu suretle hareket edilmi§ti. 

Bu §ekil, her iki noktadan ~ok isa -
betli olmu~tur. B. T aklm•m•zda bulunan 
yeni giire~Gilerimiz ~etin hirer maG yapml§· 
lardn, misafir tak1m1n hakiki klymeti de 
a§ag• yukan anla~llml~llr. 

Misafir tak1m ~ok kuvvetli elemanlar
dan miirekkebdir. Bilhassa 66 kiloda gii
re§ yapan Salrolof, §imdiye kadar bu s•k
lette gordiigiimiiz giire§~ilerin en iyiSI ve 
en teknigidir. Diger sddetlerdeki giire§· 
~iler de ~ok kuvvetlidir. 

Maamafih diin geceki giire§leri gar -
diikten sonra Gar~amba gecesi A takiml· 
m1zla y ap1lacak mU..bakada iyi bir, dere
ce alabilecegimizi timid edebiliriz. 

Miisabakalara ba~lanmadan evvel 
Sovyet ve Tiirk giire~ileri bir geGid res
mi yapm1~lar ve halka takdim edilmi~ -
lerdir. Istanbul giire~ heyeti reisi Ismail 
Hakk1 bir nutuk soyliyerek misafirlen -
mizi selamlami~ ve burada yap1lacak 
miisabakalann bir karde§ kar&lla§masl ol
dugunu bildirerek kendilerine bir bayrak 
hediye etmi~tir. 

Sovyet kafilesi ba§kan• da verdigi ce
vabda burada yapt1klan temastan Gok 
memnun olduklanm soylemi~ ve taklrnl
m•za bir bayrak hediye etmi~tir. 

Bundan sonra ~ehir bandosu Sovyet 
ve Tiirk milli mar~larm GalmJ§, sonra 
miisabakalara ba§lanmi~tJr. 

Miisabakalann neticesi 
56 kilo 

ilk miisabaka 56 kiloda Dzekonski ilc 
K~ Orner arasmda yap1ld•. Miisabaka
nm ilk dakikalan ayakta ve giire~ilerin 
birbirini denemelerile geGti. F akat Sov
r.et giire§~isi daha atdgan goriiniiyordll. 
Orner, bir arahk fazla kol kapmak istedi, 
fakat rakibi bu oyunu bozarak kurtuldu. 
Fa kat biraz sonra Sovyet giire~isi Ome
ri yere alarak kopriiye getirdi. Orner, 
mii~kiilatla kopriiden kurtuldu. Maama
fih tekrar alta dii§tii. Ilk on dakika Sov
yet g~!e~inin faikiyetile bitti. lkinci dev
•eye Orner altta oldugu halde ba~land1. 
Sovyet giire§~~ Omere giizel oyun tat
bik etmege ba§lad1, fakat Orner bu oyun
lan bozdu. !kinci ii~ dakikada Orner tiste 
~1kh. Orner hemen siiples yaptt, fakat 
rakibi giizel bir donii§le kurtuldu. Maa
rnafih Orner ayni oyunu bir defa daha 
tekrar etti. 

Son dart dakikaya ayakta ba§landJ. 
fki gtire~i de bu dort dakikada bir oyun 
gosteremediler. Neticede Dzekonski ga -
lib ilan edildi. 

61 kilo 
61 kiloda Baskokotla Abbas kar§l· 

la~lllar. Abbas iki iiG senedenberi giire~
miyor ve bu ak1am ilk defa mindere "1-
klyordu. • 

Oyun ayakta sert hamlelerle ba§ladl. 
iki tyaf ta birbirine oyun vermiyor ve 
miicadele devam ediyordu. Bir arahk 
:Abbas yere dii1er gibi oldu, fakat derhal 
kalkt1. Biraz sonra Abbas gene alta diiQ
tii. Rakibi bir oyun tatbik ederken kurlu
larak ayaga kalkll. 

Sovyet giireKisi yava§ yava§ hakimi
yeti alrnl!h. Ilk on dakika bitti. 

lkinci devreye gene ayakta badand1. 
Boskokot, GOk alllgan giir~iyor, miite -
madiyen hiicum ediyor. Bu hiicumlann 
birinde AbbaSI altma alch. Bir miiddet 
sonra Abbas gene kalkh. 

Abbas, eski teknik kabiliyetini kay -
behni!e benziyor, nefesi bu uzun miica
deleye kafi gelmiyordu ve bir oyun tut
turamtyordu. Yirmi dakikal1k giire§ten 
sonra Baskokot galib ilan edildi. 

66 kilo 
66 kiloda Sokolof ile Sad1k kar§1la1 -

lllar. Sokolof, Moskovada Saimi yenen 
giir"§c;:i idi. Sad1k da bu kilonun en kuv
vetli kure1c;:isi bulunuyordu. 

!ki_nci dakikada Sokolof kafa kol kap
mak JSierken yere dii§tii. Fa kat biraz son
ra kalkarak Sad1g1 altma ald1. Sad1k 
bir miiddet sonra ayaga kalkml§h. Fa kat 
Sokolof ayakta salta ile 6,25 dakikada 
Sadi_gm mtln1 yere getirdi. Sokolof ~ok 
tekmk ve kuvvetli bir giire1c;:i oldugunu 
giisterdi. 

?2 kilo 
72 kiloda Katolinle .Saban kar§1la1 -

(!lar, Katolin ilk dakikadan itibaren ha
kim giire§mege ba§lad!. ,Saban, kac;:ak oy
nuyo_r, oyun vermemege ~ah§lyordu. ilk 
on dakika berabere bitti. Kur' a ile Sa
ban alta dii1tii. Katolin altta bir1ey ya
pamadlgi gibi .Saban da ikinci ii<; d~ki
kada bir oyun gosteremedi .. Son diirt da
kika ayakta cereyan etti. N eticede Ka
tolin galib ilan edildi. Maamafih Sab~n. 
kuvvetli rakibine kar11 c;ok giizel bir a:ii
Je! yapt1. 

?9 kilo 
19 kilode Piloofla Meninli Ah.1111'd 

kar§lla§l!lar. Ahmed ilk dakikada Pil -
nofu alta ald1. F akat Pilnof kendisini 
minder dJ§Jna atarak ayaga kalkmaga 
muvaffak oldu. Maamafih tekrar alta 
dii§tii. Ahmed, c;:ok giizel ~ah§Jyor, ra
kibini miitemadiyen yoruyor ve oyuna 
getiriyor. Pilnof ta hep minder dJ§ma 
ka~mak istiyordu. Ilk on dakika Ahme
din galibiyetile bitti. 

lkinci devreye ayakta ba§landl. Bu 
devrede iki taraf ta bir oyuo gosteremedi. 
Ahmed hiikmen galib ilan edildi. 

8? kilo 
87 kiloda Derijle Adnan kar§lla,tllar. 

Derij, iiGiincii dakikada kafa kolla Ad -
nam yere attJ, fakat tu§ olmadt ve Adnan 
ayaii;a kalkmaga muvaffak oldu. Ilk on 
dakika Deriin galibiyeti bitti. lkinci on 
dakikaya ayakta ba§landl ve bu devre
de iki taraf ta bir oyun gosteremedi. De· 
rii hiikmen p;alib ilan edildi. 

Agrr arklet 
Agn siklette Konca ile Ankara11 Nec

mi kar§IIa§lllar. Konca, Sovyetlerin en 
iyi agn siklet gore§c;:isi idi. Ankarah N ec
miyi de ilk defa goriiyorduk. Necmi, bu 
kuvvetli rakibine kar1• ilk on dakika 
giizel bir giire§ y.opll. llk devre berabere 
bitti. 

lkinci on dakikada Necmi kur'a ile 
alta dii§tii. Konca, bu iic;: dakikada bir 
oyun gosteremedigi gibi, ikinci ii~ daki
kada da Necmi bir~ey yaparnad1. Son 
dort dakika ayakta ge~ti. Hakem heyeh 
Koncay1 hiikmen galib ilan etti. Maa -
mafih Necmi Gok giizel bir giire§ yaph. 
Misafirlerimiz ~erefine ~olen 

Istanbul Halk Partisi tarahndan diin 
misafirlerimiz Sovyet sporculan 1erelme 
T okathyanda bir §Olen verilmi§tir. 

Sovyet Rusyamn Ankara biiyiik el~isi 
Karahan, l!bay Muhittin Ostiindag. 
Halk Partisi ba~kam Hilmi ve daha bn 
c;:ok zevatm bulundugu bu §Olen btiyiik 
bir samimiyet hav'aSI ic;:inde gec;:mi§tir. 

.Solenin sonunda Parti bajkam Hilmi, 
Sovyet sporculannm memleketimize yap
Liklan seyahatten, iki dost milletin ~ok 
samimi ge~en spar kar§tlajmalarmdan 
bahsetmi§, «iki biiyiik devlet arasmdak1 
dostluk kara giinlerin kazandnd1g1 dost
luktur» diyerek sozlerine nihayet ver -
mi~tir. 

Sovyet spor te§kilah ba1kan1 Mansef 
dost Tiirkiyenin biiyiiklerine te§ekkiir et
mi§ ve «bu yaklajma vesilesile dost~a 
duygulanmlll getiriyoruz ve bu duygu
lanmll.l memleketimize giitiirecegiZ» di
yerek bu temaslarm iki rnemleket ara -
smda bir kiiltiir yay1mma vesile olaca -
gin! soy Jemi§tir. 
Bugiin yaptlacak miisabakalar 

Misafirlerimiz Sovyet sporcularile bu
giin de muhtelif sahalarda spar temaslan 
yapdacakt~r. Saat 12 de T aksirndeki Ienis 
kordlannda Ienis miisabahlan, saat 15 
te T aksim stadyomunda futbol mac;:1, ge
ce saat 8.30 da Maksim salonlarmda 
eskrim miisabakalan yap1lacaktn. 

Bugiin ve gece yap1lacak futbol ve 
eskrim miisabakalan ~ok miihim olacak
llr. E..krim miisabakalan, talum itibarile 
yap1lacaktn. 

Rusyada biiyiik bisiklet turu 
Moskova 14 (A.A.) - Ag1r en -

diistri ve ulusal miidafaa halk komJSer • 
liklen taarfmdan tertib olunan biiyiik 
Sovyet bisiklet yan1lan muvaffakiyetle 
bitmi§tir. Bu yan§a i§tirak eden KIZllor
du subay ve efradmdan 53 spo"rcu 136 
giinde c;:ok degi1ik ve gii~ §erait ahmda 
14 bin kilometre yol yapml§lardn. 

1zmir limanmda yeni tarife 
lzmir (Ozel) - Liman i1leri asgenel 

direktorii Ha§met Diilgenin verdigi ha -
here gore lzmir limanmm 6 ayhk yeni ta
rifesi gelmi§ ve 1 te§rinievvelden itibaren 
tatbika ba,lanml§br. 

Yiikleme, bo§altma ve Kar§lyaka va
pur tarifelerinde, eskiye nisbetle fark var
d~r, indirimler yapllml§br. Giimriik d!
§mda, nht1r0da ve iskelelerde sahiblerine 
teslim edilen e§yadan, 3 giin sonraki ge
~ecek giinler i~in 12,5 kuru§ ahmyordu. 
Simdi 10 giinden sonraki giinlerde ton 
ba§ma 30 kuru§ ahnacakhr. Bunda zam 
vard~r. Bu §allan beyhude i§gal ettirme
mek ic;:in yapilrnl§tlr. Transit ve aktarma 
e§yasile iiziim ve incir kutuluk keresteleri, 
<;:amall! tuzlasmdan tuz yiiklenmesi tari
felerinde de indirim vard1r. Kar11yaka 
vapur iicreti yalmz gitme 8, gidip gelme 
15_ k~ru§a (birinci mevki) indirilmi1tir. 
Ikmc1 mevki tarifesinde de ayni nisbette 
indirim yap•lmJ§tlr. 

• Gene bu beyanattan anhyoruz ki, hii
kumet meydamn oniindeki eski ve adi 
i~k~le ydr:tmlacak. Kar§Iyakada oldugu 
B(bl, burada da betonarme ve giizel bir 
lSkele yap1lacakhr. 
. ld~re, biitiin k'?rdonu yeniden parke 
''." ~O§elmektedir. Onemli bir k1sm1 biti • 
~'I?J'!Ilr. Buradan ~1kanlm1§ ta§lardan da 
~shfade suretile yakmda lkincikordonda 
1darece tamirata ba1!anacakllr. <;:iin _ 
k~ lkinc~kordon c;:ok berbadla§IDI§hr, ge
~dmez b1r hale girmi1tir. 

CEPHEDEN MEKTUBLAR: 

italyan kumandant ((Habes 
' 

Bir 
askeri erkek~e dogii~ruyor)) diyor 
imparator «italya aldigi arazile iktifa ederse sulh 

yapar misimz?» sualine «Asia!» cevabm1 verdi 
(Ba• taralr birinci •nhilede) 

man Adigrattaki en gene ltalyan zabiti 
idi. Bu miinasebetle Adigrat Habe§lilere 
teslim oldugu zaman 1ehrin iizeriode dal
galanan ltalyan bayragm1 indirmek va -
zifesi ona dii§mii§tii. 

T oarruz hazrrlrgr 
Eritre cephesi, II (FranSIZ gazetele

rinin ozel ay-tarln bildiriyorlar) - ~i
mal cephesinde onemli hadiseler haw -
laomaktad!T. Gene! karargah, T akkaze 
vadisinde geni§ bir taarruza geGmek iize
redir. Habe~istamn ta ortasma kad .. da
lan bu biiyiik 1iryamn i§gali, lta!yamn 
Tigre iline sokulu1unun ikinci merhale -
sini te1kil edecektir. 

Kiilliyetli miktarda miihimmat ve er
zak getirilmi1tir. Biiyiik karar belki de 
bugiin verilecektir. 

ftalyanlann ilerlemesini §imdiye kadar 
geciktiren §ey, ordunun sag cenahmm, 
son derece seyyar bir dii§man kuvveti 
tehdidi altJnda bulunmaSl idi. Fa kat ,id
detli tayayre bombardimanlan bu l..uv
vetleri siiratle dagitml!hr. 

Edoga kasabaSJ, T akkaze vadisinin 
anahtarlanndan biridir. Santini ordusun
dan bir kmm kuvvetin buray1 i§gali bir 
zafer te1kil etmektedir. 

Habeflere ka~an yerli ltalyan 
aaherleri 

lntrasigeant gazetesinin cephedeki ozel 
aytan bildiriyor: 

1 0 te1rinievvel - $imal cephesinde 
ka~ak vak'alan artmaktadn. Gene bu 
sabah, iki boliik Askeri grupu, silah ve 
ag~rhklarile beraber Habe§ tarafma ilti
hak etmi§lerdir. 

Muntazam k1t' alar, ortaya Gibn riva
yetler hilafma ordugahlanndan bir yere 
aynlmamtjlardn. Hatta, miitemmirn 
mevcudlan bile verilmi1 degildir. 

!mparatorluk muhahz kuvvetleri tlan 
Adisababadad~r ve normal surett~ taEm
lerine devam ediyorlar. 

Cenub cephe~nde 
Deyli Meyil gazetesinm Adisababa -

daki muhabirinden: Evvela on alh harb 
tayyaresi Habe§ mevzilerini bombard! -
man ettikten sonra General Grazianinin 
kurnandasmdaki (50,000) ki§ilik bir or
du Ogaden ceph_esinde ve Ual Ualin 80 
mil garbinde bulunan Garahai mmtaka -
!mda vasi mikyasta bir taarruz hareke -
tine g~mi§tir. 

Habe§liler 1iddetli bir mukavemet gos
terince kanh bir muharebe olmu§, fakat 
italyanlar to~u ate§i ac;:mca, Habe1li -
lerin miidafaaSI kmlml§hr. 

Bu defa ltalyan piyadesi siingii ta'ka
rak hiicuma kalkmi§ ve Habe1lilerin b1-
rak1p c;:ekild!kleri bir siper hatllnl zap -
tetmi§tir. Haber almd1gma gore Habe§· 
lifer ag1r zayiat vermi§lerdir. 

Bugiin o civardaki Habel kumandam 
General Masibudan gelen bir telgrafta 
halyan tayyarelerinin daha garbde I.u -
lunan Webbe ~ibeli nehri iizerinde ve 
T afara, Katama ve Jilamodaki Habe§ 
k1taatma bomba attiklan ve bir ~ok 
olii oldugu bildirilmektedir. 

Adisababa askeri mehafili, bu haber
den ltalyanlarm ,Sibeli mmtakaSinda~ 
Ogaden cephesinin merkezine kar§l u -
mumi bir taarruz npmak niyetinde ol • 
duklanm istidlal etmektedir. 

Habe, lmparatorunun diyeoi 
Daily Expres gazelesinin Adisababa

da bulunan muhabiri H abe§ /mparatn· 
rile yapm11 oldugu bir miildkail §O!Jle 
anlailyor: 

Bugiin lmparator tarafmdan kabul e
dildim. lmparatorun muhaf1zlan hem A
disababa ~ehrine naz1r bir tepe iistiind~ 
bulunan saraym ufakc;:a bir odasma gQ
tiirdiiler. 

Her zaman giiler yiizlii alan lmpara
tor bu defa gayet ciddi bir tav1r takmmJ§, 
koltugunda dimdik oturuyordu. Y anm -
da iki terciiman duruyordu. Beni selam
lad•ktan sonra soracaklanmJ sormaml em
retti. Evvela, en miihim telakki ettigim 
sualimi sordum, deditn ki: 

- Sayet Musolini. Habe1istanm §i -
malinde i§gal ettigi 2000 mil murabba -
mdaki sahay1 ahkoymakla iktifa ederse, 
Duc;:e ile sulh miizakerallna giri§ir misi
niz? 

lmparatorun cevab1 keskin. kat'i ve 
agzmdan adeta baibmcasma fnlad1. 

- Hay~rl !talya, aram1zda mevcud 
ihtilaf1 sulhen degil, Uluslar Kurumu -
nun misakm1, Kellog paktmm prensiple· 
rini, hatta Habe1istanla dogrudan dogru
ya imzalad1g1 1928 tarihli muahedeyi 
~ignemek ve silah kuvvetine miiracaat e
derek harble halletmege kalki§tJ. Ulus
lar Kurumunun 53 azaSJ ltalyayl miite
caviz addederek ana kar§I zecri tedbir
ler ahnmasma karar verdi. Bu bizim i~io 
yeter. Simdi en mukaddes vazifemiz va
tammlZI miidafaa etmektir ve bunu da 
giiciimiiz yettigi kadar yapacag1z l 

lkinci sualimi sordum: 
- ltalyanlar ileri hareketlerine de -

vam ettikleri takdirde Adua ve Adigrat
ta yaphg!DIZ gibi gene askerlerinizi ge -
riye c;:ekecek misiniz? Y oksa artJk mu -
kavemete mi gec;eceksiniz? 

Hem en cevab verdi: 
- Daha harb ba1lamazdan evvel c;:e

kilmege baslami§IIk. Bunda takib ettigi
miz bir gaye vard1. Bu ~ekilmelerden 
bekledigimiz neticeyi de §imdi elde ettik. 
A"! maksad1m1z bu tecaviiziin yegane 
mes'ulii ltalya oldugunu bir kere daha 
diinyaya gostermekti. Bunda da muvaf
fak olduk. Uluslar Kurumu rniitecavizin 
ltalya olduguna karar verdi. 

Birinci sualimi degi§tirerek: 
- Buraya gelmezden evvel Musoli

ninin damadile gorii§tiim, dedim. Eritre 
ile Somaliyi birbirine baghyacak kadar 
bir arazi parc;:aSJ elde ettikten, Habe~is
tanm giimriigiinii ve maliyesini kendi 
idaresi alhna ald1ktan ve bir de ftalyan 
himayesi tesis ettikten sonra ltalyamn 
sulha raZI olacagml bana siiyledi. Bu 
esas dahilinde ltalya ile gorii§ebilir mi
siniz? 

Oturdugu sandalyede dogrul-du: 

- Milli ve siyasi istiklalimizden ve 
topraklanm1zdan fedakarhkta bulunma
rnlzl icab ettirecek hic;:bir anla§maya mu
vafakat edemeyiz, dedi. 

ftalyan tebligi resmilerinde Habe,lile
nn ltalyanlan sevincle istikbal ettikle -
•m•. bu babll.a ne dii§iindiigiioii !mpara
tordan sordum. 

Miist•hzi bir li•anla, 
- Evet, dogru. cevabm1 verdi. As -

kerlerimiz, ltalyanlardao kac;:arak bize 
SJgman Eritrelileri sevinerek kar§Iladl -
lar. Fakat ·babalan, karde§leri hududla-

Bugiinkii muharebe c;:oliin ortasmda d H t nm1z a G•'Pl§an abe§lilerin talyanla -
ve kiZgm bir giine§in albnda yapllml§llr. nn gelmesine sevinmelerine imkan yoktur. 

Habel mevzileri ilk defa bundan be• It I I b , a yan ar u memlekette ancak bir is • 
giin evvel bombard1man edilmi§ti. Fa kat tikrah hissi uyand1rm11Jard~r. 
ltalyan k1taall hiicuma kalkmca, Habe§· f ll mparator hakikaten igreniyormu§ gi-
i erin makinelitiifeklerinin ate§ine maruz bi yiizii~ii. buru§turdu. Sonra ba§IDI kal

kalmi§Iar ve geri ~ekilmege mecbur ol - d~rarak !lave etti: 
mu§lard•. Ul 1 K - us ar urumu ahlaki bir hatll 

T ahmin edildigine gore bgaden mm· hareket ~izmi1tir. ~imdi he11ey buna bag
takasmda bu def lei ftalyan taarruzunun hd~r. 
ilk hedefi, sevkiilcey§ noktai nazarmdan Adisababada havadis Ball•! 
son derece miihim alan Harrar 1ehridir. A T 

Burasmi ele ge~irdikten soora, bu kuv- .. disababa 9 (F ransll gazetelerinin 
I k M 

ozel aytarlan bildiriyorlar) - B urad a 
vet er §ar tan, usa Ali taraflanndan k k R 
ilerliyen ltalyan kuvvetlerile birle§ip pe ~0 • um ve Ermeoi var. Zengin ha
Harrarm 1imalinde, Diredava noktasmda yale sab!h bu adamlar bir nevi havadis 
Ciboti - Adisababa demiryolunu kes • borsaSI viicude getirdiler. Be§ taler yani 
mek istiyeceklerdir. 50 frank mukabilinde bir habe· satJyor• 

Buradaki 1iddetli muharebelerin ga _ lar. F akat bu haber tamameo §ahsidir. 
yelerinden biri de, bu havalide gayet Ger~ekten heyecanh havadis almak ister
seyrek alan su kuyulanm ele g..,.irmektir. seniz bu fiatin alh yahud · sekiz rnislini 

M k 
-~ vermek li.zJmd~r. 

er ezi yaylanm sarp yama~larma 
bir hiicuma kalb§madan evvel halyan • Bu hay ali haberlerin baZISI zararSlz hat-
lann behemehal buradaki su kuyulanna ta bir tabm, da, bundan birka~ haf;a ev-
sahib olmalan laz1md1r. vel Amerikah gazetecilerden birinin 

c::· d"k" h ld H b ]"] 0 d Habe,ler taranndan ltalyan ordusun~ ,.,1m 1 1 a e a e§ 1 er ga en mm- ld k 
takasmdaki biitiin faaliyetlerini ltalyan _ sa Irma maksadile aslanlar bedendig;-
lan su kuyulanndan uzakla•llrmak ve ne dair uydurudugu haber gibr, egleoce-

1 ' li §eylerdir. 
on _an giinlerce susuz b~ralup k1zgm ~oi-
l d lmparalorun muhaltz k t" erm ortaSin a ~IldiTtmaga hasretmekte - I . ast 
dirler. Habe§liler daima gece baskmlan Be!Gika zabitlerinden ders goren ve 
y_apmak suretile harbetmektedirler. Gay- lmparatorun §ahsma merbut bulunon mu
nmuntazam Habe§ grublan l"afmdan haf1z klt'aSI, ortaya ahlan rivayetlere 
yap1lan bu baskmlar esnasmda iic;: Ita! • ragmen, cephelerden hiGbirisine gii"deril
yan karakolu tecrid edilmi§ ve muha • mi1 degildir. Bu k1t' amn mevcudii 15 
f1zlan kth~tan g~irilmittir. bin nefedir. 

Sinema 
derati 

mukad· yddtzlarintn 
kimlerin elinde? 

Artistlerin yiikselmesinde rejisor, operator, 
reklam !fefi, terzi, berber, projektorcii ve daha 

insanlar rol oynamaktadrrlar 

Dart ytldtzda ayrr dart baf tuvaleti: Joan Bennet ve arkadaflarr 
Holivud birincite§rin (Ozel) - Sine- ml§ olmasmdan ileri geliyormu1. Miies • 

rna y,JdiZiarmm mukadderat1 kimlerin sesesinde erkek ve kadm periikleri it;in 
elindedir? Y ahud kimlerin elinde d,gil- ayn ayn atolyeler varml§. Her birinde 
dir ki .. Evvela filim amilinden ba1hya - on on iki iKi ~ah§lyormu§. Her renkte 
rak rejisor, operator, reklam §efi, terzi. her cinste sa~lardan periik yapiiabili· 
berber, projektorcii ve daha bir~ok in•an- yormu§. Bu i1e koydugu sermaye bizirn 
lar .. Halk ise en soma gelir. <;:iinkii bun- param1zla I 00 bin liray1 buluyormu§ !. 
lann elinde bir part;a istidad1 olan deli - Birka<; str 
k~nh _vey~ gene ~~~1n. seyi_rcilere kendisi- Kuvafiir ve periik meselesi •inerna 
Dl begend~rmemeSl 1hllmah yoktur. }'lldll.lan iGin cidden miihimdir. BakiD 

Ben bugiin yild1z yarahc1lann en o - size if1a edecegim birkac; str onu size da• 
nemlilerinden alan berberlerden bahsede- ha iyi anlatacakllr. Bura sinema alerni • 
cegim. Zira bir tesadiif, bana bu mek - nin en kudretli san' atkarlarmdan biri <Y 

tubumu y1ldizlarm kuvafiiriinden bah - Ian Ruth Chatterton, tabii sac;lann•n 
setmekligimi kat'i surette icab etlirdi. pek fotojenik olmamaSI yiiziinden ,imdi• 
Diin ogleden sonra Hollyvood Boulvard· ye kadar hi~bit filminde periiksiiz go • 
da Joan Bennette rastgeldim. Pek hafif riinmemi§tir. Mademki bir kadmm Slfrl' 
giyinmi~ti, ba§mda §apka da yoktu. Riiz- m meydana vurmak nezaketsizligini gos• 
gar •a~lanm dag1t1yordu. Ak1am ise terdim. Buna bir de erkek katmak mec ' 
yiidiZiann en c;:ok devam ettigi gece eg - buriyetindeyim, yoksa beni fevkalade 
lence yeri Trocaderoda gene onunla ayibhyacaksmlz .. 
kar§lla§mca yiiziine iki ii~ defa dikkatle ~imdi burada filim c;evirmekte olan 
bakmakhg1m icab etti. Kendi ken dime: Polonyah §arkicl Jean Kipuray1 tabii 

- Acaba bu hakikaten J a an m1? taniroJnl~• Bu zat eger tek sahnede pe • 
Sualini bir ka~ kere sordum. Fa kat riiksiiz goriinecek olsa herkes kendisincl<• 

§Uphe yok o idi. Yalmz giindiizkii .da- sogt~y..,caktJr. <;:iinkii tepesi tamamen ~~p· 
g1mk sa~lan tanmmtyacak 1ekilde yeni lakhr. 
bir stile sokulrnU§tU. 0 zaman dostJa • J{uvafortin Onemi 
nma miiracaat ettim. Holivudda kuvafiir san'ahna verile~ 

- J oamn sa~lan naSI]d, ~ ehemmiyet §undan da pek iyi meydsn8 

Diye tahkikata giri§tim. Ald1g1m ce- ~1kar. «Sinema Y•ld1zlarmm bl~larl01 
vablar da maatteessii£ beni tatmin etme- yapma sosyetesi» diye bir kurum hilt 
di. <;:iinkii kimisi bsa, kimisi uzun, kimisi vard1r. Bu cemiyetin 110 azasmdan 6.3 U 
klVlrcik, kimisi diiz cevabm1 verdi. Niha- kadmdn. Reisleri Leonore Sabine isrnin' 
yet kuvafiirden cidden anlar san' at erba- de bir bayand!r. Claudette Colbertin 
bmdan birile Perc Vestmore ile konu§a • «Kieopatra» daki ba§ tuvaleti Marlen_t 
rak mii§ktiliimii hallettim, -yoksa merak- Dietrichin ve Greta Garbonun muhtehf 
tan c;athyacakhm. Megerse Joan 0 ak • filimlerindeki kuvafiirleri hep onun elin' 
§am i~in bir periik giymemi§ mi? den c;:•kmadlf. Jean Harlow, Mele Obt' 

Berberlerin "aht ron, Silvia Sidney, Joan Kranford, GJor• 
s ya Svanson ve daha bir~ok yJ]dizlar htP 

Perc Vestmore Holivud berberlerinin onun yapllgl ba§ tuvaletlerile yiik,ellllil' 
piri ve §ah1d1T. Mii§terilerinin ekserisi si- lerdir. 
nema yJid,z.landiT. Joan Bennette onla- Yoksa i1 yalmz san'at kudret ve ka • 
rm arasmdadlf. Perc Vestmore bizzat biliyetlerine kalsayd1, halleri harabd,l 
kendi san' at mahsulii clan bu tabii pe • Y az1m1 okumaya ba§lad1gm1z zarn•0 

riik hakkmda bana uzun uzad1va malu- dudak biikenler, y•ld1z yarat1c1larm ba ' 
mat verdi. Periikiin bu kadar iabii go - §mda berberlerin geldigine herhalde ar • 
riinmesi o periikiin bir file iizerine her sa~ Ilk inandm1z samyorum. 
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SINEMA HABERLERi 
Macera filimleri 

Amerikada macera filimlerine kar§I 
bir hareket uyanml_§tlf. HuSlz polis ve 
gangster hikayelerile gene dimaglann 
rahahm ka~1rmamak i~in sansiir bu filim
ler hakkmda c;ok 1iddetli davranmaga 
ba§laml§hr. Filim amilleri hiikiimet ta -
ra fmdan davet edilerek bu gibi filim
ler yapmamak hususunda kendilerinden 
vaid . almml§hr. 

Haroldun telefonlan 
Me1hur komik Karold Loyd Holi 

vud civannda gayet muazzam bir villa
da oturmaktadu. Evin her tiirlii konforu 
temin edilmi§tir. l~erideki te§kilatm ha -
rikuladeligini §Undan ,anlaym ki telefo -
nunun 27 §ebekesi vardlf. Evin hemen her 
odaSI, mutfak, kilar, garaj, hizmetc;ile
rin yathklan, Ienis kortu dJ§anya hep 
telefonla merbuttur. 

Golf ~ampiyonu 
Amerikanm golf 1ampiyonu «Bill 

Brown «Son ileri karakol» kordelasmda 
rol alarak aktorliige ba,lami§IlT. Bill 
Brown eski bir !ngiliz sporcu'!_udur. A
merikada birc;:ok miisabakalarda birin • 

ciliil;i kazanmi§hr. «Son ileri brakol» 
filmini ~evirirken sahne aralarmdaki is -
tirahatler esnasmda kordeladaki ba~rol
leri oymyan Gestrude Michael, Claude 
Rains ve Cari Granta golf derslerj yer· 
mittir, 

Ytldtzlann omri.i 
Amerikada y!ld,zlann omrii hakk•n ' 

da yap1lan istatistikltrde erkek artistle ' 
rin kad1n artistlerden daha fazla halkJD 
sevgilisi olarak kaldiklan anl-e.§llrnJ!tif• 
<;:unkii oyle erkekler vard1r ki yirmi sent' 
denberi a11k roliinii oynamaktadlr!af• 
Bunlardan ba§hcalan Edmund Low•• 
Richard Barthelmess, Douglas F aiel ' 
banks, Jhon Gilbert, Ralph Gre~"j 
Jack ~olt, Rod Ia Rocque, Konr• • 
N ageldn. Kadmlar arasmda ise dah 
azdlf. Marion Davis Bebe Daniel•• , r 
Lila Lee, Glorya Swan, Evlyn Bren 
tir. Diger kadm y1ldizlar hepsi gelip ge~' 
mi1 ve siinmii§lerdir. 

Abel Gance, «Liikre• Borjiya» ~ 
~evirecektir. Ba§rolleri Edvig F euilltf~ 
Gabriel Gabrio ve Roger Karl oynLY

3 

caklardn. 
¥ Memleketimize vaktile gelrnil oi•", 

F ranSiz kumpanyalarile Ra§id R1za !' t' 
rafmdan oynanml§ olan «Samson» plY~ 
sinin sinemaya ~ekilmesi hakk1 ol813 

• 

muharriri Henry Bernsteine bizirn P' , 
ram1zla tam 30 bin lira telif hakkl ~e 
rilmi1tir. 

¥ Komik Lucien Barony sinerna h~~; 
kmda bir seri konferaoslar verrnek u~ 
re lspanyaya gidecektir. p' 

¥ «Volga mahkiimlan» nm sesli ~~~~ 
yasmda ba§rolleri Vera Koren, C'~J 
Blanchard, lnkijinof ye ~harlet . 
SIYDiyacaklardJr. 
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cmmURfYET ' 

ltalyanlara gOre mukaddes 
~ehir AksuJn da dii~tii 

(Baf taraf1 1 inci •ahifede) 
!eden sonra gelen haberlere gore, hal • 
Yan hava kuvvetleri Makale istikame 
Iinde yeniden taarruzlarda bulunmu~lar
dir. Bir ltalyan hava filosu Hau>Ien a~1k 
~ehrini bombard1man etmi§lerdir. Ne ka
dar olii oldugu belli degildir. 

Hainleri hur,una dizmifler 
Asmara 14 (A.A.) - ltalyan!au. 

teslim olan Habel muhariblen, Ogaden 
kabilelerinden bir ~ogunun Adisabab~nm 
seferberlik emnne itaat etmedikhrini 
soyliiyorlar. ltalyaya sevgi beslemdde 
itham edilen bir tak1m yerliler ko.~rjuna di
zilmi§lerdir. 

Habe,ler bir ltalyan 
u~agtm diifiirdiiler 

Cibuli 14 (A.A.) - Habe~ler, 11 
birincitejrinde Cibuti - Adisabaha de
miryolu iizerinde bulunan Afden istas
yonunda bir ltalyan u~agm1 dii~iirmii! • 
lerdir. Pilotla u~akta bulunan iki subay 
olmii,lerdir. 

lngili:z:lere gore Ah1umun 
dii,tiigii fiipheli 

Londra 14 (Ozel) - ltalyan u~ak
lan bugiin Ogaden mmtakasmda biiyiik 
bir faaliyet gostermi§lerdir. ltalyanlarm 
bu cephede hiicuma haznlandiklan anla
§Ilmaktadu. 

Romadan gelen haberler Aksumun 
bugiin ltalyanlar tarafmdan ahnd1gm! .,...,..,..,.,s;.· 
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bildirmektedirler. Bir hafta evvel de bu I 

1ehrin ltalyanlann eline ge~tigi baber ve
rilmis, fakat teeyyiid etmemi1tir. 

RtU Gug•a ve General Bono 
Roma 14 (Ozel) - ltalyan!ua tes

lim olan Ras Gugsa bugiin Adnada Ge
neral de Bono ile gorii1erek Generalin 
emri altmda bulundugunu soylemi§tir. 
ltalyan Gene! Kurmay ba,ham 

Asmara 14 (A.A.) - ltalyan ge· 
nel kurmay ba1kam Mare§al Badoglio 
bu ak1am ltalyadan buraya gelmi§t!r. 

ltalyan harargfilu Aduaya 
nakledildi 

Briiksel 14 (Ozel) - Romadan bil
dirildi~ine gore ltalyanlann tionaldeki 
kuvvetlerinin umumi karargah1 Aduaya 
nakledilmi§tir. 
General de Bonunun Aduaya girifi 

Roma 14 (A.A.) - Pol>Oio di Ro
ma gazetesinin Adua aytan, General de 
Bononun bu §ehre yerle1me torenini yaz
maktadu. 

Cumarte•i ak•aml Asmaradan hareket 

SON DAKiKA 
Aksum nihayet ltalyan

larin eline dii§tii 
Habe' Erkamharbiyesi, 
bombard1man edilmemesi 

tahliye edildigini 

,ehrin 
i~in burasmm 

bildiriyor 

mukaddes 

Berlin 14 (Ozel) - Habe§ erki- buti • Adisababa yolunu daha evvel 
mharbiyesi Aksumun ltalyanlar tara- cenubdan kesmek fikrindedirler. Si • 
fmdan almdigiDI haber vermektedir. malde ise kabilelerin mutavaall bOyle 
Bu haberden anla!IIdigma gore, Ha- devam ederse ltalyanlann ilerltmesi 
be1ler mukaddes §ehirlerinin ha1yan bir askeri gezinti mahiyetini alacaktu .. 
top<;usu tarafmdan tahrib edilmesin- Mtstr da siUih veriyor 
den endi§e ederek §ehri tahliye etmi§- Kahire 14 (A.A.) - Habe1ista· 
lerdir. Bu suretle ltalyanlar harbsiz na silah gonderilmesi yasagmm kalk -
olarak !ehre girmi§lerdir. mas1 iizerine Habe1 hiikumeti MIS!r 

lngili:z: Somalisi hududunda bankasma hemen harb levaziml satm 
hanl1 bir muharebe ba,laclt almak iizere 600 bin M!SIT liras1 ya-

Adisababa 14 (A.A.) - Daga· hrmi§hr. 
burdao gelen haberlere gore, lngiliz Adua muharebesi yaraltlarz 
Somalisi hudud boyunca italyan kuv- Porhaidde 
betlerile bir Habe§ kabilesi aras!nda Pottsaid 14 (A.A.) - Sardenia 
kanh bir muharebe ba§lami!hr. lngi- ve Belvedere gemileri cumartesi ve 
liz Somalisi makamatmm biitiin '!•Y- pazar giinleri Portsaide gelmi§lerdir. 
retlerine ragmen lngiliz Somah,:nJen Bu gemilerin i~inde Adua muhare -
Ian Habel kabilesi harbe tutujm•ts o- belerin yaralanan 600 ki1i vardlf. 
Ian Habel kabilesine iltihak et'll'!tir. Bunlar 12 adaya gotiiriilmektedir. 
ltalyanlarrn fimalden ilerlemesi Habe,istandaki lngili:z:ler 
a1keri bir ge:z:inti olacakmtf! Adisababa 14 (A.A.) - 1ngil • 

A 14 (A A) 1 I tere elrilig"i, muayyen i•leri olm•yan smara . . - « t~ yan y ' 

membamdan» Aksumun sulmt•J bir lngilizlere memleketi terhtmelerini 
~ok kabile ba,kanlarmm T1gir mmta- tekrar tavsiye etmi§tir. 
takasmda ltalyanlara mutavaat ve ce- Cenub cephesinde fiddetli 
nubda da ltalyan hava kuvvet!e,inin yagmurlar ba,ladt 
Harrann ancak 150 kilometro !..a dar Asmara 14 (A.A.) - Buraya ge-
cenubundaki yerleri bombard•man et- len haberlere gore ltalyan kuvvet • 

Habeflerin fimal ordusu mis olma1an ltalyan ordusunun iler- lerinin cenubda yapmakta oldugu ile-
kumandant Raa Seyyum ledigine delildir. ri hareketi ~ok 1iddetli yagmurlar ba§· 

e~en de Bono, geceyi Adingride ge~ir • ,._a;;· ;;:Y.;;Ie~g·o-· ro;,ii;,;lii;,;:yo;oO.r 
01

kjjiio.;iliitaiiil'-aiiiniil.iia ,_C,.'i,.-~,.1 a"'d"'l~.·,.n.;;d;,;an;;.d;;.u;;;r,;;diiiu,_rm-.;;u;;;st.;;uo;r·----'""' 
IDII Ve pazar giinii erkenden Aduaya ltalyan el~isi htilii mahpus verilen bir karar iizerine yapiirni§IIT. 
Vary'lhr, Londra 14 (Ozel) - Adisababadaki Oteki devletlerin de buna benzer mii-
ilz .erliler 160 kilometroluk bir mesafe ltalyan ekisile ata~emiliteri heniiz mah • racaatlerde bulunduklan anla§IImaktadlf . 
. erme uzanana yolun kenarlarma bi • 1 1 h 1 M. SuVI'ch, bu mu··racaat hakk1nda, t1k · 1 pusturlar. talyan elc;i iginin ana tar an 

Ill Is erdi. •iiel otoritelerin dikkatini celbedeceg" mi K 1 bugiin F ranSIZ ekisine verilmistir. 
t ra Theodoreun Aduadaki satosu d h b'l siiylemi§tir. tal H abe,istan an a~an ecne t er 
nunYan bayraklarile donahlmkl11 ve 1•

1
to· Cibuti 14 (A.A.) _ Adisababada • ltalyada hiidiseler ~tktrgr yalan 

. . tara~asma makinelitiife er yer es- l 1 A " 
hnl · · T k ki talyan erkam buraya ge mi1tir. v • Roma 14 (Ozel) - ltalyada baz1 
K 01

t'!hr. op<;u k•t'alannm rniZI 051 rupahlann, Hindlilerin ve Arablann h'd' I k • d ' B I d 

era marl' ve «F asist» hava5tnl ~alarak a Ise er ~· hgma &IT er m ra yosu 
tne 1· Ad Habe1istandan hicreti devam etmekte • tarafmdan verilen as•ls•z haberler ••• • 

I 
ra m gelisini selamlam•!llr. uay1, d' 

a an C d d IT. men tekzib edilmektedir. 
top! eneral Maravigna, mey an a Fransadan Habe•istana B l 'h d H b . 

I 
•nan sehir e§rafmm huzurunda Gene- • e ~· a a a eftstana 

ra d B gond erilen siliihlar 'l h 

~-·~~-= - ~-~~ 

:' Cephelerdek 
siikilnete sebeb 

• 
I 

ne? 
Siiel muharririmizin 
~orii~ ve miitalealan 

(8aJtarah birinci .ahifede) 
$ark ve ccnub cephelerinden ue 

haber yoktur. Yalmz cenubda lay
yare bombard•manlarmdan bahse -
diliyor. 1talyanlarm bu cephel~r -
de 50 ve)•a 80 kilometro Harrara 
yakla~tiklan hakkmdaki haberleri 
Habc~istan resmen tekzib etmi~tir 
Bu suretle di.inkti mi.italealanm• -
zm dogrulugu meydana ~Ikmi~hr. 

I !ngiliz gazete muhabirlerinin yaz -
1,' d•klarma bak11Irsa cenubdaki ital-

yanlarm merkez kolu $ebeli nehri 
(, ~arkmda bulunan Gorraheide lo!ar -

bediyorlarmi§. Buras! hududdan 
200 kilometro ic;eridedir. Esasen 
buralarda 1talyanlar daha harb 
ba$1amadan evvel Valva! hadiseSI 
Sirasmda Hebe~ topraklarma gir -
rni$1erdi. $imdi 200 kilometro 
i~cridc bulunduklan hakkmdaki 
haberler dogru ise bunlar, motorli.i 
jtalyan kuvvetleri olsa gerektir. j 
Habe~ kaynaklan, burada 2000 

ki§iden mi.irekkeb bir Somali kabi
lesinin italyanlan terkedip kendi ,

1 
lerine iltihak ettiklerini haber ve- \ 
riyorlar. Bu suretle Somali halkm- \ 
dan 2000 ki~i ~imaldeki ihanete, (, 
Habesliler lehine bir kar~1hk ver- / 
mis oluyorlar ki bu gibi hadisele- I 

rin Biiyi.ik Harbde Arabistanda va-l 
ki oldugu gibi, s1k s1k gori.ilmesi 
muhtemeldir. 
- -~ -

Ha va tehlikesini 

bilen iiyeler 
Ankara 14 (A.A.) - Hava tehlikesin! 

bilen i.iyeler listesi: 
9554 Hasan ve karde~i Yumukoglu 

Afyonkarahisar 20, 9555 Osman ve kar
desi Abdioglu, 9556 Hasan Yabuzoglu 
Denizli 20, 9557 Mehmed Mustafa Kap
tanzade Antalya 60, 9558 Ahmed Baki 
Yagc10j!lu 20, 9559 Hliseyin Dericizade 
50, 9560 Mehmed Ali Hact Ahmedzade 
100, 9561 Hilmi ve Naim Fmd1koglu 45, 
Luid vapurlan acentast 1skender Ka -
balotu 10, Saffet ve Tevfik Yava§za -
de Manisa 30, 9563 Halid ve Mehmed 
tecimer 25, 9564 Ahmed Salihli mani -
fatorac1 20, 9565 Mehmed oglu Mehmed 
25, 9566 Hasan Balc1 K1rveliden 30, 9561 

Hasan Hi.isnii 20, 9568 Ali R1za Ktrkve
liden 20, 9669 Ahmed Uysal 20, 9570 Ha-
san ve Durmu~ tecimer Ak§ehirden 130 

bir defahk, 9571 !smail dogramac1 $ile 
Balibey M. tccimer 20, 9572 Emin C:t • 
naroglu KIZ!lca K. tecimer 20 §er lira 
vermi~lerdir. ---·--1zmirin bir ayhk ihracatr 

lzmir (Ozel) - Agustosta limanl 
mJZdan yabanc1 memlek.etlere 1 S milyon 
803,453 kiloluk 1,689,748 lirahk muh
telif i.iri.in gonderilmijtir. Bunlarm onemh 
k1srn1m incir, arpa, bakla, palamut te1 -
kil ediyor. Sevkedilen i§lenmi§ incir 1 
mil yon 010.410, i§lenmemi§ de 1 mil • 
}OR 475,738 kilodur. lhrac edilen hay
van sayiSI da 14,629 ba§llr. Bu 1 mil • 
yon 689,748 lirahk ihracata mukabil 
ithalatm tutan da 555,515 liradu. Yani 
ihracahmJZ, ithalata gore ii~ misli fazla • 
d1r. 

Uluslar Kurumunda 
diinkii kararlar 

52 devlet italyaya kredi a~m1yacak 

kesilecek mevcud krediler 

ingiltere diinden itibaren Habe~istana konan 
silah Ambargosunu kaldirdi, ingiliz Finans Bakam 
dtalyaya arbk bir santim bile vermiyecegiz» diyor 

( B~taraf1 birinci •ahifede) 
go karannm tatbikini kolayla§llrmak ii
zere Uluslar Kurumuna iiye devletlerin 
bu karar1 tatbik edebilmek i~in yeni ka
nunlar ~·kanlmasml beklememelerine ve 
finansal ambargo karanm 31 ilkte§rine 
kadar tatbikma karar vermijtir. Bu karara 
~ore, Uluslar Kurumuna iiye hukumetler 
ltalyaya kar!l aldiklan finansal tedbir • 
leri 31 ilkte§rine kadar Uluslar Kurumu 
gene! aekreterligine bildireceklerdir. 

Elliikiler komitesi iiye devletlere dii -
jen vazifeleri tesbit ve verilen kararlann 
tatbikm1 takib etmek iizere 2 tali komite 
daha kurmu§tur. Bunlardan ekonomik i!-
leri tetkike memur olan komiteye Tiir • 
kiye delegesi de iiye se~ilmi~tir. 

lngiliz delegesi Eden 1ngilterenin bu
giinden itibaren Habe1istana kar§I silah 
ambargosunu kald•rdigmi resmen bildii
mi!tir. 

Holanda delegesi de ayni §eyi siiyle • 
mi§tir. Bugiin ae~ilen tali komiteler ltalyan 
ithalatma kart• ambargo konmasile ihra
catma boykot ilam meselelerini de go • 
rii§eceklerdir. 

Diger taraftan fngiliz ve Frans1z mii
tehasmlan da gorii,melerine devam et -
mi1ler, cumartesi giinii ~1kan biitiin zor
luklan hallederek tam bir §ekilde anla1 -
mi>lardiT. 

lngiliz Finans Bahammn soylevi 
Londra 14 (Ozel) - Finans Bakam 

Nevil (:emberlayn bugiin verdigi bir soy
levde ftalyaya kar§I alman finansal ted
birlerden bahsederek, bari§I korumak 
i~in ~a!I§an lngiltereden bugiinden itiba
ren ft3lyaya bir santim bile gonderilmi -
yecegini soylemistir. 

F ran••z matbuatt :z;ecri tedbirleri 
agtr buluyor 

Paris 14 (A.A.) - Eksperlerin eko -
nomik ve· 1inansal zecri tedbirler tize
rindeki c;all~malan hakkmda gazeteler, 
yapml~ oldultlari lncell'TDeler neticesin
de onceki kanaatlerini teyid ediyorlar 
ki, o da ~udur: 

cBu zecri tedbirler ~iddetleri ve sert
liklerile tehlikeli surette gergin siyasa 1 
bir durum yaratmakla kalmay1p gene! 
buhran yi.iziinden esasen sekteye ugn -
yan ekonomik cereyanlarda vahim ka
n~lkbklar husule getirecektir.> 

Petit Parisien diyor ki: 
cDi.in kurulan !inansal zecri tedbirler 

sistemi, italyanm derhal ve kesin bir 
finansal abluka albna abnmasma mua
dildir. 

Bu, kesin olarak tetbik edildigi tak -
dirde, ltalyan ekonomisini c;ok mii~kiil 
bir duruma sokacak olan ~ok sert, ~ok 
~iddetli bir sistemdir. Bundan anla~IIi
yor ki, uzmanlar, 16 net maddeyi riyazi 
bir kcsinlikle ve gori.indiigi.ine gore, 
mevcud diplomasi ~artlara uygun olup 
olmadtgmt hi~ dii~i.inmeksizin tefsir et
mektedirler .• 

F rans1:z: ga;z;etelerinin lngiltere 
aleyhindehi ne1riyatt 

gori.indiigi.inii bildiriyor. Fransu heyeti 
murahhasasmm bOyle bir ablukaya ~id
detle muhalif oldugu bildiriliyor. 

Ovr gazetesi, son haftayt Cenevrenin 
~imdiye kadar gordi.igii en miihim haf\a 
olarak tasvir etmektedir. Gazete, !ngi
lizlerin hakiki maksadlanm soruyor ve 
diyor ki: 

cHerhalde !ngilizler, kendileri i~in 
daha sempatik bir hi.ikfunetin te~ekkii!ii 
i~in Musoliniyi devirmek istiyorlar. 
Bununla beraber, bundan ba~ka !talya 
Cilosunu zaylflatmak isteyip istemedik· 
leri di.i~iiniilmege deger.> 

lngiliz ga:z;etelerinin nefriyall 
Londra 14 (A.A.) - Fransanm duru

mu biiyiik dikkatle takib olunmakta -
d1r. Frans1z gazetelerinin bir ktsmt ta· 
rafmdan ingiltere aleyhine yap1lan hii
cumlarm birdenbire kesilmesi, baZI sal! 
cenah gazctelerindeki ~iddetli yaZIIann 
bir aksiilameli olarak telakki edilmek -
tedir. • 

.Times• gazetesinin Paris aytan, ln
giliz bi.iyi.ik elc;isile gorfu;ttikten sonra 
Laval tarafmdan yap1lan diyevi alk•~
lamakta ve bu diyevin, Frans1z borju
vazisi c;evenlerini[l biiyilk bir klSlmnda 
ve sag ccnah gazetelerinde gori.ilen in • 
giliz alehtarhjil sebebile ~ok yerinde 
oldugunu yazmaktad1r. 

Timesin aytart, bu ingiliz aleyhtan 
durumu, ltalyan sahillerinin abluka e
dilmesi ve Si.ivey~ kanalmm kapahlma
Sl ihtimalleri hakkmda Franstz efka -
rmdaki endi~eye hamletmekte ve La • 
valin bu diyevinin bu endi~eleri gider
mege yanyacajilm i.imid etmektedir. 

Cenevrenin kararlart ltalya ii:z:e
rinde tesir yapacah mt? 

Londra 14 - Deyli Telegraf yaztyor: 
Cenevrede soylendigine gore, Laval, 
Aloizinin Romaya hareketinden evvel 
kendisinden Romada biitiin niifu -
zunu sarfederek Musoliniden asgari ba
n~ ~artlarmt temin etmesi i~in ricada 
bulunmu~tur. Bu hususta lngiliz ve 
FransiZ biiyilk elc;ilerinin yaphltt biitiin 
gayretler, malum oldugu i.izere, bo~a 
<;Ikmi~II. Fakat bugiin Cenevredeki de
legelerin italyanm tecavi.izi.ine nihayet 
vermek i~in her tiirli.i tedbirleri alma
ga hazir bulunmalan ltalyan delegele
rinin tizerinde bi.iyiik tesir yapm1~ bu
lunmaktadlr. 

Londra 14 (A.A.) - Daily Telegraph 
gazetesi Roma aytarmm haber verdi~i
ne gore, General Ganibaldi, Londraya 
gitmek iizere bugiin Romadan harekct 
edecektir. Bu gazete diyor ki: 

cOzel oldugu siiylenen bu goret, Ge
neral Ganibaldinin Romadaki mevkii 
ve 1ngilterede mevcud birc;ok ilgileri 
nazan itibara ahmrsa, bi.iyiik bir mana 
ta~•maktad1r. 

Generalin $ahsi dostu olan Musollni
nin, generali, durumu aydmlatmajl:a 
matul bir gorii§miye ba~langt~ 'olmak 
Uzere lngiliz kamoyunu yan resmi bir 
~ekilde yoklam1ya memur etmi~ olmaSI 
muhtemeldir. 

Baron Aloi:z:inin aoylevi 

Pratik bir 2enc kiZ 
Jour gazetesinin Cenevredeki muha

biri, zecri tedbirler on on b~ gi.in zar
fmda gayrikafi oldugu anlajthrsa !ngil, 
terenin abluka istemiye karar verm~ 

Roma 14 (A.A.) - Baron Aloizi, diin 
ak~am radyoda Amerika ulusuna hila
ben verdigi bir nutukta italyan noktai 
nazarm1 izah etm~tir. 

Yunan K.rahn1n Atinablara tesekkiirii , 

De onoyu karsiiamishr. •• ti veriyor 
le e Bono bundan sonra lma bir soy - Briiksel 14 (Ozel) - Deyh Telgraf Briiksel 14 (A.A.) - 19 eylul ta-

v Venn;1 k • 1 f · · gazetesi bugiin yeniden birkar FranSiz hi b 1 1 B 1 'k d l"h h B ve 11 a an te hs elmi!Ilr Y ri i uyru tu i e e c;• a an si a 1 rae! 
o! 

1
u torenin sonunda General, Aduada vapurunun Habe,istana silah gotiirdiik • Ekonomi Bakanmm ruhsatiyesine tabi 

en er iri d'k'l lerini haber vermektedir. 1 C d 'I k I , , 'n 1 1 en amh a~ml&tlr. tutu muotu. enevre e ven en arar mu-
"ll111zlerin Mmra gonderdihleri Belfiha Klztlha~rnrn daveti cibince bundan sonra Habe§istana yapiia-

k 1 Briiksel 14 (Ozel) - Bel~1ka kml cak ihracata miisaade olunmu§tur. 
Lo d aa er er ha~l bir beyanname nesrederek biitiin It 1 d 'd It l 

ton 
1
.n ra 14 (Ozel) _ Soul Hamp- a ya an gt en ve a yaya 
Imanmd b M ._ II 

1
. Bel~ikahlan Habel yarahlanna yard1- donen askerler 

lllikt d 1 an ugiin ISJTa ~ii iye< 1 ma davet etmistir. 
13 11 ~··a ngiliz askeri gonderilll!i&tir. lngilterenin bir lefebbiisii Portsaid 14 (A.A.) - Son ii~ giin 
zahilra~naseb1etle limanda hara:etli te • Londra 14 (A.A.) _ Romadaki In- i~inde 6,500 ltalyan aske

1
ri Eritre ,i~i~ 

tebr1·t Y
1 

•P• rnishr. Kral bu askerlere bir, b k I · . 1 I h k . Kanaldan germi• ve 617 talyan as~en 
< t gi\tere iiyii e ~lSI, ta yan ii umetmm ' ' 

1- e Rraf1 ~ekmi•tir D d .1 Ad b b de hastahk veya yarah olmak dolayJSile 
"'Qill y ' · dikkatini ire uva 1 e isa a anm 

ahya Yemen h1ytlarznt h 1 1 ltalyaya gitmi§tir. liilliyetli yabanc1 a k i e meskim, a~•k 
13 "k tahhim ediyor ~ehirler oldugu noktas1 iizerine. ~ekmit- Eritreye gonderilecek kuvvetler 

Y .~~ se~ 14 (Ozel) - Yarahlann• tir. Asmara 14 (A.A.) - Bu hafta i~in-
Yanta,.~ da~ul etmedii!inden dolay1 !tal- Bu miiracaat, Adisababa iizerine ha- de ltalyadan buraya 600 subay ve 12 
lma01 y h 111manbgmdan endi~e · eden va taarruzlan yap1lrnaS1 tehlikesi mev - bin asker ile 6-7 gemilik harb levazirnl 
lt,ll! etll! : Ya memleketinin kiy1lann1 tah- zuu bahsedildigi mada, Habejistandaki gelecektir. Gene bu hafta i~inde buraya 

ege bailamiihT, yabanc1 devletler miimessilleri tarafmdan J bir hastane gemisi gelecektir 

Fransamn denize k1y1 ~ehirlerinden 

birinde oturan bu gen~ ktz bahk avma 
~ok merakh oldugu halde sonbahann 
soguk sabahlanna hie; te dayanamaz -
m1~. Merakmdan vazge~mek veya U>ii
mekte devam etmek yollarmdan birini 
tercih edcccgine §U resimde gordiigii -
niiz usuli.i bulmu~. Gaz sobasm1 yamna 
alarak bahg1 oyJe <;lkarmak ve Slk Slk 
i.i~iiyen ellerini onun iizerinde 1~1tmak. 
Dogrusu, fcna aktl degil! 

Yeni Yunan hiikumeti erhiim, soldan saga dogru: Vis- Amirallhonom, 
General Kondilia, General 

Atina 14 (Ozel) - Yunanistanda 
Kralhibn tekrar kurulmaSI dolnyisil< 
Atina ~arbaymm ~ektigi tebrik telgrafma 
gonderdigi cevabda Kral Jorj Atina aha
lisine te§ekkiirlerini bildirmistir. 

t;aldari1in diyevi 
Atina 14 (Ozel) - Ahali partiSI 

1ideri eski Ba1bakan <;aldaris partisinin 
biitiin kuvvetlerile Kralhk lehinde ~ah • 

Reppos, General Rapages 
§acagm• gazetecilere •oylemistir. 

Prens Pol da Londrada 
Londra 14 (A.A.) - Eski Yunan 

Krah Georcun karde1i Prens Pol, Pa
ri•ten buraya gelmi§tir. Yunanistandaki 
durum hakkmda soz siiylemekten ka~man 
prens, Kralbgm tekrar iadesi mesele>ini 
kardetile goriismek uzere lngiltereye 
geldiginj soylemi§tir. 
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CARPINTIYI NEVROL CEMAL. 
Derhal k .. er. Teessiirle baytlan.ara, biitiin ainir nobet.erine 20 damlas1 hayat verir. Evlerinizde bulundurunuz. 

Ankara Emniyet isleri . 
' 

Cenel Direktorliigiinden: 
1 - Zabtta memurlarmm 935 aeneai elbiaeleri i~in bir metrosu

r:un bedeli muhammen 425 kuru,tan, azt 13000, ~rogu 13500 metro 
koyu kur,uni renkte elbiaelik kuma,, 20 gun muddetle ve kapah 
zarf usulile eksiltmeye konulmuftur. 
2- lhalesi 25/10/935 giinu aaat 15 te Emniyet t,leri Umum Mu

durlugunde te.ekkul eden Komiayon huzurunda yap1lacakttr 
3 - $artnameai Komisyondan ahntr. 
4 - Eksiltmeye girecekler 50625 liraltk muvakkat teminat mek • 

tub veya makbuzile 2490 aay1h kanunun 2, 3 uncu maddelerinde ya
zth belgelerle birlikte teklif mektublartnl ihale saatinden bir saat 
evvel Komiayona vermeleri. «2918» (6272) 

T A$RA SlNEMALARJ 
DlREKT~RLERINE: 

Kemal Filim, Halil Ki.mil, Opera, 
Metro ve Poli Filim miiesseaelerinin 
ve piyaaan10 bUtUn aeuiz filimlerini 
sahn fL]dJm. Bu filimleri ge~innek is
tiyen ta,ra ainemalan direktOrleri, lz 
mir Birincikordonda $abingeri ban1n 
da filimsi Mustafa adreaine miiracaat 
etmelidirlec-. 

HAS 
KALMiN 

istanbul Gayrimubadiller Komisyonundan: 
Dosya Semti ve maballeai SokaQ'1 Emllk No. Ci11.1i ve hiuesi Hisseye 
No. 

631 Tarabya Baltacl 

Biiyiikdere Ortakuyu 

F erikiiy 

Boyac•koy 

Boyac1koy 
Tarab)a 

Tara by& 

Kad1koy Osmanat& 

• 

Be yojt1u Kamel hatun 
Tarabya 

Ferikoy 

Kad1kiiy Osmanata 

Boyac1koy 

Fetikoy 

Kadtkoy Tufrlaetba,l 
Selimi~e,me 

E. Rum kiliseai 
Y. Lala $ahin 
E. Re,idp~& 
Y. F1sbkh 
Dordiincii 
I:. Komiircil Beyotlu 
Y. $alc1 
E Ayayani Y. 
Koprii ve Diimbelek 
Aynbk~e,m .. i 

E. R1zapafa ~e•mesi 
Y. Seraakerp~a 
lrmak 
E. Ziao Y. 
Mestanoglu 
E Ferikoy Cad Y. 
Ermeni kiliseai 
E. Haydarpqa 
Y. Retid Ef. 
Muvakktthane Cad. 

E Rum kilise arku1 
Y. Lalatahin 

Bajtdad Cad . ve 
Godepeye giden yol 

muhammen 

E. 3-3 Y. 5-7 i~eriainde tatlt suyu bulunan 4510 
kirgir mekteb, abtr ve bostan 
maa fundahQ"tn 2-4 Hia. 

E. 19 Mii. 115,50 metre arsa 116 
Y. 25 
E. 64 Y. 44 115 metre araa 

E. 1 Mii. 
Y. 8 
E. 7 Y. 9 
E. 8 y. 10 

E. 9 Y. 11 

E. 24 Mii. 
Y. 40 
E. 108 
y 144 

E.101 Y.125 
E. 4-6 Y. 4 

E. 91-93 
Y. 77-79 
E: 46 Mii. 
Y. 17 
E. 32 Y. 26 

E. 66 Y. 46 

219 

1638 metre ana 

113 metre araa 
Ahtab hanenin 90-448 His. 

Ah,ab baraka 

93 metre ana 

35 metre aroa 
Ah,ab hanenin 4-1 His, 

124,5 metre aroa 

Kirgir hane ve bah~enin 
12-58 Hia. 
Ostiinde odaot olan bah~eli 
kirgir dilkkan 
115 metre aroa 

lki taraft duvarla ~evrilmlf 
ve i~inde ajta~lan olan 
14155 metre bat.n tamamt 

230 

164 

90 
410 

400 

135 

375 

35 
100 

380 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

3:48 Kapalt 
zarf 

500 

230 • 

28310 Kapalt 
zarf 

Yukanda evsaft ya>1h gaynmenku'ler on giln miiddetle aattta ~1kanlm1tbr. ihaleleri 25-10-935 
teaadiif oden Cuma giinii saat on dorttedir, 

ga:~rnniilha<ilil bonoailedir. 

Pendik Bakteriyolo ji Enstitiisii 
Direktorliigiinden: 

Levaz1m Amirligi Sahn 
Alma Komisvonu ilanlan 
Istanbul Levaztm A.mirligine 

bagh kttaat i~rin 500 ton un 23 
birincitetrin 935 ~rartamba gunu 
aaat 16 da Tophanede Sattnal • 
ma Komiayonunda kapah zarfla 
eksiltmeye konulmuflur. Tah • 
min bedeli 59,900 liradtr. 

1 
2 

170,000 kilo arpa kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuttur. 

Tahmin edilen bedeli 8,500 liradtr. 
3 lhaleai 22 birincite,rin 935 salt giinii saat 15 tedir. 
4 - $artnameaini gormek ve almak istiyenlerin hera-un, ekailtme • 
ye gireceklerin 2490 aayth kanunda yazth tartlar dahilinde ve mu
ayyen gun ve aaatten bir saat evvel 6'38 lira teminat ve teklif mek -
tublartnt Ftndtkltda Guzel San'atler Akademiainde Yukaek Mekeb
ler Muhasebeciliginde Pendik Bakteriyolojihanei Baytari ve Serom 
Daruliatihzan Mubayaat Komisyonuna verrneleri. (6174) 

Devtet l.;emJryollarJ ve limanlarlt$1etme Umum ldarest ilanlart 

Atagtda miktar, isim ve vauflart yaz1h «5» grup malzeme ve et· 
yadan her grup ayrt ayrt ihale edilmek iizere hizalartnda yaz1lt la • 
rih ve gunlerde Haydarpa,ada gar binau dahilindeki Birinci itletme 
Komiayonu tarafmdan aatm ahnacakhr. 

Ilk teminah 4,245 liradtr. 
$artname ve numunesi hergiin 
Komiayonda goriilebilir. fstek • 
lilerin 2490 aayth kanunun 2, 3 
uncu maddelerinde iatenilen ve • 
sikalarla beraber teklif mektub -
lartnJ ihale saatinden bir saat 
evvel Komisyona vermeleri. 

cl81» (6095) 

fatanbul ii~iincii icra memurluiun -

dan: 
Sarraf Memit oilu lamaile ipotek 

ve i.i~ yeminli arba.btvukuf taraftndan 

bet bin lira k1ymet konulmut olan 
Tophanede Firuzaia mahallesinde es

ki Pekmezd ~kmaz1 halen Siingii 10-

kagmda eski 7, 5, 10, 14 yeni 12, 5, 
16 numarah ve altmda bir bah diikki.
nJ bulunan bir bah aparhmantn ta • 
mamJ ac;1k arthrm1ya konulmu,tur. 

Saht bedeli petinen odenir. Arthr -
m1ya ittirak i~in ~ayrimenkuliin mu • 
hammen k1ymetinin yi.izde yedi bu • 
~ugu k1ymetinde pey ak~esi veya mil
li bir bankamn terninat mektubunu 
tevdi ettneleri lizamd1r. Miiterakim 
vergi, tanzifat ve tenvirat reaimleri 
ve Vak1f icaresi ahc1ya aiddir. Birin

ci arthrma ii~Uneii icra dairesinde 
18,11,935 tarihine miiaadif pazartesi 
giinii aaat 14 ten 16 ya kadar yaplla-

15 Blrlneltetrln lt3S 

Polis Okulu Direktorliigiinden: 
Tahmin 

Cinsi :A.zi ~oiiu bedeli 
Kilo l).j)o K. S. 

Keame feker 1000 1500 29 
Toz feke1 1000 .1500 26 

Ilk feminat 
I L. K. s. 
32 62 50 
29 25 

Makarna 1200 )500 25 28 12 50 
Kuru aogan 3000 4000 6 18 r 

Zeytin yag 400 500 38 
Zeytin tanesi 400 500 25 
Un 500 600 14 
lhlamur 20 25 50 

,14 
9 
6 

Y e,ii sa bun 250 300 20 4 
Beyaz sabun 200 .300 25 5 
Dogulmiis bugday 40 50 10 3 
Kuru uzum 150 200 20 :l 

25 
37 
30 
93 
5(1 

62 
75 

Kuru kaytsi 150 200 50 7 50 
Sarm1sak 30 40 60 1 80 
Kuru barbunye faaulye 250 300 10 2 25 
laDanak 2000 3000 5 11 25 

50 

75 

50 

Kok kereviz 800 1000 7.5 5 62 50 
Ptrasa 800 1000 4 3 ..... , 
Lahana 1000 1500 4 4 50 
Enginar 300 aded 500 aded 6 2 25 
Pathcan 1000 ,. 1500 1 2 2 25 
Limon 1000 ,. 1500 ,. 2,5 2 81 25 
Taze faaulye 1000 kilo 1200 kilo 13 11 70 
Taze beze)ye 500 ,. 700 ,. 15 8 17 50 
Salarnura yaprak 50 ,. 100 ,. 20 1 50 
Taze bakla 800 ,. 1000 1 6 4 50 
Semizotu 1000 ,. 1500 ,. 5 5 62 
Domoatea 100 » 150 » 5 0 56 
Ayva 400 » 500 » 10 3 75 
Elma kompoatolul 200 » 300 » 15 3 75 
Yoiiurt 500 » 700 ,. 15 7 87 
Sut 200 » 300 ,. 12 2 70 

50 
25 

50 
50 

Yukartda yaz1h erzaklar eksiltme ••rtnameaine gore 1/11/935 
cuma gunu saat 14 te Istanbul Vilayeti Muhaaebecilik binastnda ,_ • 
~tk eksiltme usulile munakaaa yaptlacagtndan iateklilerin veaaikile 
muracaatleri. $artnameaini rormek i~in y,)d,zda Polis Okuluna ug· 
ramalart ilii.n olunur. (6440) 

I Em!Ok ve Eytam Bankasz ilanlarz I 
Satihk Ftrin Hissesi 

Esaa No.st Mevkii ve nev'i Depozit~ 
653 Eminonunde Mehmedgeylani mahalleainde Bah • 

~rekapt aokagtnda eaki 10 yeni 26, 26/1 numarah 
32,50 metro murabbat arsa uzerindeki kargir 

' 

<;orek~ri ftrtmmn dortte bir hiuesi. 700 lir• 
Mevkii yukartda yaz•h ftrtn hiueai pe,in para ile 23 tetrinievvel 

1935 ~r•rtamba giinii saat onda aahlmak iizere a~tk arthrmaya ko • 
nulmuttur. Almak iatiyenlerin tafsilat i~rin hergun, arthrmaya rirmek 
i~in de gosterilen gun ve aaatte fUbemize gelmeleri. «243» (6268). 

cakhr. Arth.rma hedeli gayrimenku - B •kt o·k· y d 
liin muhammen ktymetinin yUzde ec:.t ac. I IC. ur u 
yetmit betini bulmad•i• takdirde en ~ ~ ~ 
oon arthran•n taahhiidii baki kalmak Tahsili en yiikaek bi~ki mektebidir, Deroler en kolay metodla giiaterllir• 
iizere 2/12/935 tarihine miisadif pa. Bi~ki, diki~ten b~ka koroac1hk, gomlek~ilik, 'apkac1hk, ~i~ek~ilik ve bo· 
zartesi giinii ayni saat ve mahalde i- ya ile tezyinat deuleri de vardtr, Bunlar i~in ayn iicret abnmaz. Musaddak 
kinci arthrmas1 yap1lacak ve en ~ok diploma verilir. Kayidler b~lamt,br. latiyenlere talimat ve progrom giin· 
teklif edene ihale edilecektir. 1 potek ~~~~~~d~e~r~il~i•::_· ~A~k~a~r~et~l~er~d~e~64~~n~um~ar~a~-~T~e~l~ef~o~n~-~-~4~36~11~7:. ~~~~~ 
sahibi alacakhlarla diger alikadar - - • • 
lann rayrimenkul uzerindeki liakla - Istanbul Y edinci Icra Memurlugundan: 
rm1 husuaile faiz ve masrafa dair olan 

iddialarml evrakl miisbitelerile yirmi Emni·yet Sandig"' Ina 
gi.in i~inde icra dairelerine bildirme -
leri aksi halde haklar1 tapu sicillerile 
oabit olmad1k~a saht bedelinin pay - «2,300» lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup paraya ~e'V' 
latmaamdan baric k11hrlar. Sartname rilmesine karar verilen ve tamamtna «14, 740» lira ktymet takdit 
sahfl&n on be, giin evvel icra daire ~ edt') T h d r' k d'" M h en op ane e ~u urcuma namt tger u iddinfenari mahal • 
ainde herkeain gOrebileceii verde a • 1 · d 
nlacagmdan fazla malumat almak is. estn e Agahllmamt caddeainde eaki 72,2 yeni 31,2 numaralrla mtJ• 
tiyenlerin tartnameyi tetkik veya u . rakkam tevaili ve altmda dukkam olan bir bah aparhmamn yarJtl• 
~iincii icra dairesinin 935/363 numa- as;1k arthrmaya vazedilmittir. 
rah doayaaile miiracaat etmeleri ilin Arthrma pe,indir. Arthrmaya ittirak edecek mutterilerin ktY • 
olunur. (15541) · h -

Doktor 

FEYZi AH ED 
Cild ve ziihrevi hastahklar miite

hullll. Ankara caddesi No. 43. 
Pazardan b~ka hergiin sabahtan 
ak,ama kadar. Tel. 23899 

melt mu ammenemn '7o 7,5 niabetinde pey aks;esi veya milli bit 

lsteklilerin malzeme hizalarmda yazth muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettigi veaikalart ve kanunun dorduncii maddeai .nu
cibince ite girmeye maii.nii kanuni bulunmad1gtna dair beyanname 
vermeleri laz1mdJr. 

Bu ite aid tartnameler Haydarpa,ada Birinci t,Ietme Komiayonu 
taraftndan para11z olarak verilmektedir. 

Tiirkofisce !;Ikardacak Tiirk!;e ve Frans1zca 

biiltenlerin basdmas1 a!;1k eksiltmeye konmul?tur 

bankanm teminat mektubun hamil olmalan icab eder. Muterakilll 
vergi, tanzifat, tenviriye ve vaktf bors;lan bor~rluya aiddir. Arttrr• 
rna tartnameai 26/10/935 tarihine muaadif cumarteai gunu daire• 
de mahalli mahauauna talik edilecektir. Birinci arthrmaat 18/11/ 
935 tarihine muaadif pazarteai gunu dairemizde aaat 14 ten 16 ya 
kadar icra edilecek, birinci arthrmada bedel, k1ymeti muhamme • 
nenin ' o 75 ini buldugu takdirde uatte b~rakJltr. Akai takdirde soli 
arthrantn taahhudu baki kalmak uzere arthrma on bet run dah• 
temdid edilerek 3/12/935 tarihine muaadif salt a-unu aaat 14 tell 
16 ya kadar dairede yaptlacak ikinci arthrma neticeainde en ~o" 
arthranm uatunde btraktltr. 2004 numarah icra ve iflii.s kanununull 
126 met madrleaine tevfikan haklan tapu aicillerile aabit o)myall 
ipotekli alacakltlarla diger alii.kadaranm ve irtifak hakkt sahible • 
rinin bu haklartnt ve huauaile faiz ve maaarife dair olan iddialarrll1 

ilan tarihinden itibaren 20 gun zarfmda evrakt muabitelerile bir)i)cte 
dairemize bildirmeleri laztmdtr. Akai takdirde haklart tapu aicilleril0 

aabit olmtyanlar &ahf bedelinin paylatmasmdan hari~r kahrlar. I'Jii • 
terakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye riisUIIItl 
ve vaktf icareai bedeli muzayededen tenzil olunur. Daha fazla malli~ 
mat almak istiyenlerin 934/5676 numarah doayada mevcud evra 
ve mahe.llen haciz ve takdiri k1ymet raporunu gorup anhyacaklar; 
ilan olunur. (6~ 

1 - 4000 kg. karfi~ra ~rivisi, muhammen bedeli 672 lira ve muvak
kat teminah 50 lira 40 kurut olup 31/10/935 pertembe gunu 
saat 10 da. 

2 - 150M. demir gaz borusu, 750 M. galvanize raz borusu 1 ve 1 } 
pua, muhammen bedeli 639 lira ve muvakkat teminah 47 lira 
95 kurUf olup 31/10/935 per,embe gunu saat 10 d3.. 

3 - 6 aded okaijen aleti tam, 10 aded ,alumo kaynak i~in (Ham· 
Ia.;) 8 boru ve memeaile beraber, 5 aded kesme talumosu 75 
m/m kadar sa!; ve 150 m/m kadar yuvarlak ve dort kote de • 
rnir, kesmek i~in bir 111tma, bir keame memesi ve tam iki baf· 
hgt havi, 10 aded ayni fey 60 m/m den fazla sa~ ve 100 m/m 
den 350 m/m ye kadar yuvarlak ve dort kofe demir keamek 
i~in, muhammen bedeli 2050 lira ve muvakkat teminatt 153 
lira 75 kurut olup 31/10/935 per~embe gunu aaat 10 da. 

4 30 M. bagltk balm «;ekme boru, 35 kg. pirin'< tel terit, mu -
hammen bedeli 642 lira ve muvakkat teminatt 48 lira 15 ku -
rut olup 31/10/935 per,embe giinii aaat 10 da. 

5- 30 t~-ded bah~re ~rapa11 ku~uk, 150 aded bah'<e ~rapas• biiyuk, 
112 aded bel, muhammen bedeli 194 lira 70 kuruf ve muvak -
kat teminatt 14 lira 60 kurllf olup 31/10/935 per,embe gunu 
aaat JO da. (6438) 

Ekonomi Bakanhg·t 
1"iirkofis Ba~kanhgtndan: 

1 - Turkofia tarafmdan turk'<e ve franuzca ayn ayn olarak her 
on be' a-unde bir ~r•kanlacak bultenlerin baulmast a~rtk ekailtme ile 
eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Eksiltme 26 te,rinievvel 1935 cumarteai gunu saat 10 da An
karada Y eni,ehirde Ekonomi Bakanltgt binaunda toplanan Turk • 
ofia Satmdlma Komiayonunca yaptlacakhr. 

3 - Gerek turk~re ve gerekse fran11zca biiltenlerde kullamlacak 
kag1d ve kaphk Tiirkofis taraftndan verilecektir. 

4 - Kapl;.rtndan maada 16 aahifeden ibaret olacak olan Turkofis 
on bet gunluk tiirk~re ve franstzca biiltenlerin beher aaytSt i~in bask1 
adedi tiirk'<e i~in 1500 ve franstzca i~rin 1500 olmak iizere u'< bindir. 
5- Mayts 1935 gayesine kadar olmak uzere 14 turk~e ve 14 fran

IIZC& biiltenlerin fenni f&rtname mucibince ba11lma ve ciltlenmeai 
be deli 1100 lira olarak tahmin edilmi,tir. 

6 - Umumi ve fenni f&rtnameler Turkofis Ankara Merkezinde 
vc latanbul fUbeainde rneccanen verilir, (6442). 

T ar1m Bakanligindan: 
Memurin kanununun dordiincu ve be,inci maddelerindeki .,.,if : 

Ian haiz olmak tartile Bakanltgtmtz Y aym Direktorlugunde Jcuil• r' 
mlmak uzere ingilizce ve franstzcayt tiirk~reye ve turk~reyi bu dilled" 
~revirmege muktedir olan ve ileride arttmlmak uzere timdilik aY r • 
« 125 - yiiz yirmi bef» lira ucret verilmesi takarriir eden bir m~t~/. 
cime liizum hastl oldugu evvela ilan edilmitti. Musabaka Jiintl 
10/935 ~rar,amba giinune kadar uzattlmtfhr. . eli:' 

Ankarada bulunan isteklilerin o gunu Bakanltgtmtz Y aytn D•pi ' 
torlugune ve istanbulda bulunan isteklilerin iae Vilii.yet Zire.e.t ggJ' 
r~ktorlugune ayni gunde bat yurmalar1 ilag olunur, '61 



- 15 Bfrfncite~rln 193~ 
CUMHURfvET 

OKULALAR" ·"~ Gune,i 
y d Erkek, K1z - Geceli, GiindiiziU (~emsUJmekltib) Yuva Ilk, Orta 
b~r un 45 senelik bir bilgi yuvan olub 9imdiye kadar pek ~ok varhklar l!; iistermi,, 'dcflerli okuyanlar yetittirmi§ 
t'\1-kuludur. Resmi okullarla dend•tlilti (muadeleti) tasdik olunmu§tur Oflretmenleri yurdun tamnma' tahaiyet
era ar. Yeniden okur kabul etmektedir, Ilk kasamlaranda da Fransazca okutulur. 

Adres : Be§ikta~, Y1fdu: Telefon: 4. 2282 

DenizvoJlari 
ISLETMESI 

Acentalan: Karakoy Kopriiba~J 

42362 - Sirkecl Miihiirdarz~de 
Han. Tel 22740 

TRABZON YOLU 
GOLCEMAL vapuru 15 bi

rincitetrin SALI giinii saat 20 
de RIZEYE kadar. (6372) 

OTBART- LUXUOSA 

I 

Beyoglu aulh mahkemeleri Ba,yu- !Jr-•••••••••••• .. 
ganhtJndan: I 

Zehra, Sadaka, Haticenin mUflere • VAPURCULUK 
ken mutasarraf olduklara 10650 lir11 
muhammen kaymetli Galatada Ke - TURK ANONIM ~IRKETI 
mankefkaramuatafapaf& mahalleain - J 
de Top~ularda Karakoy caddeainde stanbul Acentahi• 
eaki 12/12 miikerrer ve 1 numarah Liman han, Telefon: 22925 
diikk&n tamama tiiyuunun izaleai j • Galata •ubesi Tel: 43663 
~in a~lk artt.~rmaya konuldugundan 1------'---------1 
15/11/935 tarihine miiaadif cuma gii. TRABZON YOLU 
nii aaat 15 ten 16 ya kadar Beyoilu 
aulh mahkemeai batyazganbimca T ARI vapuru 17 birincite~-
miizayede ile aahlacakhr. Arthrma rin PER~EMBE giinii aaat 20 
bed eli muhammen kaymetin % 75 ini de HOPA Y A kadar. 
buluraa o 11iin ihale edilecektir. Bul -11---::.-- .:--- --:-,,:--------1 
madajb takdirde en aon arthranan ta- IZMIR SURAJ YOLU 
ahhiidii baki kalmak aartile ikinci 
artt~rma 2/12/935 11uniine teaadiif e- S A K A R Y A vapuru her 
den pazarteai 11iinu aaat 15 ten 16 ya hafta P E R ~ EM B E giinleri 
kadar icra olunacak ve en o;ok artt~ra. saat 16 da fstanbuldan fZMf-
na ihale edilecektir. RE ve P A Z A R giinleri de 

2 - lhale tarihine kadar birikmit IZMIRDEN fstanbula kalkar. 
ve birikecek Maliye, Belediye vergile- 1----- --- ------- l 
ri Yaluf icareai ve tellaliye mii,teriye MERSiN JOLU 
aiddir. 

3 - Arttlrmaya i,tirak edecekler DUMLUPINAR vapuru 18 
muhammen kaymetin % yedi buo;ugu birincitesrin CUMA aaat 11 de tra, ba••il• iiatiin er'erin ba•a10 adar. · b t" d t · k • 

P k k • k ' ' s nil e m e emanat a ~eaa veya milli Mersine kadar. 
----------~~e~~y~a~~~n~d~a~~p~ly~a~s~a~y~a~~~l ~a~r~l~l~a~c~a~k~t~lr~·~--------~~~~o~a~d~ed~i~l~~~O;k~ur~u~s~~;~·~~~~~·~,r~ bir bankan•n teminat mektubunu ge- •-•·---------• 

=-- tirmeleri f&rtttr. 

Mersinde Bina ins, as I Miinakasasi Karamu·· rsel Sag'"' ·ltk Suyunu I. cmek d .. ! itib~;!~r;:a.,: ':u:"~~~!~~ed!a~:i~ ~ 
keme kaaaa1na tealim edilecek akai 

'fiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasindan: . • I .. . .. takdirde ihale feaih ve farka fiatle, 
( t M d zarar ve ziyan, faiz bilahiikiim kendi-

.. BankamiZID Merain .ubeai i~in Merainde aahn ahnmlf olan araa s Iyen ere UJ e ainden tahsil edilecektir. 
~lerine yaphnlacak tube binaamm intaaJ miinakaaaya konulmu' • 5 - 2004 numarah icra ve iflis 
llr. Miinakaaaya airmek iatiyenletin Ankarada Umum Miidiirliige Karamursel Belediye Ba~kanbgandan: kanunun 136 net maddeaine tevfikan 

"
1
,• Istanbul ile fzmir, Menin ve Samsunda fUbelerimize miiracaatle gayrimenkul iizerindeki ipotek aahibi 
alun I h kl I" I I I d'l ' (6436) Karamiirael Fmd1kh Sag"lak auyu sahcJSI Istanbul r'emberlitat ci- alacaklalarla diier alakadarlar gay · .....__ ge en iza at ve evra a p an ar1 a rna arm1 1 er1z. 'Y rimenkul iizerindeki haklaranan ba _ 

Afyon llbayiigindan: 
varmda ve tramvay yolunda 30 numarah diikkanda k1rk kiloluk huoua faiz ve masrafa dair olan iddi . 

GOzel blr b•• tuv•Jett 
yOze ••kl•k verlr. 

b" Afyon Kadmana Su ~irketi hiaae aenedlerinden 35,000 otuz be' 
h~ll lirahk hiaae aenedine malik olan ldarei Hususiyenin aozii ge~en 

••se senedleri pefin para ile e1ham, tahvilat ve hi11e senedlerinin 
•hnrna11 ve satJlmall hakkmda cari hiikiimler ve uauller ve emsaller 
\'~ tearniiller ve~hile ve 2490 sayll1 kanunun k1rk altmc1 madde1ine 
tevfikan salihga ~·kar1lm1fbr. lateklilerin 1 ikincite.rin 935 gii • 
~iine rashyan cuma giinii saat on bette Afyon Daimi Enciimeni Vi • 
'~Y~tine miiracaatleri (6426) 

[Istanbul Evkaf Miidiriyeti ilanlarz I 
) 

1
Beyoglunda Hiiseyinaga mahallesinde Imam aokagmda 6 ve 8 aa

~ 1 Raraj ve iistiindeki ev ayhg1 (50) lira kira ile ve mevcud ketifna· 
t e~j rnucibince tamirat ve tadilah miistecire aid olmak iizere tealimi 

1'tthinden itibaren ii~ sene miiddetle kiraya verileceginden a~1k art
~•ttnJya konmu,tur. lstekliler ihale giinii olan 21 birincite,rin 935 pa· 
.:~ted; giinii aaat 15 e denlii Evkaf Miid_iriyetinde Varidat Kalemine 

lllderi. C.6336) .... 
lli"Silivrikapi Glftnda bulunan Valde~iftligi bina ve arazisi li~ sene 
/ddetle ve pazarhkla kiraya verileceginden kiralamak latiyenle • 

1 ~.11 17/10/935 per,embe giinii aaat 15 te fatanbul Vak1flar Direk • 
~ Varidat Kalemine gelmeleri. (6420) 

.and1kh ve iizeri miihiirlii ve fife ile mantar iizerinde etiket yaplf • 
tanlmJf alameti mahsuaalara dikkat edilmek laz•mdar. Beber dama• 
cana i~in yiiz otuz yedi kuru' fiatle aattmlmaktad1r. Damacana re
hini damacana iadesinde sabc1 geri verir. Bu auyun raporlar1 ayraca 

ne~redilecektir. Suyumuzun miktar1 az oldugundan lstanbula an • 
cak yevmiye otuz damacana au gonderilmektedir. (6430) 

Hukuk Fakiiltesi Dekanhgtndan: 
Atl\glda isimleri yaz1h yarfi 1inavma girecek olan talebenin 15/ 

10/935 tarihinde aaat 8,30 da F akiiltede bulunmalan liizumu ilin 
olunur. (6439) 

1219 Hikmet Tahir 
3602 Mehmed Ali 
1162 Halil Rifat 
241 Belkia 
260 Memduha 

3308 Salahaddin Arif 
1117 Ethem Necib 
1213 R1dvan Hakkt 

1265 Nurullah 
1222 Said 

istiklal Lisesi Direktorliigunden : ADEMi iKTiDAR 
ve I-

2_ 
3_ 

Son s1mflarda nehari talebe i~in yer kalmamJ~br. 
Diger s1mflarda leyli ve nehari talebe kaydma devam olunmaktad1r. 
Pazardan ba~ka hergiin 9 dan 17 ye kadar mektebe ba~ vurulabilir. • 

4 - Heniiz kaydm1 yeniletmiyen eski talebenin yerine yeni talebe ahnmt~hr. 

Bel ' gev,ekligine 

HORMOBiN 
S - !atPy1 n'ere kay1d 1artlarmJ bildiren ogrenekten bir tane parasaz olarak gondelilir. Tafai!.it: Galata posta kutusu 1255 

~:=:--_-_-_~~~e_h_z_a_d_eb_a_:§:_I_P_o_Ii_s_k_a_r_ak_o_I_u_k_a_r~_I_si_n_d_a. __ T_e_Ie_f_on_: _2_2_5_34 __ •• -::~ _•_•_·-~~~~~~~~~~~~~~~::~~~ 

l lstanbul Belediyesi ilanlarz I Liman i§leri Genel 
~e"t.~~~~,-h .. ak·a·t·cl-is·p·a·n-.e·r-le-~-n-in-ih-t-iy_a_CI_O_I;.an-1-33_k_a_le·~-il·a~-ve-;::. Dire kt 0 r I iigv u·· nde n. 
itt b~ ~lanma11 a~1k eksaltmeye konulmu,tur. Hepame 1~3 hra ile- • 

~~~~~ ~~~le;t bu ife aid tartname ile iatenilen ilac;:lara aid hate Leva • 11 tesrinievvel 935 cuma giinii yapJiacaii• ilan edilen Mumhane 
Ill• Udiirliigiinde goriilebilir. Ekailtmeye iatekli olanlar 2490 nu • · · d k k 'It - d 1 1 d · 
~tat k antrepoau tamuahna ai a~1 e II me afag1 a yaz1 1 ,art ar aare· 

b~~ 1 
• anunda yaz1h veaika ve 139 lirahk muvakkat teminat mak • ainde 1R te,rinievvel 935 cuma aiinii aaat ona bJrakJimJthr. 

il't!-1 ~eya anektubile birlikte 16 birincitetrin 935 ciinii 1aat 15 te Da- k 
t;n · (6108) Pazarhkla Ar1 Eksiltme Clirncnde bulunmahdJrlar. «1.» ~ 

"'""' 1 - EW.iltmege konulan it: Galata Mumhane antrepoaunun tamiri. 
Ke,if 'tJuvakkat 2 - Bu ite aid tartnameler ve evrak atai•da yazJhd1r: 

!11 bedeli teminah A - Ekailtme tartnameai. 
tJ anbulb·· • k b •• 31059 2" ·' •kiid •rmc1 me te tam1r1 , 7 B - Konaolidaayon avan proJe••· 

'lukar on dokuzuncu mekteb tamir~ 410,07 31 lstiyenler ~artname ve projeyi Levaz1m ~efliginden alabilirler. 
'~•k ar•da yaz1h olan mektebler tamir ettirilmek iizere ayr1 ayrl 3 _ A~1k eksiltme pazarlakla yapdacakhr. 
~iid·~kailtrneye konulmuttur. Ketif evrak1 ve fartnamesi LevazJm 4 _ Ekailtmeye girebilmek ic;:in 125 lira nakit muvakkat teminat 
8.ttt1

1111
iliiinde goriiliir. Eksiltmeye girrnek istiyenler 2490 numarah parasml veya bu miktarda meblag• havi milli bankalardan ahnacak 

au .. ;lll&. Ve ekailtme kanununda yazdJ veaika ve NafJa Miidiirlii • teminat mektubunu Gene! Direktorliik vezneaine eksiltme giiniinden 
lt"'l en laadilc ettirilmit ehliyet veaika1ile beraber hizalarmda gos -''en bir giin evvel yahrmalarJ tarthr. 
t!llcit ·~uvakkat teminat makbuz veya mektubile hera her 25 hi • 5 _ Eksiltmeye girecekler bu gibi i,leri yapmakta olduklarma dair 
lltr, Cftln 935 cuma giinii aaat 15 te Daimi Enciimende bulunmah • vesaik ile Ticaret Odasma kayidli olduklarJna dair veaikay1 Leva -

ul.» (6329) d" - z1m $efligine gosterecekler 1r. 

Senelik 

~eni · 

A!;1k eksiltme 18 te,rinievvel 935 cuma giinii nat onda Liman 
hanmda Gene! Direktorliik makammda Miidiirler Enciimeni huzu -

muhammen Muvakkat (6470) 
teminah runda yaDJlacakhr. kiras1 

240 
240 

' ~~ dahiJinde 44 No.h ardiyeaiz yaz1hane 
ll » » 67 » iist katta ode 
)) » 72 » » » » 

~ 
240 
240 

36 
36 
36 
36 )) }) 73 » » » )) 

"~k • 74 » » » )) ,240 36 
ot •r•d kk · t I 'II tn h a eenelik muhammen kirall ve muva at tem1na 1 yaz1 1 
lllay11 k&. tiler iki aene miiddetle kiraya verilmek iizere a~1k arthr
~~ birj O~IIJIIlUt, ihaJe wiiniinde iatekJisi bulunmadJgmdan arthrma 
<lilt nc,t . • . L M·· 

t ii~·· etrtn 935 tarihine uzablmlthr. ~artnamesa evazam u • 
l~r't •llllde .. h' I d .. , 1 ell Roriilur. Arthrmaya girmek istiyenler aza arm a gos • 
t1t tnu"akk 1 b b 21 b · · d. eftill sa at teminat makbuz veya mektubi e era er mn-

lt, 
5 Pa:tarteai giinii aaat 15 te Daimi En~iimendc bulunmah • 

·8. 11 C.6444) 

TURK HAVA KURUMU 
·BOYOK PiY ANGOSU 

$imdiye· kadar binlrce ki,iyi 

Yeni Tertib PlintnJ 
zen gin etmittir: 

Ooriiniiz 
1. inci kefide 11 ikincitetrin 935 tedir. 

Biiyiik ikramive 25,000 lirad1r. 
Ayr1ca: 15.000, 12.000, 10.000. lirahk tkramiye)erle (20.000) lirahk bir mii -, 

kilfat vardlr. Planlar• okuyl!nuz ve bu zenl(in piyangonun 
talihlilrri ara,..ma virini7. ... 

alartnl iapat i~in ilin tarihinden iti • 
baren 20 gun zarfanda evraka miiabi
telerile birlikte aata, memuruna mii
racaat etmelidirler. Akai takdirde 
haklan tapu aicilile aabit olmtyanlar 
aahJ bedelinin paylaama11ndan ha -
ri~ kalarl!lr. 

Glbba brlyantlnl, Baylann aayla
rtnt aablt ve Bayanltp.nn ondOie 
tuvaletlnl devamll tutar. Kokusu 

eayet l l tlftlr. Clbbs brlyantlnl, 
tuvalet masalanmzda yer aJmata 
ll ytk ' ' k kutu larda aat1hr. Kutu ... 

lann bOyOkJO t Une ve brlyant lnln 
fevkalide lyl ctnalne rafrmen fiatt 
••yet mutedlldlr. 

6 - $artma.ne rnahkeme divanha
neaine herkeain gOrebileceti yere a~ 
oalma,tar. Faz}., tafailat almak iatiyen· 
lerin 935/23 numara ile Ba,yaz~ra.n . 
hga miiracutl""i ilin olunur. 

«VERDA» sabunu, yalmz biiyiik 
liika bir sabun degil, ayni zaman
da hakiki bir giizellik tedbiridir. 
F azla miktarda kopiirerek mesa
maim derinliklerine niifuz eder 
ve biitiin gayrisaf maddelerden 
kurtartr, 

Cildin siyah be.,ler:ni ve kJr· 
m•z•hklarma giderir. Kullandag•

mzda teninizin tazeligini ve tabii 
rengini verecektir. 

«VERDA» aabunu, fevkalade 
modern bir fabrika tarafmd'ln 
imal ve istihzar edildigi cihctle 
cma ve k1ymeti garantilidir. 

TURAN - Sirkeci · Nurhan 

Ekonomi Bakanhgi 
T iirkofis BaskanhgJndan: 

1 - Tiirkofis tarafmdan netredilecek olan Tiirkiye adres kitab1 -
mn tab'1 kapah zarf uaulile miinakaaaya konmu,tur. 

2 600 • 700 sayfa kadar tutacak olan bu kitabm beher formas•
mn muhammen bedeli «150» yiiz elli lirad1r. 

3 lhale 1 ikincite.rin 1935 tarihinde Ankarada Ekonomi Bakan
hga binasmda Tiirkofis daireainde yapalacaktar. 

t - T alih olanlarm umumi tartname ve husuai ••rtname 1uretle • 
rini almak iizere Ankarada Tiirkofis merkezine ve lstanbulda 
Tiirkofia •ubesine miiracaatleri laz•mdn. Bu evrak meccanen 
verilir. 

5 - Talib olanlarm 412.5 dort yiiz on iki buc;uk lirahk muvaltkat 
teminat ile kanunun tayin ettigi evrak1 ve kanunun dordiincii 

maddeai mucibince ite girmege kanuni manileri bulunmad1gma 
dair beyanname ve tekliflerin 1 ikincite~rin 1935 cuma 
giinii saat on dorde kadar Komiayon Reisligine vermeleri :a • 
z1mdu. (6443) 

Dit hekiminiz tercihrn 
Mine di' macununu tav
siye edrcektir. <;unku: 
1 - lhk auda erir, mii 

krmmel bir &A"IZ gargara
Sl temin eder. 

2 - <;ok titiz ve dik· 
katli ~ah~arak fenni bir 
aurette haz1rlanm•~br 

Geyve 
Belediyemi7 i~in I~ ltleri Bakanh!hmn 26/9/934 giinlemecli ve 

117/40 say1h tamimlerinin diiz arazi iizerinde ve auyu bol ufak Be
lediyeler hakkmda «A» f1kras1 alt•ndaki evsafa ve techizah ve te • 
ferriiah haiz olmak iizere tarihi ihaleden itibaren lstanbulda azami 
alh haftadn teslim bir Motor Pomp alanacakhr. Bedelinin «800» li
raal bini tealiminde tesviye olunacak miitebaki para «91 » giin sonra 
tediye edilecektir. Kabul ve teslim He yeti F enniye raporuna ianat 
edecektir. Biitiin masarif miiteahhidine aiddir. 

Eyyarni tatiliye baric; 7/10/935 tarihindPn itibaren «2h giin 
miidne~lc ac;:1k ekailtmeye konmuttur. hteklilerin pey aiirmek i~in 
rr 7,5 muvakkat teminat olan «90» lira ihaleyi miiteakib % 15 iblii 
tartile ke.nuni tekilde depozito vererek Geyve Belediye Enciimenine 
miiracaatleri ilan olunur. (6446), 



10 CUMHURIYET 

•• 
ksiiriik Pastilleri Hasan 

oksuruk, nezle, bron$it, bogaz ve gogiis 
~ifai tesirleri ~oktur. 30 kuru~tur. Hasan Ecza Deposu 

--------------------------------------------------~~~----~------------~--------------------~------------------------------~-------------
istanbul U~iincii icra Memurlugundan: 

Hastahklarile sesi kisilanlara 

Maliye V ekaletinden: 
Yugoslavyada mal terkeden Turk tebaasmm mallartna mukabil 

ahnmtf olan tazminabn tevzii ic;in tetkil olunan Komisyon taraftn • 
dan alakadarlara taalluk eden binlerce dosya tetkik edilmektedir. 
Komiayon mesaisinin neticesinde tazminahn tekli, tevzi nisbeti ga • 
zetelerle ilan edilecektir. Komisyon kararma intizar eylemeleri ilan 
olunur. «2968» (6339) 

iHTiY A TSIZLIGIN CEZAS1 

Geceleri tutacak ba§ ve di§ agnlanna kar§1 
evinizde daima birka~ ka~e G R I P 1 N 

bulundurmayt unutmaym1z 
r;;:::::::::::-...;~--;:: 

• 
Biitiin agrtlan, kalbe dokunmadan, mideyi ve bobrekleri yormadan 

en ktsa zamanda ve en kat'i ,ekilde keser 

T iirkiye Biiyiik Millet 
Meclisi idare Heyetinclen: 

I - A~tk eksiltme ile Meclis ve muttemilatt kaloriferleri ic;in «iki 
yuZ» ton kok komurii sahn ahnacakttr. 

2 - ~artnamesi Meclis Daire Mudurlugunden bedelsiz ahnabilir. 

3 - Muvakkat teminat tutart «450« dort yuz elli liradtr. « Te • 
minat banka mektubu» olacakttr. 

4 - Ac;tk eksiltme 7/11/935 per.embe giinu saat on bette Bii • 
yiik Millet Meclisi ldare Heyeti odasmda icra kthnacakttr. 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenler 935 senesi Ticaret Odaat tescil 
cuzdantnt beraber getireceklerdir. «2990» (6403) 

Bolu Vilayeti Hususi 
Muhasebe Direktorliigiinden: 

12,242 lira 5S kurut ketif bedelli vilayet merkezinde yeniden ya • 
ptlacak « Vali konagt» intaah kapah zarfla isteklilerine 7 tetrini • 
evvel 935 pazartesi gunu ihalesi mukarrer oldugu halde taliblerin 
teklifleri kabul edilemediginden 23 te,rinievvel 935 c;ar,amba gunii 
aaat on be,te Daimi Encumende toplanacak heyetce pazarhkla ihale 
olunacagt ilan olunur. (6405) 

magazas1 co~tu... , 
BAY ANLAR: CO~KUN magoazas1; gumrukt~n ~ · kacak mall an i~in 

Ticaret Odumdan 15 gunliik yoni bir muaaade daha ald•A't ve bu mii· 
nasebetle en son moda manto ve paltoluk yiinlii kuma~laTJ fiyatlartnda 
bakiki tenzilat yaptldJ~tnt bildirir. 

baz1 mallanmiZln fiatleri a~a~da gosterilmi~tir. 
Krep do~in metrosu 70 Kuru~ Tafta ekstra motrosu 350 Kuru' 
Krep Birman ekstra • 130 • VelurSuva,apka i~in • 200 • 
Krep Saten • 240 • Velur anglez 
Krep Maroken • 240 • ropluk 90 santim ende • 275 • 
Krep Mongol • 220 • Emperime sua { par~alar ) 100 iii 

150 kurut 
Flatler maktu ve pazarhks•zd~r. 

Co ~KUN Mag" azasi Beyogolu latiklal caddesi Y I, Banka., kar~111nda 

Ankara Cezaevi 
Miidiirliigiinc!en: 

Ankal'fl Cezaevinin bir senelik ekmek ihtiyaci ic;in 20 eylul 935 
tarihinde ac;tlan kapah zarf usulile munakasaya talib zuhur etme • 

aiginden mezkUr ekmegin ayni terait altmda ve 20 eylul 935 tari • 
hinden itibaren bir ay zarfmda pazarhkla ahnmauna karar veri! • 
mittir. 

lsteklilerin 1803 lira 38 kuruf teminati muvakkate akc;esi veya 
banka mektubile birlikte hergiin ogleden sonra Cumhuriyet Muddei· 
umumiliginde miitetekkil Komisyona ve teraiti anlamak uzere Ce· 

hecide Cezaevi Mudurliigune miiracaatleri ilan olunur. 
«2735• (5889) 

Emniyet Sand1g1na 
birinci derece ipotekli olup yeminli ii~ ehli vukuf tarafmdan tama • 
mma I03,000 lira ktymet takdir edilen Tophane mahallesi Firuzaga 
sokagt eski I ila 9, 17, 19, 2I, 23, 25 yeni 58, 56, 59, 52, 5, 49, 51, 
53, 55 numarah u~ dukkan, iki hane, bir ahrr ve arahgt muttemil 
bir aparbmamn yan hissesi a~tk artbrmaya vazedilmit oldugun • 
dan 18/11/935 tarihine musadif pazartesi gunii saat 14 ten 16 ya 
kadar dairede birinci artbrmast icra edilecektir. Artttrma bedeli 
ktymeti muhammenenin % 75 ini buldugu takdirde mu,terisi uze • 
rinde btrakt!acakttr. Aksi takdirde en son artbranm taahhudu baki 
kalmak iizere arthrma 15 gun miiddetle temdid edilerek 3/12/935 
tarihine musadif sah gunu saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde 
yaptlacak ikinci a~tk artbrmasmda artbrma bedeli ktymeti muham • 
menenin ':c 7E ini bulmadtgt takdirde sahf 2280 numarah kanun 
ahkamma tevfikan geri btrakthr. Sahf petindir. Artbrmaya ittirak 
etmek isliyenlerin ktymeti muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey ak
~esi veya milli bir bankantn teminat mektubunu hamil bulunmalan 
laztmdtr. Haklart tapu sicillile sabit olmtyan ipotekli alacakhlarla 
diger alakadaranm ve irtifak hakkt sahiblerinin bu haklanm ve hu
susile f aiz ve masarife dair olan idcKalarmt evrakt musbitelerile 
birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 giin zarftnda birlikte 
dairemize bildirmeleri laztmdtr. Aksi takdirde haklart tapu si • 
cillile sabit olmtyanlar sabt bedelinin payla,mastndan hari~ kahr· 
Jar. Muterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mutevellid Belediye 
rusumu ve vaktf icaresi bedeli muzayededen tenzil olunur. Daha 
fazla malinnat almak istiyenler 2/11/935 tarihinden itibaren her· 
kesin gorebilmesi ic;in dairede ac;tk bulundurulacak arthrma f&rt· 
namesile 34/I270 numarah dosyaya muraca.atle mezkur dosyada 
mevcud vesaiki gorebilecekleri ilan olunur. (6423) 

Tiirkiye K1z1lay 
Cemiyeti Genel Merkezinden: 

Cemiyet:mizin Ankaradaki Zehirli gazlerden korunma mas • 
ke fabrikau ic;in dokumcu, teaviyeci, tornact, kahbct, tamirci, 
elektrikc;i, makiniat muavini, marangoz ve galvaniz itlerinden 
anhyan ifc;ilere ihtiyac; vardtr. 

Almacak it~ilerede aramlan tartlar &fagtda yazthdtr , 
Tiirk olmak, 

- Okuma yazma bilmek, 

3 - Yukartda yazth itlerde ~ahtmlt olmak, 
4 - Askerligini yapmtt olmak ve yatt ktrktan fazla olmamak, 
5 - Sthhati yerinde olmak, 

Biraz Almanca lisanm1 bilenler tercih olunur. 
Hizmete girmek istiyenle• 

A - Niifus cuzdanmt 
B - ~imdiye kadar c;ahtttklart yerlerden aldtklari vesikalari 

veya; suretlerini. 
C - Polisten alacaklart iyi hal vesikasmt, 

• Y azacaklart istidaya ilittirerek ve bu iatidaya ne kadar yev • 
miye istediklerini dahi yazarak Ankarada Yenitehirde K1ztlay 
Gene! Merkezine 25 birincitetrin 1935 cuma gunu saat 17 ye ka

dar yollamalart ilan olunur 

Deniz Levaz1m Sabnalma.· 
Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 8075 lira olan 25 ton kahn benzin kapah 
zarfla eksiltmeye konmuttur. Eksiltme 26 Birincitetrin 935 cumar • 
tesi giin\i aaat 11 de Kaumpatadaki Komisyon binastnda yaptla • 
cakhr. lsteklilerin 605 lira 63 kuru,tan ibaret olan muvakkat temi • 
natile kanuni beige ve teklif mektublartm munakasa saatinden brr 

saat evvel Komisyon batkanltgma vermeleri laztmdtr. 
hergun Komisyonda gorulebilir ve almabilir. 

~artnamesi 

(6288) 

lnhisarlar Umum Miidiirliigiinden 

1 lzmir !;amalh Tuzlau tuz degirmen bina11 intaah kapah zarf· 
Ia eksiltmeye konulmuttut. 

2 Tahmin edilen bedeli «29679,53» liradtr. 

3 Eksiltme, proje ve tartnameleri «150» kuruf mukabilinde lz
mir lnhisarlar Batmudiriyetile, Kabatat Levaztm ve Muba • 
yaat ~ubeai Nakid Muhasibliginden altnacakttr. 

4 Eksiltme 19/10/935 tarihine musadif cumartesi giinu aaat 
« 1 h de Kabatatta lnhiaarlar Levaztm ve Mubayaat ~ubesi 
binasmdaki Altm Komisyonunda icra ktlmacakhr. 

5 lsteklilerin % 7,5 muvakkat giivenme paralarilo; birlikte kapah 
zarflart muayyen gunde saat ona kadar behemehal Komisyon 
Reiaine makbuz mukabilinde teslim etmeleri laztmdtr. 

6 - lsteklilerin kapah zarflar i~ine tartnamenin 4 uncii maddesi 
mucibinc~ laztm gelen ve•aiki koymalart tartttr. (6IOO) 

-¥-¥ ... 

ldaremiz. ihtiyact ic;in tartnamesi mucibince 206,700 bobin ve 
29,997 tob sigara kagtdt pazarltkla satm almacakhr. 

Pazarhk 20/11/935 tarihine musadif c;artamba gunu aaat 14 te 
Kabatatta Levaztm ve Mubayaat tubesindeki Altm Komisyonunda 
yaptlacakbr. 

Evvelce idaremize muvaftk sigara kagtdt verenler yeniden geti • 
recekleri numuneler bilmuayene matluba muvaftk oldugu ihale gu· 
nunden evvel anlattlan fabrikalar pazarhga i,tirak edebilecektir. 

isteklilerin muayyen gun ve aaatte %\ 7,5 teminat paralarile bir • 
Iikte muracaatl~ri. ( 61 71) 

Yiiksek Miihendis Mektebi Arttinna 

ve Eksiltme Komisyonundan: 
Taahhudunii ifa etmiyen miiteahhid nam-ve hesabma a~tk eksilf • 

me suretile 140 ton maden komuru almacakhr. Beher tonun tahmini 
fiati I9 lira ve teminah I99 lira 50 kuruttur. Eksiltmesi 25/10/935 
saat 14 tedir. ~artnamesini gormek i~in hergun ve eksiltmeye girmek 
ic;in de belli giinde Komisyona miiracaatleri. (6317) 

2 tanelik kutular1 yedi bu~uk kuru,tur 

isleri 
' 

Ankara Urayi Otobiis 

Direktorliigiinden' 
1 - A~tk eksiltmeye konulan fey 34/720 eb'admdaki otobiia Ia• • 

tikleri i~in 150 aded zincirdir. 
2- Tahmin bedeli: 3000 liradtr. 
3 -Ilk teminat miktart 225 liradtr. 
4- lhalesi 25 ilktetrin 935 cuma gunii saat I4 te Otobiis Direk' 

torlugiinde yaptlacakhr. 
5- 1ateklilerin tartname ve mukavelenamesini gormek i!;in her • 

gun Otobua Direktorlugii Levaztm ~efligine muracaatleri. 
(2965) (6340) 

Daktilo aran1yor 
Maden T etkik ve Arama 

Enstitiisiinden: 
Tiirkc;e. almanca ve franslzca iyi bilen kuvvetli bir daktilo ite ~· 

lmacagmdan isteklilerin Ankarada Maden Tetkik ve Arama En•1'' 

tiisune vesikalarile muracaatleri. Bu dillerd eki yaztlart icabmda bi~; 
zat kalt"me alabilen namzetler tercih olunacakhr. «2797» (6~ 

Yiiksek Miihendis Mektebi Arttir111~ 

ve Eksiltme Komisyonundan~ 
' Taahhudiinu ifa etmiyen miiteahhid nam ve hesabma a~tk ek•il~ 
me ile «20» aded masa ve dolab almacakbr. Tahmini fiati 700 'I 

teminah da 52,5 liradtr. Eksiltme 1/11/935 saat 14 tedir. ··~ 
~artnamesini gormek ic;in hergun, ekailtmeye girmek ic;in belli ~) 

ve saatte Komisyona muracaatleri. (6~ 

REVUE Saat1 

80 senellt< btr teCI"Obe mahsuludur. 

tier ne v i kol ve cep saatlerl 

KontOrler, Kronograflar 

Spor saatlert 

ea,r.c. aaatcilerde satd1r, 

Umumf Oe DOIU : Is tanbul, 8ah~e Kap1, Ta~ H an ISJ Telefon : 2135• 

I 

inhisarlar istanbul Ba~miidiirliigiindel1' 
Takriben 1500 kilo agtrhgmda baktr kazan. 

» 1000 » » galvanizli sao;. 
» I 000 » » hurda demir. 
>> I 00 » » kurtun. 
>> 96 tane aga~ fu;t. ~~~ 

~artnamesinde yazth tartlar mucibince yirmi giin muddetle
5
' ,~· 

A I 'k" . . 93 arthrma ile sabhga ~tkartlmttbr. .~~~ a~tttr':"a 1 m~ttetrtn ;,yo~~' 
rna gunii saat ii~te Kabata,ta Batmudurliik bmasmda ozel Korn 
da yaptlacakltr. ··diirl~~ 

ht .. klilerin yukartda yaztlt giinde saat ondan evvel Ba,mu <{l)t' 

veznesine verecekleri 60 altmtt lira inanc;e parast makbuzile bst 
malan gereklir. . . (633~\ 

~artne.me ornegi hergun Komisyon katibinden ahnabthr.-? 

. ' Dr. lhsan Saml - • ~4 .A 

1ST AFILOKOK A~ lSI Sahf!J vo Ba~uharrl11 Yunu•' /I:P 
lstafilokoklardan miitevellid (Er· Umuml neJrl~att !dare _eden yat 

genlik, kan ~·bam, koltuk alb ~·· Madara: Hikmet Mii"il 
bam, arpac1k) ve butiin cild hasta
hklarma kar~1 pek tesirli l>ir a~Jdtr. 

Divanyolu No. 113 

.11" 
~~a·· 

Matbaaetltk ve Ne~t~at Ti!TIC 

31rketl • lstan~ 


