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IDCI ~Ikti •• •• cuzu 

Frans I z I a r I a In g iIi z I e r in Ceph_ele_rde-~·~iink_u_ 
aralar1 m1 a~IIIyor? ltalgan ordusunun Makall 

ingatere sulh miizakeresi i~in italyanlarm Hahe, §ehrini de aldzgz sOglenigo 

durum 

sima) 
' 

cephesine Habe' imparatoru diin bir topraklartndan ~tkmalarJnin ilk ~art oldugunu, Ak

..... ~.:~izdeki donanmasmi da azaltmiyacagmi sOyledi beyanname nesrederek 
' 

gidiyor, 

talimat askerlerine verdi 
~ .......................................... . 
~ansanzn yeni 

7 e§ehhiisii harbi 
Durdurahilir mi? 

Fransa, I!alyayt tutacaga benziyor, Londranin 
sualine lngiliz donanmasmm FransiZ deniz 
iislerinden istifade cevabm1 verdi 

Londra 17 (A 
A.) - Taymis ga· 
zetesi, Paristen og . 
remyor: 

lngiltere hiiku . 
meti, Lavale ver -
mi~ oldugu cevabm· ~~;;;;;~";::;;::.~~ 
da anla~mazhgm ko
tanlmasl ic;in her· 
hangi bir teklif .... _,. ... ..,...,..,,.. 

-ltalyan k1taat1 -
nm Habe~istandan 
~ekilmesi §artile
miizakereye amade ~;.a.~-..~~;;;:;;;;:;;::;-::= 

oldugunu bildirmi~ -

fLn abe~ meselesi, Cenevreye dii~IIIJ tiigiindenberi, lngiltertden ayn
bUsb" .. lamamakla beraber ltalyayl da 
ar b utun kmnamak ve ezdirmemek i~in. 
kJ a ulucu (mutavassJt) bir durum ta
a ~~~ olan F ransa, lngiltere ile ltalyayl 
~ l§ltnnak yolunda dunnadan ~alt~1yor. 
il.· ~ hab~rlere gore, F rans1z Ba~bakam, 
li:l evleti uzla~tmnak i~in bir talum tek
\' elde hulunmu~tur. F ransa, lngiltet e 
U~r· talya arasmda Habe~istamo postu 
bi! Unde YapJlan, fakat post sahibinin filri 
ln e.

1 
sorulm1yan bu gorii§meleun amact, 

kg, tere ile ltalyayt memnun edecek bir 

~:tkrrna yolu (hal sureti) bularak gittik- tir.Soylendigine go _ 

F' an§rnakta olan durumu kurlarmaktu. re lngiliz notasl, 
bi]/~1nsamn yaphgl teklifte ileri siirdiigii ~ok mufassaldJT v< 
"" 11'1 en -fakat ayni zamanda yalaolan-
<qJ§ I 1 1ngiliz - ltalyan mii· 
.;.t 0 an- uz.la§ma §artlan, talya Habe-
... an ld nastbah tckrar dos- Ce,evrede bir ogle yemegi: Fransrz Ba,bakanz 
~ .. a ~a lnnadan once, yapllanlann 
on··g' Yukan tJpkiSldJT. 0 zaman harbin tane bir 1ekil alm • ( ortada) ve Fran•tz heyetinin diger azalaTZ 
lop~ne ge~miyen bu tekliflerle §imdi soz ctya kadar ihtiyat tedbirlerinin idamesinin bir mevkie dii§ecektir. Frans1z hallunm 
I:Q ann agZina du§tiikten sonra, uzla~ zaruri oldugunu kaydetmi~ olmas1 muh- biiyiik bir ktsml, lngiliz notasmda ileri sii
d~~ Ve ban§l elde etmek miimkiin mii- temeldir. riilen esbabt mucibenin bir hissi feragatle 

r Bu nota, bundan ba§ka, Musolininin ortaya at1lm1~ olduguna inanmaktan im-

~Ylul ortalannd~ Cenevrede, konut- harbi ilan etmekle bir siirii resmi taahhiid- tina etmektedir. Muhtelif doktrinlerin 
r>au ar olurken F ranslz gazeteleri, harb ler hilafma hareket etmi§ oldugunu ha - biitiin taraftarlan, bir kara.- vennek mec
leri ~d1ktan ve ltalyan ordulan ilk zafer- llrlatmakta ve bu halin Duc;enin gelece- buriyetinde bulunmaktadnlar. fa§istlere 
~ . ~~:~land1ktan sonra, anla~ma yolu da- ge aid vaidlerini ~imdiden k1ymetten dii- tevecciihii olanlar, daha ~imdiden -hatta 
l:rii:t 'l't ~c;!l1r; ~iinkii ftalyanm gururu _tat- ~iirmekte oldugunu ilave eylemektedir. fngiltere tecaviize maruz kalsa bile

ltbb'~dtlmi~ olur; diyorlard1. Bu son te- Times gazetesine gore, Musolininin Fransa ile ltalya arasmda bir ~arpl§ma 
d~ lls, M. Lavalin kafasma o eski fikir· Lavalden Brenner toprakl~rmm bir AI- olmasmt gormek istememekte olduklanm 
lath·k-srni~e benziyor. Zecri tedbirlerin man istilasma ugramast takdirinde ltal • ilan etmi~lerdir. 
~\·tie ortahgm biisbiitiin kan~mast ih- yanm Fransanm fiJi miizaheretine bel Franaa ltalyayz mt tutacak? 
ha: 1 oldugu bir snada, i§i uzla~ma ve baghyabilip baghyamJyacagml sormu~ - Londra 17 (A.A.) - Deyli T eleg-
a,:Yoluyla giizeltmek iyi bir fikirdir tur. Laval, buna sarih surette cevab ver- raf gazetesine Cenevreden gelen bir ha· 
d11~ bugiin, eyluliin son yanst i~indeki memi~tir. Y almz bu hususta heniiz mii· berde, Lavalin siyasasile 1ngilterenin ve 
th degi~memi§tir ki... Ortada ne ga- taleasma miiracaat edilmemi~ oldugu tab- diger 49 iiyenin siyasast arasmda goriiniir 
1-f~blle de maglub vardn. ltalyan ordusu, min olunan Frans1z gene! kunnay1, boyle bir gerginlik has1l olmakta bulundugu 
h~~ ~ stnlTlan i~inde, biraz ilerlemi~ ve bir sua! kar~lSlnda ~a~tnnt§hr. bildir~lmektedir. Durum garib bir ~ekil 
~at kuvaffakiyetler elde etmi§tir. Fa- T aymis diyor ki: almt~hr. <;;iinkii F rans1z Hava, Deniz ve 
lllU 1~0 uzun siirecegi meydana ~1kan bu «Laval, ltalyan sersziize~tinin alCamete Sii Bakanhklarile meslekten yeti§me me-
lolll ~lllleke sava§mda, 50, hatta 100 ki- ugramastm kendi iimidlerinin suya dii~- murlann ekserisinin lngiltere ile s1k1 
~or tbo ilerilemenin ve niifuslan iki bmi mesi addeden birc;ok F ranslzlann ~ddetli te~riki mesaiyi memleketleri ic;io hayati 

Q~e .ulan kasabalan ele ge~irmenin ne mukavemeti kar~ISJnda kalacak ve nazik ( Arkan '1 nci .ahilede) 

J:' rt "ardlr I ···························································•·························•···························•········ 
D~u~ns1z Ba§bakammn tekliflerini, top CEPHEDEN MEKTUBLAR: 
lqttq adan once ne ltalya, ne lngiltere. 
ltrct. H de Habe~istan kabul etmemi~
)'tJI t k _arb, ban~ yoluyla kabul edilmi
illtk .e. hfleri, silah kuvvetile kabul ettir
~tlJik;«;tn Yap1hr ve bir taraf, otekine gii
ltall'a e Yapttramadtklanm zorla yaptmr; 
ltrey ' Jalmz Hab~istana degil, lngil
llltc.b: . e kendi iradesini kabul ettirmek 
da bo rtetindedir. Halbuki bugiin orta-

italvanlar Habesistanda ihtilal 
r 

~tkarmak • • 
1~10 

............................................................ 
SON DAKiKA: 

Avusturya 
kartstyor! 

Heimwehrlerin Viyana 
iizerine yiiriidiikleri 

bildiriliyor 
-

u~ naztr kabineden ~tkanldt, 
Viyanada siiel tedbirler almdt 

Briiksel 17 (Ozel) - Briiksel gaze
telerine gore Avusturya ciddi hadiseler 
arifesinde bulunmaktad1r. Viyanadan 
gelen haberlere gore, Heimwehren kuv -
vrtleri silahh olarak Viyana iizerine yii
riimektedirler. Kabine derhal fevkalade 
bir toplanh yapm1~, Viyanada siiel ted -
birler almml§hr. Cok vahim hadiseler -
den korkulmaktad1r. 

Londra 17 (Ozel) - Avusturyada 
baZI hadiseler ~1kmas1 iizerine Ba~bakan 
,Su~nigin istifa ettigi haber ,·erilmi~. fa -
kat bilahare bu haberin dogru olmadJgJ 
anla~JlmJ~tJr. Viyanadan bildirildigine 

j 

Avulturya Ba,bakanr $u,nig 

gore, kabineden yalmz 1c; Bakam bin -
ba§l Fey istifa etmi~tir. Viyaoa sokak -
lannda silahh polisler dola§maktadu. 
Radyo merkezi mitralyozlerle muhafnza 
altma almml§, hiikfunet binalannm onli
ne de mitralyozler yerle§tirilmi~tir. Du -
rum hakkmda fazla malumat ahnama -
ml§hr. 

Paris 17 (Ozel) - Avusturya ha
diseleri hakkmda alman en son maluma
ta gore, kabine bugiin ogJeden sonra U· 

zun bir toplanh yaparak durumu tetkik 
etmi~tir. Kabinede baz1 degi§iklikler ol-lt~JY e bir~ey yoktur. 

· ":Ya I ~'ilnek n ann, sadece, Aduay1 ele ge- Londrada ~tkal" mu~tur. 
Daily IIeraldm Har- 1c; l§leri Bakam binba§l Fey, Tiize 

ingilizlere gore italyan u~aklar1 cenubda askerler· 
den fazla sivil hallu bombard1man ediyorlarm•• 

rardaki muhabiri Bakam Kandiuski ile Sosyal yard1m Ba-

ingilizlerle italyanlarm M1s1r Bingazi 
haztrbklari birdenbire arttJ, 

miitemadiyen silah yollantyor 
hududundaki 

stn:tra 
-~-......... ~ ..... 

Ba,kumandan Gener:al Bono harekatr idare ederken 
Simal cephesinde: teui&i hakkmda bir yaymtl dota 

dtr. Bu yaymhyt teyid edecek hi!;bir h 
Adisababa 17 (A.A.) - Burada 

Makallenin halyanlar tarafmdan ku§a· 
t!ld1gl hakkmda baz1 yaymhlar dola~ -
maktad1r. lki 1talyan u~agmm Adfen • 
bieket bolgesi iizennde U!;tukJan ogre -
nilmi~tir. 

Adisababa 17 (A.A.) - Reuter a
jansl aytanndnn: 

1talyan 'kuvvetlerinin Makalle ~ehri -
nin yakmlarmda bulundugu ve §ehri zap-

her almamaml§tlr. 

ltalyan tayyarelerinin I 
Asmara J7 (A.A.) - Oogu Ti 

sinin i§galinden sonra, bugiin mevz.i 
kimatl safhasmda bulunulmasma rag 
men, ltalyan u~aklan biiyiik bir faali 

Sabaha ktlf1t aldtgtmtz. 
aon haberler 7 nci 

aahifcmiz.dedir. 

....................................................................................................................... 

Say1ma 2 giin kald1! 
Bu milli odevde iki tarafh vazife gorecek 
halk ve saytm memurlar1na istatistik Direkt 

diin bir radyo 
fstatistik Gentl Direktorii Celal, diin 

sabah Ankaradan §ehrimize gelmi~tir. 
J?irektor bir yazJcumza ~unlan soylemi~
hr: 

«- Sa}:lm haznl,klan tamamen ik -
mal edilmi§tir. lhmal edilmi~ hi~bir nok
ta yoktur. Her ihtimal tedbirile kar§l -
lanmt~hr. Say1m i§ile ilgili olanlarm kaf
fesi vazifesini yapm1~ ve umumiyetle c;ok 
arzu ve hevesle ~nh~Jiml§hr. 

Biitiin memlekette say1m i§inde nzi
fe alanlann mecmuu 120 bin ki§i tahmin 
edilmektedir. Bu y1lki say1m i§inin inti-

konferans1 verdi 
zamla gec;ecegini iimid ediyorum. f 
bulda saytm ogleden 50nra saat 2-3 
rasmda bitirilebilecektir. 

Memleketin diger yerlerinde de 
y1m i§inin azami ortahk kararmCJya 
dar bitirilmesi ic;in tertibat altnml§hr. 

Halktan en biiyiik dilegimiz, 
memurlnnnm sorgulanna siiratle ve 
ru olarak cevab vennektir. 

Genel niifus miktanm1z 
~imdiden bir tahminde bulunmak mii 
kiin olamaz. Herhalde aytn yinni · 

( Arka.n 3 iincii aa 
lllltlhttllllltiiJJIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUitlllltlllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIJIIIIUIIIIUIIftlltiiiiiiiiiiiUIIIItllllllllllllllUIIIIIIIIUUIIIImiii:IIIJ 

Genel EnspektOrle 
Ba~bakanbga baglaniyo ho~g11 Ve boylece 1896 da ugrad1klan 

~altninnun ocunii alarak milli gururlanm 
~an1Ja, etrnek ic;in, bu belaya girdiklerine 
~~~~ e~al. ltalya, Habe§istam, ordusile 
~~ bll hrek kendisine somiirge yapmak 
d~~ll:ti rn hrbe girmi§tir. Habe§istan. istik-

13 te~rinievvel ta - kam Reifel kabinedoo ~tkanlmt~lardu. 
rihile yazlyor: y eni kabinede Su~nig Ba~bakanhkla Enspektorler Ankaraya ~~"-ag"'Irildi, yen•· bi·r 

ciki giindenberi Kultiir Bakanhgml, Prens ,Strahemberg '3: 

111'\icu u_ ~faza etmek i~in. ltalyanm ol
[re ist sllahlanna gogiis germi§tir. 1ngil
t llaiJ~ 'l talyamn Habe~istana yerle~trek 
thdid drnParatorlugunun meofaatlerini 

l:riU e eec~· b 
• tataat ~~ endi~esile icabmda har e 
t fra111 e blle karar venni~ goriiniiyor. 
.. ~1 nu d an,n son teklifi, bu ii~ devletin 
~1 d' e tnern d k h' d }' 11. lhn A nun e ece rna 1yette e-
t-.1111 f' ~. af1n kokii Habe§istamn ltal
{'ta ornur . 
ltq lls1~ tekJ~7s~ olup olmamasmdadu. 
d lyan 

8
.. ~~l 1se, Habe~istanm yansmt 

a, b ornurge . ..b .. l' ll~Un . . Sl yap1yor, o ur yarysmt 
d ant aornu 1 s; 1~ degilse de yarm i!i;in, ltal
'ttla ~1Ya~~es1 .~aline koymak iizere ora-

elk! "eti a dtger devletlerden iistiin bir 
• lltiJt Yor. 
~ ere 'b' clt\tl a.str 0 Sl 1• d1~ siyasasm1 en az ya-
tilk bt. b~edj kavray1p tasarhyan bir 
~a~lad kn, talyayt Cenevrede k1sk1v· 

teklif·t h1ta1k~n~ aonra, hi~ Habe~istanda 
)"" 

1 ~Und 
1
. aga razt olur mu? F rans1z 

' 1dll kt lk. ~ir «idarei maslahat>> si
n&_lltereyi, bugiin, nihayet 

. A.BIDIN DAVER 
( ~rkan 2 nc:i •ahilede) 

~~~::n ~=r~%- Ba~bakan!tk muavinligini, Valdeneng torliik daha kuruluyor. Trakyada faaliyet 
miitemadiyen mu _ de D1~ hleri Bakanhgm1 iizerlerine al - ' 

hacir kafileleri gel m1~lard1r. 
mektedir. Bunlar Viyanada ne§redilen resmi bir teblige 
italyan tayyarele - gore, bu degi~ikligin sebebi i~ siyasaya ta-
rinin oralarda yap- alluk eden meselelerdir. Son zamanlar -
tiklan tahribnh yn da binba~1 Fey Heimwehrenleri fazla 
na yaktla anlatl - himaye etmege ba~laml§, bunlar da dun 
yor. Koylerinin yt- Viyanada binba§mln lehinde biiyiik te-
klldtgmt, bir~;ok si- zahiiler yapm1clardtr. Bu tezahiirat hii-
lahstz hnlkm ol - ~ 
diiriildiigUnii soy - kumetin sabnm tiiketmi~. kat'i tedbirler 
liiyorlar. almak mecburiyetini hissetmi~tir. 

Bu zavalh mill - Viyana 17 (Ozel) - Yeni kabine 

teciler hakikatcn (;olugile ~ocugile yurdunu miidalaa eden Habe,liler Heimwehren kurumunu ortadan kal -
pck peri§an vc actkh bir manzara ar - ya~yan hayvan siiriilerile, tarlalarile d1rmaya ve biitiin sava§ cemiytlerini bir
zediyorlar. Hepsi de italyan tayyarele - ugra§an binlerce koylii, ltalyanlann at- le§tinnege karar venni§tir. 
rinin Habe~ kttaatmt aramadtklartm, uklan bombalann tesirile olmii§ ve ya- Londra 17 (Ozcl) - Avusturyada 
halkm maneviyattm kmnak i«;in rasgc- ralanmt§hr.• . . . . yaprlan kabine dcgi§ikligi krsml olmak
lc bomba savurduklanm soyliiyorlar. ~afaktan biraz sonra Harrar Vallst 1 b b [ l hAd' 1 b b' t 

tl'stii ba§t lime lime ytrtllrm§, yan General Nasibunun karargahma gittim. a er~ cr c;::sw u~. n ·~s~ erAse e rye 
~pink bir ihtiyar miilteci bana dedi ki: General son derece hiddetli idi. Beni ~ereb: .. ~ab.rye~le rr. lulu~. b vus~ry?· 

c- ltalyanlar erkek~e dovii§miiyor - goriince bngtrdt: a . uyu. tr mifuzu o an m a§r eym 
lar. Kadmlar1 ve ~ocuklart oldiiriiyor - c- italyanlar, son nefcrine kadar bii- yem. k~~'.?eye almma~ast ve ordu .dt§l?
lar. Askerlerimize hiicum ctmege cesa- tiin Habe~leri oldiirmedikc;e bu memle- dakr butun kuvvetlerm ba§tna Hrtlerm 
ret cdemeyip bizim evlerimizi harab e- keti fctedemiycceklerdir. italyanlarla doslu olarak lanmmr§ olan Prens Stra
diyor, vanmtzt yogumuzu mahvediyor- §Oylc bogaz bogaza gelip dogru diiriist hcmbergin getirilmesi siyasal mehafilde 
lar. Daha bir hafta evvcl sakin sakin ( Arkan 6 net •ahilede) endi§eler uyandrrmr§lrr. 

. . Trakyad~. yer,i yaprlan go~men koylerinden iki goriiniif 
B.l.rmci. lkinci, U!;iincii <?enel En~ • ztm J?irik te ~ehrimize gelmi§ ve diin 

~ekt?rler Ba§bakanhk~a vak1 ola~ c;ag~n Jamkt trenle Ankaraya gitmi§tir. 
uzenne Ankaraya hareket etmJ§lerdtr. Duydugumuza gore enspektorl 
T rakya Genel Enspektorii General Ka- ( Arkan 3 iincii .ah 



T''rkiin, kan 
ala .Kamm 

zorile 

dokerek ald.g-1 iilkelerden kendi 
ala yeti~en yabanc1 nesillerin 

~Ikmasi nekadar hazindir! 
0 heybetli insanlann kucakla!masmda kmct bu macerayt parmak tstrarak din • 
boyle sessiz bir ululuk, bir yiicelik var • ledi. Simdi aralarmda bir ayb~ma yiiz • 
dt. 0 giine kadar ayn yerlerde banndt· gostermisti, ayn ayn hedef olduklan ka· 
rt!an b•t tut!aklar heniiz biribirlerini gi:i • dm saldmjmdaki •ebebi arajtmyorlar • 
riiyorlardt. Sebeniko ilbaymm oniinde dt. Onlar, adamct! denilen ve in.anlara 
birle§enler. dii,man bir memlekette tek bile saldnan azgm hayvanlar iizerinde 
ya§amak act•mdan anslZln !lynlmanm derin etiid yapmt§ kimselerdi. Adamct! 
verdigi heyecanla enikonu dilsizle~mi! • kadmlann da ne huysuz §eyler oldugunu 
lerdi, bu inamlmaz bahtiyarltgm haZZl ~ok iyi bilirlerdi. f:akat oliim do~eginde
i(inde bunaltp kalmtjlardt. Sonra on biri ki ha•talara bir yandan ilac, bir yandan 
birden Mu•tafayt gi:iriince ba§mltktan a~k •unan, ellerindeki yaralt erkeklerin 
kurtulmus hirer cesed gibi bamba1ka bir yaralanm •ararken bellerine de •ani • 
hazzm, bir •evincin heyecamna kaptl· maktan geri kalmtyan bu kadmlan o i:ir
mt•lardt, ayn ayn o degerli ba!a sanh· neklerden de baskm gi:iriiyorlardt. 
yorlardt, ardmdan kendi aralannda ku· Bir hayli aybjltktan •onra onlann var· 
cakla>~yorlardt. dt~l sonuc su oldu: Kan astSJ!.. Akm • 

Mustafa, bu sessiz bayramm sevinci • ct!ar, topragm yalmz efendisi degil, a • 
ni biitiinlemek i~in sabmtzlandt, hala 11kt da idiler. Savastan zaman bulduk~a 
kucakJa,mak ve kokla!mak istiyen yigit· toprakla u~rastrlardt, ger~ekten bir a1k· 
Jeri bir isaretle yanma topladt: Ia bag yetistirirlerdi, bah~e yeti§tirirler • 

- Arkada~lar, dedi, on iki ki§imi,iz. di, ellerindeki topragt giizelle§tirmege sa· 
Demek ki hayli kalaba!tgtz. Gi:ize go • vastrlardt. Onun i~in yaklasbrma •!'"· 
riinmedikleri halde bir~ok i1ler yapbk· kalem asiSI, kakma 8§1, kaplama as•. se· 
Ian soylenen ii~lerden, yedilerden, knk· ridli a<I, diidiik a§ISI, yaprak a§ISI gi!;i 
lardan daha giidii kuvvetli oldugumuza islerin hepsini iyi bilirlerdi ve ~ok iyi de 
kuskum yok. Bunun i~in hemen pa~alan bManrlardt. F akat kan a§ISI onlara tu • 
stvama!tytz, on iki Tiirkii tut.ak yapma· haf geliyordu. (iinkii armuddan elmaya 
mn ne drmek oldugunu bu gidilere, bu yaptlan a§tlann bile gii~ tuttugunu yiiz • 
kendinibilmezlere oiiretmeliyiz. lerce kez •mamt,lardt. 0 sebeble Sebe-

On bir Turk, emir dinliyen hirer ne • niko!tlann gi:izettikleri hedefi sakat bu
fer sayg10ile, gene akmctyt dinliyorlardt. luyorlar ve onlann beyhude yorulduk • 
Onun bos yere agtz a~mtyacagma iman· · Ianna hiikmediyorlardt. (") 
Ian vard1, iyi diisiiniip iyi tasarladtktan Bununla beraber tasalanmaktan da 
sonra kendilerine yo] ve odev gosterece • geri kalmtyorlardt, arkalarmda kendi 
gmi biliyorlardt. Bu inancla tepeden br· kanlanm la!tyacak ~ocuklar btrakarak 
nail;a kadar dikkat kesilmi§lerdi. Musta· uzaklasmak i~lerine iiziintii veriyordu. 
fa, kaptya dikilen alb ~ift kulagt gi:ir • Bu yakt§tbtz i1in vebalini degil•e bile 
mekle beraber tiirk~e. konu§ulan seyleri ISIITabmt duyuyorlar, ba,kalanna baba 
onlarm alnhyamtyacagmt dii§iinerek aldt· diyecek yavrular i~in simdiden matem 
111 ehnedi, kurdugu plam ba§tndan .a • tutuyorlardt. Lakin ortada o matemden 
nun a kadar yoldaslanna anlatb: iistiin i,Ier, odevler vardt, herjeyden i:in· 

- Akhmz aldt deii;il mi, dedi, iste ce tutsakhktan kurtulmak gerekti. Bir 
boyle yapacagtz, bunda yiizde doban Tiirk. kurtulus iimidi sezdik~e. e.ir ka
kazanc, yiizde on ziyan umuyorum. Yiiz· lamazdt ve bu, ytkanmaz bir kir olurdu. 
de dohan kaybehnegi oranlasak ta bah· Bundan i:itiirii akmctlar si:izii hemen de
llmtzt bir kez !lnamak gerektir. (iinkii gistirmi§lerdi. Mustafanm plamm tekrar 
bugiin a~tktan ya5tyoruz. Hepimiz ole • ele alm"lardt. 
lecektik, kurtulduk. Kendimizi olii yeri- T utsaldan gi:izlemelc i1ini iizerlerine a· 
ne korsak ~ekinecek yer karmaz. Ian koruculann eve gelip te onlan yerle-

Btitiin Tiirkler gibi bu on iki akmct da rine donmege davet ettikleri zamana ka
uzunboylu dii§iinmeden, attlmtya giri~ • dar bu konu!ma siirdii, giin batarken on 
meden anla~mr~lar ve goniil birligi yapt • iki Tiirk on iki yere aynldt. 
vermislerdi. Ortaya konulan ve onayla • Ertesi giin Mustafa, ana lcadtna rica 
nan plana gore davranacaklar ve talih • etti, Ba,duactyt ~agtrtb ve w;arak gelen 
lerini erce smayacaklardt. Arhk onu, o ke1i1e 1unlan •iiyledi: 
kararla1an i1i bir yana koyarak tutsak ol- - Arkada1larla gi:irii1tiim, hepsi be· 
duklan giindenberi ba•lanndan ge~en nim gibi diisiiniiyorlar, sizden gordiikleri 

1eyleri Mustafa Beye anlahyorlardt, iyilige karsthk olmak iizere dediginizi 
bunlar, bu hadiseler hemen hemen biri • yapmayt dogru buluyorlar. Y almz an • 
birinin ayni ~eylerdi. On bir tutsagm lamak istiyorlar, bu din degi§tirmeden 
hepsi bannd1klan yerde ask agma tutu!- kazanclarmm ne olacagmt •oruyorlar. 
mu1lardt. f~lerinde sevilmiven, zorla haz Bunu bon de kestiremedigim i~in cevab 
riiyasma siiriiklenmiyen yoktu. veremedim, siizii yanm btralcbm. 

Yigit ve pek yigit delikanltlar san, ( Arha•• uar) 

lcumral, •iyah ve hatta knsa~hlardan o • ( 0 ) Tarih~i Hamer, akmctlar gibi dii-
riilme a~lar i(inde bahklajmaktan, haz §iinmiiyor ve Tiirklere maglub olan 
ate1lerindc oliimsiiz bir yan11 duya du • bir~ok mi!letlerin sessiz bir dikkatle, 
ya ktzarblmaktan brkmt1lar, usanmt1lar· astrlarca siiren bir ihtimamla bozuk 
dt, Mu•tafa Beye riyaSiz bir dille derd kanlanm tasfiye ettiklerini ve dejene· 
yantyorlardt. 0, ayni mevzuu on bir a· re nesillerden bu tasfiye sayesindc giir· 
gtzdan dinledikten sonra giiliimsedi: biiz nesi!ler yaratarak galibleri mag -

Siz, dedi, goke el kaldmp Ia 1iik- h1b ettiklerini yaztyor ki ibretli bir 
redin. (iinkii en kabadaytntz ii~ aga ya· hiiki.imdiir ve dogrudur. Tiirkiin kan 
kalanmtj. Ya benim gibi alh ag, alb ta· dokerek aldtgt iilkelerden kendi kam -
va i~inde kalsamz ne yapardtntz? mala ala yeti§en yabanct ncsillerin ze-

Bu baslangtc, onun da kendi hikaye· rile ~tl.mast nekadar hazindir? 
sim anlatmaSina vesile oldu ve on bir a· M. T. Tan 

CUMHURIYET 

( ~ehir va Memleket Haberleri ) 
~ocuk saghg1 ve 

s1hhi propaganda 

Sehirde ekmek 
' 
buhran1 baslad1 , 

Esirgeme Kurumuna ve- Un yiikseldi, ekmek fiati 
rilen onemli bir rapor gene artmlacak 

Vilayetimiz <;o • 
cuk Esirgeme Ku • 
rumunun son toplan .. 
tiSmda merkez heyeti 
iiyelerinden doktor 
Ibrahim Zati tara • 
ftndan gene! kuru • 
Ia bir rapor sunul· 
mu§tur. Bu raper 
toplanbda biiyiik 
miinakasalan mucib 
olmu~ ve raporun 
(biitiin evlere has· Dr. Ibrahim Zati 
tahklar hakkmda 
bro§iirler dagtt!lmaSI) m miidafaa eden 
kiSml tamamen kabul olunmu§tur. Esash 
bir memleket derdine temas eden bu ra· 
porda deniliyor lei: 

«Nizamnamenin daha ilk sayfa•mda 
nazan dikkate ~arpan iki §ey vardn: 
T etkikat ve ne§nyat ktS!mlarile aynlan 
maddeler. 

Siiphesiz buradaki tetkikat kaydt her 
vilayet dahilindeki ~ocuklarm umumi du
rumlanna aid olacakttr. Hakikatte istan· 
bul ~ocuk durumu iizerinde §imdiye ka • 
dar esash tetkikat yaptlmts mtdn ~ Mese· 
Ia l>ir senede umumi dogum vaziyeti ne· 
dir ~ Gene bir ytlda oliim nisbeti ne hal· 
dedir? bliim sebebleri neye dayamyor? 
Ve hangi ya§ta azamisini buluyor? Ma· 
lumdur lei ~ocuk oliimleri ba§hca ii~ se· 
bebden ileri gelir: 

Sari hl!ta!tklar, so~ukalgmltpmdan 
miiteha,il hastahklar, baktmSiz!tk ve 

Son giinlerde, borsada un ve bugday 
fiatlerinin yiikselmesi diin, biitiin lstan • 
bulda tesirini gostermi1tir. Ortakoy, Fa
tih, Kadtkoy, Samatya gibi kenar semi • 

· Jerde fmnlarda ekmek bulunamamt§br. 
Hatta ak1ama dogru bazt fmnctlar da 
Uraya ba§ vurarak un bulamadtklarmt 
ve bu yiizden ekmek ~tkaramamak mec • 
buriyetinde kaldtklanm bildirmi!lerdir. 
Uray durumu derhal incelemi1 ve bugiin· 
kii ekmek fiatme esas le§kil eden un fiat • 
lerinin, •on dort giin i~inde ~uval ba§ma 
80 kuru~ kadar yiikseldigi ve bu yiik • 
seli~ kar~ISinda fmnctlann zarar ehnemek 
i~in un almadtklan anla~tlmt~br. Netice· 
de diin Ortakoy ve F atihte halk fmn • 
larda ekmek bulamamt§ ve zorluk ~ek • 
mi§tir. 

Durumu bu bi~imde sonu~landiTan U • 
ray dun saat dortte fmnctlan tophyarak 
kendilerile beraber vaziyeti bir daha goz· 
den ge~irmi§tir. Bugiin un fiatlerinde bir 
dii§iif goriilmedigi takdirde nerh komis • 
yonu ak§amiizeri bir daha toplanarak ye· 
niden ekmek nerhini tesbit eyliyecektir. 

1Igili zevatm verdigi m.alitmMa gore 
durum, ekmek fiatine yeniden otuz para 
kadar bir ilave yaptlma!lm icab ettirmek· 
tedir. Un fiatleri bugiin dii~mezse yeni 
ckmek nerhi yanndan itibaren tatbik edi • 
lecektir. 

$EHIR l$LERI 

Ekmek buhram mt var? 
gtdaSlz!tk. Diin matbaam!Za bazt okuyuculanmtz 

(ocuk oliimlerinin bu ii~ sebebden ha· gelerek Beyaztd, Gedikpa1a, <;ar11kap•, 
ric ka!dt~l enderdir ve dikkat edilecek Divanyolu ve <;emberlita1 civarms:la'ki ft· 
olursa bu ii~ sebebden doii;rudan dogru· rmlarda halkm ekmek bulamadtgtnt, loir 
ya analar, babalar ve dolayiSile cemiyet kilo ekmek almak i~in ahalinin geceya • 
ve muhit mesuldiir. Maalesef bir~ok nlanna kadar fum i:inlerinde nobet bek· 
muhitlerde elan ~ocuk i:iliimleri .,.~, yu· ledigini soylediler. Hatta bunlardan bi
kan tabii telakki edilmektedir. Bir~ok risi, ah~t oldugunu, dukkanma laztm o· 
ailelerde daima bir ve yahud iki ~ocuk !an ekmegi on be§ kuru1tan oteden beri
oliimii saydtrabilirsiniz. t,te bu kokiin- den tedarik etmek mecburiyetinde kal • 
don kopanlacak ~ok •akim bir zihniyet • dtgmt bildirdi. 
tir. (ocuk esirgeme kurumlan bu zihni • Alakadarlarm nazan dikkatini celbe-
yetle miicadele etmek mecburiyetinde • deriz. 
dir. Bilmek, bildirmek ve ilan etmek Ia· 1tfaiye bandosu ~alacak 
ztmdtr ki: <;:ocuklar diinyaya olmek i~in Sarbay M uhittin Ostiindaii itfaiye ban-
de~il ya1amak i~in gelirler. dosunun haftanm muayyen iic; giiniinde 

Nizamnamenin tetkikat kiSmma gire· ak§amiizeri F atih parkmda muhtelif par· 
cek olan bu do~um ve oliim nisbetlerinin ~alar ~almaSim muvaftk bulmu1 ve bu hu· 
tetkiki ve heyeti merkezivenin laytkile susta itfaiye kumandanhgma emir ver • 

Buyiikada mezarltgt 
tenevviirii i~in fstanbul (ocuk Esirgeme mi1tir. 
Kurumu merkezi laztm gelen tesebbiisah 
yapamaz mt ~ Ni1amnamenin diii;er bir 
maddesinde icabt halinde devlet teski • 

Biiyiikadada oturan halk Uraya ba1 
vurarak, Biiyiikada mezarhgtnm arbk 
dolmu§ bulunmaSI yiiziinden kendilerine 
oliileri gommek iizere yeni bir yer gi:iste • 
rilmesini istemi§lerdir, 

latma miiracaat edilerek istenilen malu • 
matm altnabilece~i ve muzaheret goste· 
rilecegi kaydt vardtr. 

lstanbul merkezi kendi kaza ve nahi
ye yollart va!ltasile ve bu •uret miimkiin 
olamadtiit takdirde doil;rudan do~ruya 
aid oldu~u bakanhklara ve yahud lstan· 
bul vilayetine miiracaat ederek bu -.ok 
miihim gordiii?iimiiz i~in esasmt kavnya· 
bilir kanaatindevim. 

Degum ve oliim meselesinden maada 
fstanbul vilayeti dahilinde oniki ya~ma 
kadar olan ~ocuklarda umumiyetle sa~ • 
hk durumu ne haldedir? Ka~t hastadtr, 
ka~t yardtma muhtacdtr? Kact medrese 
koselerinde, kahvelerde yahnakla vakit 
p:e~iriyor? Bunlar hakkmda az~ok velev· 
lei takribi olsun bir fikir edinmemiz Ia • 

Filhakika Uray incelemelerde bfllun • 
mu~ ve mezarltgm arbk doldugunu gor • 
mii§tiir. Bu mezarltgm yamnda bo1 arazi 
vardtr. U ray buraSim istimlak ederek me· 
zarhga kalbetmek fikrindedir. Fa kat bazt 
alakadar zevat, halktn yegane mesire 
mahalli olan Biiyiikadada boyle bir me· 
zarhk kurulmasmm dogru olmadtgmt ileri 
•iirmektedirler. 

Cumhuriyet bayramt programt 
Cumhuriyet bayramt programmt haztr· 

!tyan komisyon diin, Uray yardtmCISl 
Ekremin ba§kanhgmda <!In bir toplanll 
yaparak program• kesinle§tirmi§tir, 

YumurtaciiiguniZ 

sJkisb 
I 

gene 

Almanya ucuz ve se~me 
-, -· mal ahyor 

Yumurta ihracabmtzm tanzimi i~in 
t·umurta ihrac tacirleri ara•mda bir iht ac 
birligi yaptlmaktadtr. Bu birlik yaktPda 
kurulmu1 olacagmdan gelecek ytl bek • 
lenmeden derhal faaliyete g~eceklir. 
Y eni ihrac birligi kurulunca Tiirk yu • 
murtalan bir elden, tek •ermaye ile v~ 
ayni firma altmda ihrac edilecektir. Bir· 
ligin dahilde toplama ve haricde satma 
te~kilab bulunacakttr. 

Bu yt! Almanyadan memleketimiz ic;in 
22,000 kentallik bir yumurta konteniar•• 
ahnmt!tl. Bu kontenian diger memle • 
ketlere nazaran pek az oldugu haldt 

maalesef doldurulamtyacakllr. Ciinkii 
Almanya muayyen stmf yumurtalan al • 
makta ve az fiat vermektedir. Turk )'4· 

murtalanna Alman ithalat dairelen ta· 
raftndan daha dii1iik fiat verhdigi de 
bir hakikattir. 

Simdi piyasada Almanyaya ihrac eJi
lebilecek pek az yumurta vardtr. Yumur· 
tactlar birligi yumurta ihrac vaziyetimiz 
hakkmda bir rapor haziThyarak Ekonomi 
Bakanlrgma gondermi§tir. 

ADLfYEDE 

Imralt adasmda tecriibe 
hapisanesi a~dtyor 

Tiize Bakanltgt tarafmdan Marmara· 
daki fmralr adastnda asri bir hapisan~ 
yaptmlmastna ve mahkumlann buracia 

ziraat islerinde ~alr!IITllmasma karar v~
rildigini yaztnt§llk. Evvela bunun ·~in 
bir tecriibe yaptlacakbr. Adada buluran 
eski bir manasbr hapisane haline kon • 

mu1tur. Memleketin muhtelif hapisane • 
lerindeki mahkumlarc!an ellisi 1imdilik 
buraya gonderilerek ziraat i§lerinde ~·
lr~!tnlacakhr. Bu mahkumlar birka~ 3ii· 
ne kadar Adaya gideceklerdir. Alma • 
cak neticeden sonra hapisane binast y a,>· 
tmlacakttr. 

Cerkez Mehmed nihayet 
yakalandt 

Bundan bir sene evvel lzmirde on dot t 
ya§mda bir ~ocuga taarruz ettikten sonra 
ortadan kaybolan <;erkez Mehmed o za· 
mandanberi zabttaca aranmakta idi. Eu 
adam nihayet diin Beyoglunda yak.la • 
narak Adliyeye gonderilmi~. Sultanah • 
med sulh ceza mahkemesi tarafmdan sc-r· 
gusu yaptlarak tevkif edilmi§tir. 

lki htrstz tevkif edildi 
Muhtelif zamanlarda bir~ok yerl~r • 

den htmzhk yapmakla suc;lu olup uzun 
miiddettir zabttaca aranmakta olan •• • 
btkahlardan Kegamla arkada~t Arab 
Ra•ih diin yakalanarak Adliyeye gon • 
derilmi1ler ve be1inci istintak hakimligi ta· 
rafmdan sorgulan yaptldtktan sonra tevktf 
edilmi§lerdir. 

KULTUR ISLERI 

.Miiliendis Nurinin bir 
hamiyeti daha 

1-lava Kurumuna birden 25 bin lira ve· 
ren Nurkalem 1irketi direktorii miihendis 
Nuri, bu defa da Istanbul ktz lisesi tale· 

18 Birincite~rin 1935 

Siyasi ic111al 
Y eni Leh kabinesi 

n ehistanda kabine deiii1ti. B~! : 
1,6 vekil miralay Slavek ~ekt!JJ, 

Y eni kabineyi eski kabinccl~ 
fc; Bakam bulunan M. Koscialkoviskr 
te§kil etti. Avrupamn dogusunda ve or• 
tasmda politika ahvali gayet kan11k bu· 
lundugu bir mada Lehistan kabinesintn 
degi§mesi siyasi vaziyette derin tesirl~ 
yapmaSI ihtimalile fevkalade nazan dik• 
kati celbetmi~tir. (:iinkii 1926 senesin : 
de Mare1al Pilsudskinin Lehistanda yenl 
rejimi kurdugundanberi Leh kabinesin • 
de 1imdiki kadar esash degijiklik olma • 
mt§br. . 

<;iinkii digor degijmeler, ekseriya IJI1' 
ralay F rystorun yerine miralay Slavektn 
Ba,vekil olma" yahud berikini otekintn 
.•tihlaf eylemesi gibi muayyen zevattn 
miinavebe ile Ba§vekil olmasmdan iba • 
ret kahyordu. Bu defaki tebeddiilde Ba:· 
bakanhga biisbiitiin yeni bir devlet adarrtl 
ve dort miihim Bakanhga da yeni Naz!T' 
lar getirilmi§tir. 

F aka! kabinenin esaslr surette degi! • 
mesine ragmen bu devletin ne dt~ poli • 
tikaSI ne de Marejalin kurdugu rejirnia 
kat'iyyen miiteessir olmtyacagt i1 bMtnd3 

lalanlarm meslek ve mazilerinden anla• 
§thyor. Mare§alin dt§ ijlerde sag eli oluP 
Almanya ile anlasmayt yapan miral•Y 
Beck yeni kabinede ayni mevkii muha' 
faza etrni§ti. General Kasprzyeki de Har· 
btye Nezareti ba,mda kalmt!br. 

Leh kabinesindeki degi,ikligin Rer'k 
dt§, gerek i~ politika noktaSindan buyiik 
onemi Lehistanda yedi milyonluk bir t" 

kalliyet te1kil eden Ukraynahlarla soP 
sec;imde uzlasmaga muvaffak olan r, 
Bakam M. Koscialkoviskinin yeni xa' 
binenin bajma gelmesi, bu i§te kendiSine 
~ok yardtm eden ve Lehistandaki ekal ' 
liyetlerle Leh milleti arasmda uzla§mal1 

ve birligi teminde biiylik hizmetleri go ' 
rlinen M. Kviatkoviskinin Ba1vekil :rnu' 
avini ve Maliye N azm olmastdn. 

Lehistanda Leh ve Ukraynah un•urla' 
nn birlejme•i Lehistamn dahilen ve dol•• 
yiSile haricen mevkiini son derecede ••f 
lamla§ltracak ve son senelerde bir,oi 
gaileler ~·karan ihtilaf membalan kap•~~' 
mt~ olacakhr. Y eni hiikumetin bu yold• 
daha kuvvetli c;ahjacagt bekleniyor. 

Lakin hiikumetin degi1mesinde baiJi' 
hca gaye memleketin mali ve iktts• 1 

biinyesini degi§tirmektir. Bunun i~in ~jo· 
hye, Sanayi ve Ticaret ve lc;timai (If':' 

avenel Ne>aretleri ba1ianna memlekeun 
en maruf ikttsad~tlan getirilmi§tir. Vett
ve mali tasarruf tedbirleri timdiye kad•f 
me'!'leketin yiizde yehni!ini te1kil ed~ 
~ift~ilere yiikletilmi~tir. Bunlann vaziytP 
t.Iah edilecek ve ikttsadi ve sanayi sahl" 
lannda biiyiik lS!ahat yaptlacakttr. . 

Askeri ve oiyasi vaziyetinden etfll1 

ve ~ok kuvvetli olan Lehistan 1imdi ()I 

diger sahalarda kendisini toplamak :
1 

kuvvetlenmek istiyor. Her itilJarla sal' 
lam devletler •ulhun muhafazasmda bJ' 
hca istinadgah oldugundan Lehistand: , 
kabinenin degi§mesi bu cihetten ~ok 0 

nemlidir. 
MUHARREM FEYZI TOG~ 
- ~ 

NE l'rfUTHi~ YUM:RUKMU~ - v~·, 
saat 13 raddclerinde c;:i~ckpazan .. lr3tl' 
mallarmdan Ali ile Mehmed bir yule J~' 
§lffia meselesinden kavga etmi§Jer I' 
K ~ . a~ga srrasmda Ali, Mehmcde ku". j)l 
li btr yumruk atmt§, yumrugun tcsil'

1
, 

Mehmedin ba§t duvara gelerek ysrt 
m~~ ~ 

h b - ztmdtr. 
Fransanm yeni te~ebbiisii ar i durdurabilir mi? Ne,riyat kiSmma p;elince. 

Duyunu Umumiye komiseri 
geldi 

belerinden kendisine va1vuran fakir ~o
cu~larm 73 kiisur lira tutan kitablanm 
tedarik etmek suretile yardtmda bulun • 

mu~tur. Daima memleketin ve yavrula • 
nnm yardtmma ko~maktan zevk duyan 
bu faziletkar yurdda§t bu son vesile ile 
bir daha takdir etmekten kendimizi ala· 

Hayatl tehlikede goriilen Melrfll ~ 
hemen imdad otomobilile Cerra11P~ 
hastanesine kaldmlmt§, su~lu yaJcsl 

(Bafmahaleden devam) lundan ancak hakim bir kuvvet geri ~e· Bup;lin yalntz fakir ve mulrtac olanlar 
ltalya ile harbetmek mecbunyetinden virebilir. Bu hakim kuvvet, bugiin ltalya· deliil, hatta bize iane veren bir cok orta 
kurtarsa bile, yann daha giic bir vaz:yete da yoktur. Onun ic;in, 52 milleti de arka· halli ve zen~in ailelerin bile sa~hk ogiid· 
sokabilir. sma takmts olan lngiltere, kendi menfa· lerine ihtiyaclan vardtr. Muayyen ve 

Fransa, hi~ 1iiphesiz, 10yle dii1iirii· 
yor: 

I - Bir lngiliz • ltalyan harbi, ltal
yayt zaytf dii1iirerek Akdeniz muvazene 
sini bozar ve bu denizde lngiltetenin biis· 
biitiin hakim olma!l gibi bir sonuc venr. 
Bu takdirde, F ransa, icabmda, Akdeniz· 
de lta!yamn yardtmmdan mahrum kaln. 

2 - Bu harb, ltalyamn Avrupadaki 
mevkiini de ••rsar; bir Alman hamlesinr 
kar11 ve Avusturyanm Almanyaya iltiha
k• halinde ltalya, Fransaya yardtm ede· 
mez. 

F ran•anm boyle dii,iindiigiinii en me1· 
hur F ransiZ siya•i yaztctlarmdan biri !OY· 
Ieee ifade ediyor: 

«Frama, Habel ihtilti/mr, biran eovel, 
u:lalma yoluyla bitirmege falt!malr, ku
men olsun isledigini yapan ltalyayr Au
rupaya diindiirmeli ue onu uaziyel ue 1e· 
raillen isti{ade ederek Aurupa slatiiko
IUnun miida{aasma i1lirak ellirmelidir.l> 

Bir «idarei ma•lahatl> siyasasile 111 
l,tJ•va baglamak ve ltalyayr ezilmekten 
kurtarmak, F ranSiz politikaSI i~in, ~ok 
havnltdtr. 

Fa kat, fn~liz •ivasaSI bovle diisiinmii· 
yor. fngi/trre ge~ karar verir amma ka
r>rmr ''erdikten sonra d,, fm],J.k p:tbi 
~onmez, tuttugu yolda yiiriir. Onu, vo· 

atlerini tehdid ettigine kanaat getirdigi muntazam fastlalarla cemiyet merkezi Ia· 
ltalyayt, siyasetle, siyasetle olmadtii;t tak· rafmdan ne•rolunmaSIDI ve parastz olarak 
dirde silah kuvvetile yola getirmege ka- ailelere tevzi olunmaS!DI istedi~im brosiir· 
rar vermi~tir. 

Bizce, lngiltere, bu politikayr tatbik 
i~in !U yolu tutmu1tur: ltalyayt Habe1is· 
tan daglannda maglub ettirmek. Bu. 
miimkiin olama.a, harbi 1 talya kazansa 
dahi, Milletler Cemiyetinin zecri tedbir· 
Jeri ve Habe,Iilerin ~etin miidafaaSI kar· 
~IStnda yorgun dii~en ltalyaya, kendi is· 
teklerini ya •ulh konferanSI •alonlannda, 
yahud harb meydanlannda kabul ettir • 
mek. 

F ransamn menfaati «ida rei mas! aha!» 
siyasetinde olsa bile 1 ngil tereninki ~ole 
ustaca haZirladtiit bul(iinkii siyasi durum· 
dan -daha doii;rusu ltalyanm ba,ma or· 
diii(ii ~orabdan- ve Akdeniz havzasmda 
herl':iin biraz daha artan ezici kuvvetle
rinden istifade ederek Habes m.selesini, 
kendi istediii;i gibi, halletmektir. Vaziy~t 
maddi ve manevi her baktmdan ln<!ilte· 
reye miisaiddir. lngiltere bilir ki demir 
tavtnda doviiliir ve giin domadan gece
ler bir~ok 1eyler dogurur. Onun icin bu 
miisaid fiTSab ka~trmast kabul edilemez. 
Bu..Unkii va7;vette, horbi ancak birsev 
d11rdurabilir: ltalyanrn fn<!iltereve bovun 
umesi. ABIDIN DA.VER 

ler muhitimiz i~in ~ok faydalt olacakllr. 
Bu brosiirlerde •ari ~ocuk hastahklan· 

na ve tedavilerine, ~ocuk baktmma, do· 
ii;um ve do<iumu takib eden haftalarda 
ahnma!l icab eden tedbirlere, biinyevi 
hastahklara, gtda .. zhktan ve yahud fena 
seraitle yaptlan beslenmelerden ~ocuk • 
lara anz olan hastahklara aid faydah 
yaztlar ve resimler bulunacakttr. (ok a· 
~·k ve herkesin anhyabilecegi bir tarzdo 
yaztlacak olan bu sthhat propagandaSI 
brosiirler i~in cemiyetin biiyiik bir masra· 
fa gireceiini zannetmiyorum. 

F akirlerle beraber bu •aiiltk oiiiidleri 
brosiirlerinin bize para veren azamtza ye 
aileleri efradma, talebelere ve halkm mii· 
him bir kiSmma parasiZ olarak tevzii ce· 
miyetin manevi varhii;mt cidden yiikselte· 
cek, biitiin yurd cocuklarile yakm alaka· 
SID! gosterecek asil bir hareket olacakt!r 
kanaatindeyim.» 

Ulusal Emlak Direktorliigu 
Istanbul Ulusal Emlak direktorii Mii· 

nirin Istanbul T ah•il basmemurluguna, 
onun yerine de istanbul Tahsil basme • 
muru Sefigin tayinleri tasdik edilerek 11-
bavhga tebli~ olunmudtiP, 

Diiyunu Umumiye Tiirk Komimi A
li Rtza Ankaradan 1ehrimize gelmi1 ve 
diin f,tanbul Finans M uraktbt Ra1idi zi
yaret etmi~tir. Ali Rtza bir iki giin son· 
ra Parise hareket edecektir. mtyoruz. 

Profesor Burdenskonun konferanst 

Tii.rk ve Ru1 doktorlarr fereline dii.n Sovyet kon1olosane1inin 
verdigi ~aydan intrbalar ·'-~ 

Sehrimizde bulunmakta olan dost lenlere dagthlmt§llr. Profesoriin ne1re • 
Sovyet doktor ve profesorlerinden Bur· dilen bro~iire bazt ilaveler yaparak an • 
densko Y olda1 diin saat 18,30 da Ehb- latttgt bu mevzuu, Tiirk Cerrahi kurumu 
ba Oda!l konferan• •alonunda akciger Gene! Sekreteri Kaztm l.mail Giirkan 
ha>tahklannda Nervus Vagusun ane•ti • almancadan tiirkc;eye ~evirmi§tir. 
zisine clair bir konferans vermi~tir. Kon· Konferanstan sonra bir~ok doktorlan· 
feramta bir~ok tamnmt~ doktorlanmtzla mtz bu mevzu hakkmda bazt sorgular 
Ttb F akiiltesi talebeleri ham bulunmu1· sormu~lardtr, Profesor, sorulanlara tek • 
lardtr, T ebligin mevzuu daha evvel rar cevab vermi~ ve faydah konferans 

mt§br. / 
iSTtl'rf BORUSUNDAN nt}~'l'il 191' 

Kalafatyerinde bag II bulunan I{af fliP 
vapurunda ate§~i Hasan, diin vsP'' ~~ 
giivertesinde istim borusuna ct~e • 
takmaktayken muvazenesini kaybe 

1
;tl 

rek gi.ivertede a~tk bulunan bir c!C ttf• 
dii§mii§ ve agtr surette yaralanlfl 1~tJ' 
Hasan baygm bir halde Beyoglu )1

8 

nesine kaldmlmt§tlr. '/~' 

AYA(H TRAI'rfVAY YOL1J1'<,\ ~JI'' 
KILMI~ - Diin garib bir yaral8 

vak'asr olmu§tur. ttlr'~ 
Tepeba§mda yaztct sokakta 0 i~,je 

Mi§el ktzt Karmela, istiklal caclde:t1n' 
caddenin bir tarafmdan diger tat 1c1l' 
ge~erken ayagt tramvay yoluna 

18 jl' 
<!Jf· ... mtj, ve yere dii~erek yaralanrn1> tlJI'~ 

rah ktz 1talyan hastanesine kaldll' 
~ f/ 

C,:OCU(.;A C,:ARPAN TRAJ\fV~01 gl' 

Diin Ortakoyden gelmekte olan eel r.l.f 
yt!t tramvay 11 ya§larmda AhrD flltlttf' 
tafaya c;arparak agtrca yara: }18;tr 
Yara!t imdad otomobilile <;ocu 
nesine kaldmlmtjbr. 

Yurddatl ~Y 
I v 

31 birincit•t•in Ar!lu)us• 
0 

~49 
arthrma giinlidiir, Yurdda~ 1110JII11 

• ' k 1111° 111' dJj!'tr uluslardan gen a Y' 
i~io Bankaya az da olsa par• 

Ulusal Ekonomi ve 
K u rt1"'" 

tiirk~e olarak basbnltrut oldugundan ge· bir natten fazla slirmii§tiir, ·~------------



Bulgar Askeri 
70 zabiti 

~ilras1 
tardetti 

Naz1r olan 
80Yleniyor. 

iki generalin ordudan c;Ikariiacagi 
Eski Basvekil tekrar 

ler~o£:-a 17 (T elefonla) - Yukse~ as- lerin hepsi de haklannda itham edilecek 
tir. So!llrak, bu ak1am i~timalanm bitirmi§ - blt§ey bulunamadtgmdan tahliye edilmi§-

n 1 .. f k!Un d 1 gun zar mda §Uta, a!~ ve !iva lerdir. T evkifhanede yalntz Damyen 

tevkif edildi 

ltrfitn. anhklanna terfi edecek ubitanm Del~ef ve en yakm taraftarlanndan sekiz 
er, ve · d d · I · k' · k l B d b k B IUph J• .. _aym Zaman a a vaz1yet en on 1~1 a mljht. U meyan a sa 1 a§· 

llla!: 
1
. goruldiigiinden ordudan c;tkanl - vekil Kim on Gorgiyef te dun serbest b1 -

ra11!!1
11

1 
lcab. eden zabttanm tardt i1ile ug- rak1lm1§Sa da bugun gene tevkifi i~in emir 

dan 1
1 Idr. ;lura, §imdilik 70 zabitin ordu- verilmi§tir. Ayni suretle serbest b1tak1 • 

· ar IDa k ' · B b. I I 'f · f k I' t1n is' I . arar verml§hr. u za 1t e • an c;1 1~1 ll asmm p atne grupuna men· 
su 11!'.':'1 er~ ~o_k gizli tutulmakta ise de top- sub bir~ok ki§iler de yeniden tevkif edt! -
• 

11 eth••n• · · · " D . I d" B k'f d • d d • n11a L' n, muavmmm ..,umnu, ut- m1§ er 1r. u son tav 1 at ogru an og-
So!y:dak~rn .. gar_nizo~ . kumandan!ann_m, ruya Ba§vekilin emri uzerine ve onun ,ah-
diirij suvan bmtct!tk mekteb1 mu - ,· mes'uliyeti altmda yapllmaktadlt. 
bitle .vd Bulgaristanm en iyi suvari za - Ba,vekil bu hususta gazetecilere ver
Bu]:~n e.? ol_an kaymakam Stoy~efin ve digi beyanatta en yakm Heyeti Vekile 
l:inin r suvan ~ampiyonu binbajl Setavs- ictimamda bu husus ic;in izahat verece -
llltkte~·arded,Jdikleri kat'iyetle soylen • gini bildirmi§tir. 
N •r. Mustantiklerin kabahat bulama -

<lzDtr lleneraller de mi ~rkartltyor? YIP Ia serbest bnakttklatl kimselerin boyle 
1, ahiliy N yeniden Ba§vekilin emri iizerine tevkif 
••taarif N e azm General Atanatofla edilmeleri Sofya siyasi mehafilinde dedi
dan ~ k azm General Radefin de ordu- kodulan mucib olmaktadn. 
n Aske~;•lb~j~lan soylenmektedir. Bunun i~in hatta bazt namlarm istif a
Ztrind b' lt 1 • askeri §Utanm kararlan lanm verdikleri de soylenmektedir. Bu 

bildigi ~ tt tazyik yapamaml§ ve §Uta haberin dogru olup olmad•gml soran ga· 
D 

01 
Yapm•!hr. zetecilere Ba§vekil, istilalann ne dogru 

dukJ:~.Yen De!~ef hadisesile alakadar ol- oldugunu soylemi§, ne de reddetmi§tir. 
Zannedilerek tevkif olunan sivil • MEMDUH TALAT 

Yunan D1s Bakani-, 

n1n yeni bir diyevi 

«Biz, eski pakt ve dost
luklara sadikiZ}> 

Atina 17 (A.A.) - Ba§bakan mu
avini ve D·~ Bakam M. Theotoky, dun 
yabancl gazetelerin mumessillerini ka -
bul etmi§tir. 

T eotoky, arsiU!usal durum hakkmda 
§U diyevde bulunmu§!Ur: 

«- Ar,ulusal durumun gergin oldugu 
boyle nazik bir anda biz, imza etrni§ 
oldugumuz paktlann bize yiiklemekte 
oldugu taahhudlere harfiyen riayet et -
mekteyiz. Bu andla§malann arasmda 
Balkan pakh hakim bir rol oynamakta • 
d1r. Biz, buyuk kom§umuz halya ile ak
detmi§ oldugumuz dostluk paktma da 
sad1k1z. Bundan ba§ka F ransa, lngilte
re ve diger uluslarla ihlaskarane bir 
dostluk siyasast takib etmek an'anesine 
de devam ediyoruz.» 

Zecri tedbirler meselesinde Y unanis
tanm hatt1hareketi ne olacagt §eklindeki 
soruya cevaben M. Theotoky §oyle de -
nll§tir: 

S . . '? «- Biz, Uluslar osyetesmtn "~ a -
zas1 ne yapacaksa onu yapacagtz. Biz, 
ittihaz edilecek tedbirleri onlartn tatbik 
etmelerinin nisbeti dahilinde tatbik ede
cegiz.» 
Prens Pol Yunan Veliahdi oldu 

Atina l 7 (Ozel) - Kral ]orjun l.u
~uk karde1i Prens Pol Yunan tahtmm 
Veliahdi iiAn edilmi§tir. .Atnerik~abin~'sf . ·uwsiiahl;~ma yar1~1 

takviye ediliyor 
J;'inans 

gene kiZisti! 
' 

Y eni Bakanlann yeminleri 
Atina 17 (A.A.) - Y eni Bahriye 

Bakam Rallis ile h Bakam Kartalis ve 
Adalar Gene! Vali•i Bubulis Ba,bakan 

Bakam Paris ingiltere 2,000 tayyar·e Kondilisin onunde yemin etmi§lerdir. 
elc;isi oJacak Balkan paktr, Dr, Bakanlarrmn 

Pa • - birden tsmarladt telgrallarr 
linans~: 1_7 (A.A.) - Ekonomik ve Atina 17 (A.A.) - Turkiye, Yu • 
~taf1 a)ans, Nevyorktan gelen §U tel- Londra I 7 (A.A.) - Dey]i Meyl goslavya ve Romanya D1§ Bahnlar~ 

Si Ya}maktad•r: gazetesine gore, Hava Bakam, hava Yunan Ba§bakan muavini ve Dt§ Baka-
l•,ndi~j~•l •. ~_evenler, kabinenin kuvvet - pro~rammm tatbiktna devam ederek, 18 m Theotokyye birer telgraf gondererek 
N•"-'·ldCegtnl tahmin etmektedirler. muhtelif tipten 2000 uc;ak lSmarlamt~ • memleketlerile Yunanistan arasmda Bal-
.,._ eala k l h" I ttr. Bunlar 1937 mart ayma kadar ha • kan paktile teyid edilmi• bulunan dost· . "na, k at§l yapl an ucum ann Zlt olacaklardtr. ' 
~"Yi b

1 
•rsiStnda M. Ruzveltin kabi - luk baglanm kaydetmi,lerdir. 

''llluh~!lanba§a degi§tirmeyi ta•arlama· 'ekoalovakyanm hazrrlrgt Selirlerin ziyareti 
~~~~ .;; •leldir. Paris buyuk el~isi ola • Prag l 7 (A.A.) - Su Bakam par- A tina 17 (A.A.) - Atinada bulu-
"'· 'r( enen M. Morganthaum yerine Iamentonun siiel enciimeni oniinde yap· nan butun yabancl devletler mumessille
t~llJ.,.~nnedynin Finans Bakanltgma hgt diyevde demijlir ki: ri Ba,bakanla Ba§bakan muavinini zi • 

C.
0

' 1rnuhtemel gorunmektedir. «- Bugunku arstU!usal durum 0 ka- yaret etmi§lerdir. 
~~II. ; ?usunu1e gore, M. Morgan • dar vahimdir ki ozel kanunlar halinde Son hcidiaeler 
ttl•rle dr" biiyiik e~iligine, oteki dev muhtelif muhafaza tedbirleri almak Atina I 7 (A.A.) _ Ge~en giinku 
~k o! •n•!•kh bir durlukla sonuclana· mec~··riyeti kar§tsmda bulunuyoruz.» hadiseler hakkmda yap1lan tahkikat 
~in at:n Para siyasasma yardtm etmek Su Bakam, bu tedbirlerin bilhassa a· bunlann komunistlerle Venizelos~ular 

f...t nacakttr. 1ag1daki maddeleri ihtiva edecegini bil- tarafmdan ~·kar~ldtgml gostermi1tir. 
~da§~~orfanthaum, durluk tc;m. bir dirmi§tir. T ahrik~iler yakalanml§ ve divamharbe 
"nUJ111 I ~aS! bulmak uzere yanresmi Endiistrinin seferber edihnesi, subay verilmistir. 
I( ~ a ar Yaphgl samlmaktadu. adedinin c;ogalttlmaSl, hava kuvvetleri- Yunan aefiri Ankarada 

~ C\zllni H £" nin daha ziyade gerele!lirilmesi, pi • Atinada ~tkan hiikumet taraftan Pro· " an ~?ere me yade kuvvetlerinin takviyesi ve hiicum vsk iya gazelesi y&ZlfOt: 

~ \.o ' OVada Verilen ~tolen arabalarile u~aklara kar§t kullamlan si- «Bugunlerde lstanbulda bu1unan Yu· 
"I s, T lahlarla te~hizi, ordunun daha ziyade 
a1 ova I 7 (A A ) 1 D nan el~isi Turkiye ile Yunanistan arastn-

1 <an, k: . · . - ran '! motorle§firilmesi. 
,'"a git az1rn1 Han diin ak,am T ah • J K d da §imdiye kadar cari bulunan fevka • 
"'· lllek iizere Moskovadan aytllml§· Bakan ar urulun a lade samimi ve kalbi dostluk ve mesai 
"1\0.,_. Ankara J 7 (Telefonla) _ Bakanlar birliginin 1imdiden sonra da takib edi-
v, t"'1'•rle k 1 K 1 b .. d" b k B lerek inki1af ettirilecegini teyid etmek , '· !ler' B r uru u ba§kam Molotofla uru u ugun saat or! uc;u ta a§ve -
'111!1 li 1 akam muavini Krestinski Ka- kale! binasmda bir top1antt yapmt§ltt. uzere Ankaraya gitmi§tir. Bunun boyle 
lli1) •n •er 1· b' . T 1 d M 1 F · d h b olacag·, §Uphesizdi. runku Turk • Yu-1 ard 1_, e me uer kabul resmt yap- op anh a are§a evzt e azu u- 'r 
'a"'· "· q 'k· k 1 nan dostlug" u ve bunun inki1ah sonucu .~ ''''llll " er 1 ' abul resminde de c;ok unmmtur. 
"0 e d 1 f J • B k )' olarak meydana gelen Balkan Andla§· 
l \jlet t> ostane soy levier verilmi• ve 1: ~ en a am ge Jyor y d . •• "~ t ' 1 1 mast her vakit i~in unanistanm I§ st· di~nolllik ~a~~~~ .. ran arasmdaki siyasal, B Ankara l 7 K(T elefbonlak) -

1 
c; b!luleri yasasmm dayandtgmt sag! am temeldir. 

k. •n !!kl u tur baiilannm mutema· akam .';iukru aya u a §am stan a Esasen Turk • Yunan dostlugu gec;irmil 

$eyh ldrisissiinusi soyliiyor: 

«Italya, M1s1r hududunu 
ge~erse harbedecegiz!» 

«~imdi 
bi.itiin 

toplu degiliz, fakat 
Siinusiler silahlamp 

davet ettigim anda 
toplanacaklard1r !» 

Binga:i hud~dunda . toplanml§ ol~n I ::- lt~lyaya kar11 Sunusilerin k1yam 
Sunusilenn retSJ ve §eyh1 Mehmed ldn - ethgt dogru mudur ~ 
sissunusinin karargahma giden Alman - Haytrl Sunusiler kendiliklerinden 
gazeteci•inin buraya giderken neler gor- bir§ey yapmazlar. Ancak M1s1r hukume· 
dugunu diinku nushamtzda yazm1~11k. tinin rey ve muvafakatile harekete gee; -
Bugun de muhabirin Sunusilerin reisile me~i taahhud etmi§ bulunuyoruz. 
yapttgl mulakattn tafsilatmt veriyoruz: ;leyh sozlerini hararetlendirerek dedi 

«Hammamulabaya geceyanst gel - ki: 
dik. Pencerelerinden dt§anya inti§ar P • «- Eger ftalyanlar MlSlr hudndu • 
den ziyadan, bir atolye oldugunu zan • nu gec;ecek olurlarsa kendilerile dogii -
nettigimiz bir binamn oniinde otomobil- 1ecegiz. ~imdi toplu deiiiliz. Fa kat da
den indik. Fabrikamn sahibi derhal bi- vet ettigim an butun Sunusiler silah alll
zi karjtladt, pilav ve soguk su ikram et • na girecekler ve toplanacaklard1r. ltal -
ti. Sunusilerin §eyhini gormek istedigimi- yanlara kar§t husumet besliyoruz. <;:un -
zi anlathk. ku onlar bizlere lena muamelede bulun· 

F abrikator vaktile T rablusta ltalyan- dular. Bizim buyuk reisimizi idam ettik
lara kar11 harbeden ve sonradan MIStra lerini hi~bir zam~rn unutamaytz. Herbi -
gelen mustafa Turk zabitlerinden Ru1- rimizin ya§amaktan maksad1 bir ltalyam 
tu Beyin civarda oturdugunu ve Sunu • oldurmektir.» 
silerin 5ehyile hususiyeti oldugunu soy • Bu •ozlerin akabinde salona kmakal-
ledi. Ru~tu Beyi bulup getirdiler. It bir ihtiyar Arab girdi. Siva vahasmm 

Hammamiilabada oturanlann dun • Sunusi 1eyhi diye takdim ettiler. Katib 
yada o1up biten §eylerden pek habetleri bizim bu vahay1 ziyaret etmege dave! 
vok. Fa kat lngiliz murahhaslannm son edildigimizi soyledi. 
zamanlarda Sunusilerin buyuk reisini "k ,Seyh Mehmed ldris sozune tekrar 
Stk ziyaret ettiklerini ve ltalyan musttm· ba1!tyarak dedi ki: 
lekesi hududuna gitmek uzere son giin- «- ftalyanlar birc;ok aylardanberi, 
Jerde bu kasabadan birc;ok asker, tank Bingazide i! ve ekmek vereceklerini 
ve kamyon ge~tigini herkes biliyordu. vadederelc bizi memlekete donmek icin 
Ev sahibinin yammtza oturan ku~uk ktz- kandnmaga c;a!t111Iar. Bu vaidlere ka -
Ian, ltalyanlar buraya yakmla§hklan za- ptlarak oraya donen1er askere almarak 
man gaz maskeleri giymek laztm mldlt ~ Habe,istana kar11 harb i~in sevkedilmi§
dive sordular. Biz Hammamu1aba ka • lerdir. Fakat bunlar ilk fnsatta Habe~ -
sahasmm ltalyan bomba tayyarelerine Iilerin tarafma gec;ecek1erdir. ltalyanlnr 
bir hedef olam1facagmt temin ettik. Y a- her zaman hata ettikleri gibi bu i1te de 
nm saat •onra Ru1tu Bey bizi Siinusi • aldanml§lardtr.» 
lerin ~eyhi nezdine goturdu. Kandillerle $eyh Mehmed !dris sozii degi§tirerek 
gunduz gibi aydmlahlml§ bir salona gir- sordu: 
dik. Bu ziyalann ortasmda bir divanda 
oturan Seyh Mehmed ldris, bizi mute • - Simdi Almanya ne yaplyor? Bii • 
bessim bir ~ehre ile kar§tladt. $eyhin ta· yuk General Hindenburg hala ya§tyor 

mu? Simdi Alman ordusu Ba,kuman • ranm1• sakalt, temiz ve giizel elleri aris-
' dan1 kimdir ?» tokrat bir hanedana mensub bulundu • 

,Seyh belinden bir rovolver c;tkardt ve gunu gosteriyordu. 
bunu Buyuk Harbde Bingazi Mhiline 

lskendcriyede bir F ramlz lisesini bj • gel en Alman tahtelbahirlerinden birinin 
tiren katibi tercumanltlc yaph. Ru1tu getirdigini soyledi . 
Bey de yardtm ediyordu. 

Alelusul uc; fincan c;ay i~ildilcten son- ;leyhe Almanyanm bugiinku vaziye • 
tini anlatmctya kadar zahmet c;tktim. ra politika uzerinde konu~tuk. Siinusi • 
Sunusilerin §eyhile vedala§hktan sonra lerin buyuk §eyhi dedi ki: 

«- Bir~ok seneler ftalyanlara kar§t Siva vahas1na dogru hareket ettik. 
ltalyanlann MISlr uzerine yuriimeleri harbettik. Bidayette Turklerle beraber -

dik. Buyuk Harbde, Turkiye ve Alman- ic;in iki yo! vardn. Biri Solom • Musayt· 
matruh • Hammamulaba - 1skenderiye yanm du~manlanna kat§l harbe devam 
yoludur. Bu yo! lngiliz donanmasm1n ettik. Almanya, muttefiklerine kar1• 

uluvvucenab gosterdi. Fa kat Tiirkiye top! an altmdadtr. Diger yo! Colodan 
bize az muzaherette bulundu. ba1lar ve Siva vahasmdan dogruca Ka-

hireye gider. Biiyuk Harbde Turk fu
(CUMHURlYET: Mulakat bir kalan bu yoldan yiiriimu1tu. italyanlar 

Alman gazetecisile yapt!mt§ht.) bu yoldan ilerilemek istedikleri zaman 
1931 de Romaya kar~t muhareheyi Mtstrltlarm hecin suvarilerile Sunusiler 

kestik ve bu yerlerde menfa hayallm ~ete muharebesi yaparak buyuk rol 
yasamag1 tercih ettik. oymyacaklardtr. 

lngiltere bizim dostumuzdur. MtSn Bu yolda bulunan birkac; vahaYJ ln • 
Krait ile muahedemiz vardtr. Simdi l\11- gilizler tanklar ve z1rhlt otomobillerle 
smn vahalannda yas1yoruz. Libyadaki kolayca mudafaa edebilirler. 1talyanla
mal ve mulkumuzu ltalyanlar musadere nn hava hucumlanna kat§l lngilizler A· 
ettiler. Orada kalan akrabalanmiZl esir mira! Nelsonun Frans1z donanmasm1 
ald,lar. Biraderim Bingazide hapisane • mahvettigi Abokirde ve Solumda biiyiik 
dedir. Birka~ haftadanberi kendisincien tayyare kuvvetleri toplaml§lardtr. $eyh 
bir haber alamad1m.» Mehmed ldrisissunusi Hammamda ln • 

Seyhe sordum: gilizlerden talimat beklemektedir. 

Say1ma 2 giin kald1 ayded·! ~lrnakta oldug"u ehemmiyetle hareket etti. Jd b 1 1 ·r 1· · t ]\ 11!!11t' ) o ugu !ecru e ere sag am 1gm1 !Spat e- (Ba, taraF1 birinci 1 ahifede ) 
~•n lestinsk;'\,·lh Eti Bank Miidiir iigii mi§ bir dostluktur.» sonra nekadar artttglmlZ anla§llacakhr.» 

diger 1ehirlerimizdeki saytm memurlar1 
da ayni suretle bu konferanstan istifade 
etmi§lerdir. k l~jlll 1 

assa ge~enlerde imzala- Ankara I 7 (T elefonla) - Yeni ku- D 8 k Direkti:iriin konferansr 
1°n°11li ".?dla!masmm iki memleket e· rulacak olan Eti Bank Mudurliigune llf a aniiDIZ 1 
a~J rnun b I statistik Gene! Direktorii dun saat 
k 1 a Rtli · · ~·· et erinin ileride daha Maliye Muste1an F aigin getirilecegi soy· Lavalle gorii~ttii ikide 1stanbul radyosunda 1stanbuldaki 1 •tti%i~·111~1 ~~in kuvvetli bir temel te§- Ieniyor. Eri Bankm sermayesini Maliye Y k I I · · t.._S. •oylemi• d .. k' Paris 17 (A.A.) _ Ba~bakan M. say1m ve ontro memur anna saytm l§J· 
bu 'Ya,.J .. ' ve emt§hr t: Vekaleti verecektir. nin onemli ve naSI! yap1lacag"1 hakkm -

nlah munas b tl · · ]' 1 f k • d Laval Turkiye D11 Bakam Ru~tu A • ~in ·•n iler1'd · . ~ e enmlze ge mce, zmir tele on "-ir etm en da bir konferans vermi§tir. Miktan on 
~>~ e ty1 b t d · k' f · " rasla Turkiye buyuk ekisi Suadi bugiin 

''nd · n sen 1 •r arz a 10 ·~a 1 1 • cikayetler bini bulan say1m memurlarmt bir yere ~ a kur"] e erdenberi iki memleket ara· " kabul ederek goru~mu§tur. 1 k 
1 

h I 
~05tluk "rnu, ola "I · . Ankara 17 (Telefonla} - Naf1a Ba- top ama mumkun o anuyacag• ci et e 
fin , "•rd,r · tk· 

0 
sag am ve samum k 1 kk 1 d h b' k bu konferans i~in radyodan istifade e • ~-~ slaglan~ . ' devlet de gene! ban- an tgmda te§e u e en ususi It o • 20 I"LKTESRI"N PAZAR 

l 'Qe e "'0 ' 1 Yo! d 1 misyon lzmir telefon ~irketi hakkmda ya- • dilmi~tir. 
k' a1rn· 1 un a sarst maz mu " Celal, konferansmt radyo merkezinde 

•i: d•vletin'}b. e miicehhez bulunuyorlar. ptlan ,ikayetleri tetkik etmi~ ve o mese- Gene} Niifus SayiiDl O 
'''a'! u azm· h l'f I I leleri konu§mak iizere ~irket mumessil • soylemi~. saytm memurlan da niversite 

~- 1 ~· erinin .. 
1 

mu te 1 arstu usa Say1m giinii bulundugunuz yere konferans salonunda, Ha1kevinde, T ak-'•·~"'· '.•k,· ~ ••• rn. uz.akeresi masmda dost- lerinin Ankaraya c;agmlmasma karar ver· . b I 
< .,~ "'~ 1 · · saytm memuru gelmiyecek olursa stm stadyomunda toplanaraka ura ar • 

1\ ~n, Do"st• ~ er_mde bir rok defalar ml~hr. d k' 
- ~ ,,._ T M 'II 1 1 k · k 1 veya sehven yaztlmtyaeak olursantz a 1 radyolar vas1tasile konferansl din • f\ a~IIJli ~,""'Ill!.» umess1 er e yap1 aca mtiza ere er 

u,~a '<an verd'•· bd S arasmda lzmir telefon §ebekesinin tevsii hemen biikiimete baber yollaymtz. lemi~lerdir. 
-~ d n,n bu "k 

1
8
1 ceva a ovyet Ba~vekiilet Konferansm verilecegi daha evvel ''ttl a.ha 1·1 • ./u. !<fieri 1'dares•'nde her de goru§ulecektir. Delegeler, birkac; gune • I 

' ,,, d fstatisti.k TJmum Miidiirliiiiu rna um bulundugu icin Ankaradaki ve 
1:10,1°~ kar1., 10~1 en yubelc muvaffaki • ~k_:a~d:ar~b~ur!".!a2y~a~g~e~le~c=e~k~Ie;r~d~ir::_. __ ,...,,...,,......1=====::;;;;::::==::=:=:::::;:=:=:=::::~=:::::.:7:::~:::.!!.=-::::.:.:..._::~~.:;:;;;;,;~,;,;; 
db"'tlu· "Yet Ru~ d~rduiitu hayranr•s' ve ~ n n ~ n n """~ !5!1 -6r o ~ m 6JI ~ o [b) 0 o lk D ~ II"" n 
ahr ~un k • 1 e ran arasmdaki Yf 11::::11 u u u 11::::11 U ~ Q;;U ~ U U 

't•rhibn1 b~~~tle_n":'esinden dolay1 
A Zltl irde' .. •r?_',~ttr. 

13,k~·~a 17 (~zum satJ~lan 
"'•nt 1. lglna D I elefonla} - Ekonomi 

••a ~e en I' "a! U(' '1nda b .. ma umata gore, Ege 
~zu10 1110 ••t.lrn ~~une kadar 300,000 c;u-
13lllg 10•vc~dd '!hr. Daha 250,000 c;uval 
It s f<tristanct· 
sillli~·Ya 17 (ian gelecek Tiirkler 
r~J"'•:~.d~akiasrn elefonla} - Kt§ mev· 
t,.._. " e ' ••1 Ve .. 1 · 
1"•Izin ZorJ~k . g~men yer e§h • 
il'-?'•rt ~l•bi iiz ~ek,Idtgi ic;in hiikume-
1 ~'kiy 36 Ya ekne Bul~tar hukumeti, 
l;)~allo •te 8ii,; •dar Bulgaristandan 

rt ~ <trnek · · 
· •trniye k !Silyecek T urklere 

ce tir. ' 

lstatistik Gene! Direktorii bu konfe -
ransmda belliba§h tunlan soylemi§tir: 

«- Nufus say1m1 demek, devletin 
hududlan dahilinde ya~tyan insanlann 
adedini ve herbirinin ~ahsi vas1flanm bir 
gun zarfmda tesbit etmektir. ~u halde 
yaptlacak i§, niilusun aded ve vastf iti
barile, enstantane bir fotografisini c;tkar· 
mak demektir.» 

Direktor bundan sonra sayunm nasll 
yap1lacagml, memurlann ne suretle va • 
zife goreceklerini anlatmt§hr. 

Celal bu konferanstan sonra, T aksim 
stadyomuna giderek burada toplanan 
Beyoglu tarafmtn 3000 say1m ve kon • 
trol memuruna miitemmim izahat ver .. 
mi~. kendisine sorulan muhtelif suallere 
kar11 cevablarda bulunmu,tur. 

Diinkii toplantr 
Nufus Say1m Gene! Santrah dun 1s

tatistik Gene! Direktorunun de i§tirakile 
bir toplant1 yapmljhr. Bu toplanhda Ce
lal hamltklar hakkmda izahat almlitlt. 

lstanbulda saytm le§kilab 9500 mm
takaya aynlmt§llr. I 2 bin asil ve 3 bin 
de yedek olmak uzere 15,000 memur 
nufus say1m i§inde ~ah§acakhr. Her me· 
mura 100 azami 125 nufus du§mektedir. 

V eaikalar verildi 
Nufus say1m gunu i§lerine serbe<t~e 

gidebilecek olan elektrik, havagazi, has· 
lane memurlarile gazetecilere diin vesi
kalan verilmi§tir. 

Sayun gunii Avrupa ekspresile gelip 
T oros ekspresine yeti1mek mecburiye • 

HEM NALJNA 
MIHINA 

Feci bir rokor! 
~ unku Cumhuriyette Ank'ara 
l!:::::&' muhabirimizin bir telefon habe· 

ri vardt: Y almz bu yaz, or· 
manlanmtzda 400 yangln <;lkml§ ve or· 
man yanglm bak1mmdan bu sene bir rO
kor klrml§IZ. Feci bir rokor. Kimbilir bu 
400 yangtnda ka~ bin agac, hi~bir i§e 
yaramadan kul olup gitmi~tir. Bu feci 
durum kar§tStnda, agac sevenlerin feryadt 
neye yarar ~ Bah~esindeki bir tek a gao 
kesenlerin mahkemeye verilmesi, cezaya 
c;arp1lmast ne fayda verir? 

Her yaz boyle 400 orman yangm1 ~~
karsa, 40 ytl sonra, Turkiye bir step, 
bir ~ol olur. Memleketin bir~ok yerleri, 
zaten agac hasretile yanmaktadn. Mah
dud ye§il yerlerin agaclan ve ormanlan 
da yanmca, halimiz nice olur? 

Guzel yurdurnuzun ba§!anba1a kurak 
ve ~orak bir hale gelmesine meydan ver
memek i~in, ormanlatl, baltadan ve ke
~iden ziyade ate§len korurnak, en onemli 
bir memleket meselesi olmu§tur. 

Ankara muhabirimiz, orman yangm • 
Ianna kar1t yeniden esash tedbirler aim· 
mast luzumu duyuldugunu, ve bu me!ele
nin Kamutaym bugunku i~timamda ha
raretli muzakerelere sebeb olacagml bil
diriyor. 

Buyuk Millet Meclisi, bir i~timamt 
dei!il, butun i~tima devresini bu hayati 
meseleye hasretse deger. <;ok temenni e· 
deriz ki, Kamutay, buyiik bir klSml, or
mao kanununun yangm ~tkan ormanlar
dan agac ke.ilmesine musaade eden bir 
maddesinden istifade idn kasden yaptlan 
bu feci yangmlan, yurdun en de~erli bir 
serve! kaynag1n1 kiil eden bu mel' un yan· 
gm1ar, busbutun sondurmenin ~arrsmt 
bulsun. 

Genel Enspektorler Ba~· 
bakanhga baglamyor 

( Ba, taraft 1 inci •ohifede) 
Ankaradaki i~timamda yeni yap1lacak 
enspektorliiklerle degi1ecek olan idarei 
umumiyei vilayat ve idarei hususiyei vi
layat hnunlan hakkmda mutalealan a
hnacakhr. 

Y eni te,kilatla gene! en•pelctorler 
dogrudan dogruya Ba§bakanhga bagla· 
nacaklardu. 

Bunlardan ba,ka mulkiye empektor • 
lerinin de Ba,bakanltga baglamlmast ih· 
timalinden bahsedilmekteyse de buna 
karar verilip verilmiyecegi heniiz malum 
degildir. 

T e§kili karar altma ahnml§ olan Dor • 
duncu Enspektorluge bir general tayin 
edilecektir. 

Kciz.tm Dirigin faaliyet 
ve beyanalt 

T rakya Gene! Empektorii General 
Kaz•m Dirik, diin ogleden evvel Kos -
tence ile telefonla gorii~erek oradan kal· 
kacak vapurlar hakkmda malumat almt~ 
ve Turkofis direktorlugune giderek 
T rakyamn butun uriinleri ~~m onem1i 
konu§malar yapml!hr. Deniz Ticaret di· 
rektorliigune ugrad1ktan sonra Kaz1m 
Dirik Muzeler Gene! Direktorunu de 
ziyaret ederek Edirnede yeni kurulan 
Eski Eserleri Sevenler kurumunun istan· 
bulda bastlacak talimat ve ktlavuzu i>in 
temas1arda bulunmu§tur. 

General bir muharririmize ~unlan soy· 
Iemi§tir: 

«- T rakyadaki i§lerimiz yolunda • 
d1r; g~nfen evi in§aat1 suratle ve buyiik 
okude devam ediyor. T rakyamn tanm
sal ve ekonomik kalkmmast i~in incele • 
meier yap1lmt~ ve yap1lmaktadu. Bun • 
lara da canh surette ve hukumetin prog• 
ram1 i~inde sanlacagtz. Gelecek g~ -
menlerin saylst da devlet merkezindeki 
prop;rama bagltdtr.» 

Romanya ve Bulgaristandan 
gelen gi:i~menler 

Kostencede toplanmt§ olan g~men • 
leri getirmek iizere yeniden iki vapur 
gonderilmijtir. Bundan ba~ka Adnan ~a
puru da binden fazla gOc;meni yukliye • 
rek limammtza hareket etmijtir. Bu uc; 
vapurun getirecegi be~. alb bin gOc;men· 
den sonra ancak bir, iki kafile g~men 
nakli kabil olacak, ust taraft gelecek se· 
neye kalacakhr. Trakyada havalann 
miisaid gitmesi gOc;men evlerinin in~aah· 
01 kolaylajhrmt~br. Bu in~aatta 2500 us· 
Ia ~·h~maktadlr. 

Bu sene hi~ beklenilmedigi halde Bul
garistandan Trakyaya 15,000 goc;men 
gelmi§tir. Bu sebebden Romanyah gOc;· 
menleri tertib edilen miktara gore dahi 
getirmek kabil olam1yacakt1r. 

tin de olanlann hem en bir motorle T oros 
ebpresine yetijebilmeleri ic;in emir veri!· 
mi~tir. 

Adalarda 1aytm 
Adalarda nufus sayunt erken biterse 

diger mahallerdeki say1m neticesi bekle
nilmeksizin ahalinin serbestc;e gezebilme· 
lerine musaade edilecektir. Yalmz bahri 
vasttalar neticeyi beklemek mecburifc • 
tindedirl•. 

• 
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ErcUmend Ekrem Talu 

/~ aadaki buyuk kazmonun de • datma dart ac. olmaz mt? 
~ nize dogru uzanan taracasmda, Daytm gozlerini dort degil, sekiz ach. 

abamuzeri. oturmu,lar. dedtko- Bizim yenge hammt oyle stktt. oyle "" -
~u yap1yorlardt. t1 ki, •elamhkta u1aklar, ve kiimeste h·J-

Bu be! erkek, aralannda hi~bir ka rozlar bile yiizunu, hatta parmakl.nnm 
~tntn bulunmamumdan bilistifade, on • Pcunu gormediler. 
lan ~eki,tirmekte idiler. Aradan boyle ytllar ge~ti. Da}tmtn. 

Be i de bekard1. Bamt heniiz b•kar- d•tanda kumadtgt koz kalmtyordu .. Ka
hgm zevklerine veda edemiyecek ~agda,' nst ise, kaplSmdan oteye ad1m atmty~nk 
baztst da evlenme ~agtnt ge~irmt§ bulu- ' oturduiiu evde, butiin omrunu oya i~:e -
ouyordu. mekle tiiketiyordu. Bunlann mti•tuek 

Bunlann en ka§arlanmt)l olan .';leyda hayatlannda tat, tuz namma bir ~eykr 
Bayru: yoktu. Daytm kamtnt sevmemi§, seve • 

- Kadm mt?. dedi; kaclm, erkegin memt§li. Nikahta mevcudiyeti iddia e
ba1ma derd olmak i~in yaradrlm11tu. Gii dilen keramet, burada da kendini u<'ste
zeli ba1ka, ~irkini wene ba~ka tiirlii bir a· rememi§ti. 
fettir. Hi~ birine giiven olmaz. En uslu- Y engem daima durgun, Sthhatinden 
su, en aktlhst, en .. dtk ve vefakar gorii- daima §lkiyet~i idi. Y •imurdan, rutu • 
neni hele bir fmat bulsun I Kocasmt ~e~-, betten, srcaktan, giine§ten, yiiriim•klen, 
menin ba<tna kadar gotiiverir de, alimal-1 oturmaktan, giiriiltiiden, ,..,j,Jikten mli-
lah, su i~irmeden geriye getirir. teessir olurdu. Miitemadiyen hem ":_' • 

- Y ahu! Am rna da uluorta yurii hyor, hem de srktyordu. 
diin! Hepsi de bu kadar fena mt? Daytm, ~ok defa, Peyveste Hannnn 

i1tiy akile, hazin hazin i~ini ~ekmekle b~-
- Bence oyle. Baktn, size bir vak' a raber, bu vaziyete de tiikrediyordu. Hie; 

hikaye edeyim: Benim, F erdi Bey adm- degihe, mahallenin en ytlan dilli acuzle
da bir daylm vardt .. Otuzuna kadar, bi- ri bile, kendi hakkmda dedikodu yapa -
ztm gibi bekar yajaml§h. Giiniin birinde, mtyorlar, sokaktan gelip gec;tik~e, hnc!i
diinya evme girmege heve•lendi. 0 za -

sini parmalda gostermiyorlardt. 
man, biiyiik babam sag.. Daytm gilti, 
baba"m buldu. 0 devrin sayth giizelle • Giiniin birinde, yengem oldii. Evin 
rmden, pa§a kerimesi Peyveste Hammla ta§hgmda biriken cemaat, oouo hak~n.
rvlenmek istedlgini soy)iyerek buna ta- da: 
'assut etmesini diledi. Biiyiik babam gUn - hi biliriz I 
gormi.i), felegin c;emberinden ge<,Jnij, T ezkiy~sini inancla tekrar etti. Fa kat, 
kurdoglu kurd bir adamdt. Oglunun yii- 1imdi astl hikayenin burasm1 dinleyin I 
ziine dikkatle bakttktan sonra, dedt i<i: Cenaze kalkttktan tam iic; giin sonra, 

- Evladtm I Bu i•tedigin hanrm k;lt yengemin taptaze mezannrn iistiinde, iii
ben bilirim. Dunya giizeli denmege Ia - miis biri bulunmaz mt? I 
yrk bir nadirei riizgard1r. Bu merlebe Bu adamcagtz, temiz giyinmi1 ve eep
p:iizel bir hatunla evlenmek, etraft muha- lerinden ~1kan evraka nazaran Babtalide 
faz3'1Z bir bag sattn almaga benzer. Ras- katib, kibar bir aileden, yakt§tkh bir grnc 
gelen i~eriye dalar da haberin olmaz. degil mi ?. 
lyisi mi bu sevdadan vaz ge~. oglum! Zavalh, o civarda bir sunnet diijiiiniin
Benim tecriibelerime itimad et. Guzel ka- den sabaha kartt doniiyormu1. KafaSI 
dtnt istedigin kadar sev, fakat onunla, biraz fazlaca diimanh imi1. Mevsmt lq, 
•inhar evlenme! ayaz zorlu. Adamcag1z, kestirme olsun 

- Fa kat efendi baba.. diye, kiri,Ji kafa ile mezarhk arasmdan 

- F akati, filam yok. Kaptlardan, ba
ttnt egmeden serbest gecmek istersen, bu 
ya1tan sonra guzel kadm alma. i~te o 
kadarl 

Bizim dayt bey, alm11 oldugu terbiye 
1khza51, babastnt dinler; Peyveste Hantm 
i<;in Marmara ~traSl gibi yanan yureci • 
gine ta1 basar; ii~ ay sonr.,. da ... Bey in 
kill ba1ka bir hammla gerdege girer. 

B~n. rahmetli bu yengemi ~ok iyi ha
hrlarrm: <;:irkinligine ~irkm -!cgrldi. Fa
kat o kadar ba•it, o derece manastz, pes
l<nkrani bir kadmdt ki, am an Allah! 
Hi~ bir heyecanla aydmlanmtyan bir si
ma. adamm. ok1amaga eli varmtyan, sn
luk san sadar, aksettirdikleri ruhun faz
la safhgmdan otiiru hicbir mana ifade 
etmiyen gozler.. Ha"h kap, kalabal.ga 
koyuver .. Ba§mt ~evirip te yuzune ba -
kan olursa, a1kolsun, de rim! 
' Bununla beraber, biiyiik babam gene 

i1gilli. Ogluna, nasihatin bini bir para} a: 
- Kadma inan olmaz evladtm! Sa

km, dizginleri elinden koyuverme!. 
- Lakin, efendi baba ... 

- Sus! Ben ne dedigimi biliyorum. 
Kadmm giizeli de, ~irkir.i de, stcagt da, 
sogugu da b~rdir. Onu sev, sevme .. lnsanm 
gucune giden aldatllmakttr.. Sonra, ism 
astl ac1 taraft da, elaleme maskara oi -
makttr, evladtm. Kendi malm1 ba1ka;ma 
kapttrml§ olmanm verdigi 1sttrab da ca
ba. Sen benim dedigime bak: Gozlerini 

gec;mek i•temi1. Soguk ba1ma vu~u§, 
sersemlemij. Oractga, tesadufen biLirn 
yenge hammm mezarmm iistiine kapa -
mvermi1; kan bogmasmdan hemencecik 
olmii1. Bunun boyle olduguna, o gece 
kendisiyle birlikte diigiinde bulunanlann 
hepsi 1ahid. Sa hid am a, kime anlattrsm? 
Bu havadis, mahalleye, bula,tk suyu gibi 
yaytldt. Herkesin agzmda §oyle btr tefsir: 
Delikanh bir pajazade imij, ve bizim 
yengeye a§tkm'!· Uzun zamandu sizli -
den gorii,iiyorlarmt§ da, yengemin oliim 
aclSma dayanamamt§, gitmi1, mezannrn 
ustiinde can vermi1. 

Zavalh gunahsrz kadmm, oldiikten 
wnra namusu besbedava lekelenmi,ti. 
Daytmmki de beraber. Bi~are adamca • 
gtz arttk ~esaret edip te sokaga c;tkamaz 
oldu. Kahnlandtk~a kahnlantyordu. Ba
zan. bir nefes almak ic;in, peneerenin onli
ne kadar gidecek olsa, butiin bakttlan 
kendisine miiteveecih zannedip, hllla ge
riye c;ekiliyordu. HaSih, iflah olmadr, 
gitti !.. 

Biiyiik babama gelince, o da sanki og
lunun yarasma tuz biber ekeeekmi§ gibi, 
muttaSll soyleniyordu: 

- Gordiin mii? Demedim mi?. Ka
dm kiSml sagltgmda yapamadlgtm. ol -
diikten sonra olsun yapmantn yolunu bu
lup, erkegin mutlaka canma okur. Ben, 
bunu bilir, bunu soylerim: Kadma gii -
\enenin aklt yoktur, ve•selam! 

Ercumend Eltrem T ALU 

.. -FRANSIZ TIYATROSUNDA-... 
0REYYA OPERETI s Her ak§am 20,30 da Cumartesi • Pazar matine 15,30 

EMIR SEViYOR 
da 

Operet 3 perde yazan : Yuouf .Sururi Beote : K. Kapo~elli 
Fiatler : IOU - 75 • ~0 • 25 Loca 400 • 300 

"Cumhurlyet., Jn b61eml: 83 

Tercilm• eden: Orner Fehml Bll§kut 

- Onun da trpkr sizin gibi telefon 
etmege gittigini zannederim. Y ahud da 
otele gitmek i~in yoldadtr. F akat korka
nm pek ge~ kalacak. 

Lekornel bilaihtiyar saatini c;tkardr. 
Drumond yeniden sordu: 
- Haydi Mosyo Lekornel gelmiyor 

mu~unuz~ 

Kitibiadil hiddetle bagtrdr: 
- Derhal benim biiromdan c;rkmrz! 

Havtr, gelmiyorum. 
Drumond buna cevab olarak telefona 

yalwla!bt 

- Allo, allol Bana polis miidiriye -
tini veriniz I 

Sonra koltuguna devrilmi1 bir halde 
Drumondun ne yapt1g1na bakan Lekor
nele donerek ilave etti: 

- Polis mudiriyetini istedim. Size 
kat'i olarak soyliiyorum. Eiier benimle 
beraber gelmiyecek olunamz polis yirmi 
dakikaya varmaz buraya !iielecektir. Size 
soyliiyorum. Duymuyor musunuz) Ora
d a ne yap1yorsunuz ~ 

lhtiyar Lelcornel masastntn bir gozunii 
~ekmi~. orada bi!l~vler anyordu. 

Drumond ihtiyann iizerine attld1, iki 
elini birden tuttu. 

- Elinizdeki nedir. Bir bomba, ha I 
Filhakika ihtiyann elinde, madeni yu

varlak ve parlak bir ei•im vardr. Katibi
adil bunun iistiindeki kthftn yanSlnl ·~ • 
m11l1. 

- Demek beni havaya uc;uracaktm. 
Menhus ihtiyar. seni goriir gormez naSI! 
bir adam oldugunu anlamt!llm. .';)ur,da 
senin boynunu koparacak olursam eemi
yete buyiik bir hizmet yapm11 olurum. 

Drumond bu sozleri soylerken kolla
nndan birini kurtarmaga muvaffak olan 
Lekornel bir zilin diigmesine bastt. Dru
mond bu hareketi farkedememi1ti. lnce 

Turk Adlart 
Yazan: Besim Ata!a~/ 4 ncii sayiSl y ARIN <;IKIYOR iSTANBUL: i!li 

I · RLER 18 dans musikisi - 18.30 hafif mus 
Dil Ara~tJrma Kurumu iiyelerinden EN <;OK SEVILEN MUHARRI 19 E~ eaz • 19,30 Paklze !zzet, 

ve Kiitahya saylavt, savm bilgin, Be • EN G UZEL Y AZILAR solo, piyano ·refakatile - 20,20 hal>erJe• 
sim Atalay cTiirk biiyiikleri veva Tiirk EN MER AKLI VE BOL RES IMLER 20,30 stiidyo orkestras1 - 21 
adlan> adlle Ulkemizin kiiltiir hazne • ••••••••..ill.i.l.lil·i.ll--.i.l.l.l..illllll..;..-•• .,..111'! ____ 1 ve tango orkestralan - 21,35 son 
sine bir eevahir daha armagan etti. ••••••• .. Jer, borsalar • 21,50 Maear halk ha''

8 

Bu kitab sa~lam bir bilginin ve uzun- f Hu ak§:am T 0 R K' te \ Jan, Mayler ve arkada~lan. 
boylu ineelemelerin iiriiniidiir. Klisik guzellik kralicesi : ViYANA: 

Dokuz sahifelik bir ba~langtcda, ~a - B R 
1
• G 

1
• T T E 17,45 ~oeuklara oyuncaklar • 

ym bilgin, Arab kiiltiiriiniin, Arab te - H E L M ! • •• konser: Bethovenin eserleri • 19,05 
sirinin Tiirklerin adlan iizcrinde de bt- habelrer, konu~malar, hava raporu. 
rak\lgt kotii izlcri belirttikten sonra, bu Her kesi heyecandan titretecek, gozleri kama§bracakbr. sal yaym - 20,35 e~lenceli konser • 
Arab adlarmdan bir taktmmm ania - , E s E N • N • M orkestra'"ve viyolonscl konseri • 
mtnt hi<; hesaba katmadan aldt~mtzt ve B N I I habcrler - 23,15 orkestra ve ~an '·A'"'"'" 
bununla bilmiyerek nekadar gi.iliin~ bir 24,05 sorular ve kar§lliklan • 24,30 
!~ giirmii~ olduj!umuzu gosteriyor. UF A FILM! mofon. 

Ustanm bu yolda gozoniine koyduj\u BERL1r.. r1 
orneklerin i~erisinde, (Ha~im) in tirit~i. ilaveten FOX JURNAL 17,35 ~ifte piyano ile ~an kons1ear 

H b h b · · t b t M I · t'h b t P d" G I 18,05 Laypz1'gden - 19,35 konu•m8 
(Etem) in bukaj!t, (Affan) m yml yml· a e~ mu are est In 1 aa 1 • erne m 1 a a 1 - rens o a • 
kokan, (Necla) mn &a~I, (Nahid) in de Lobron miilakab vesaire ••• 20,05 Breslavdan - 20,45 giiniin 
oJ!ursuz bir ytldtz yahut ki turun~ go • 21,05 haberlcr - 21,20 Breslavdan • r orkcstra konseri - 23.05 haberler • giislii ktz demek oldugunu goriincc, •• 

B.R A~K BOYLE a·TT. Romantikler ve Natiiralistler -kendisine hak veriyoruz. I I I 
Bundan ba~ka, ustanm gene bu de - $tutgarttan. 

BUDAPE~TE: 
gerli ba&langlCinda bilmedigimiz ni.ce PAULA WESSEL Y - W1LL Y FORST'un ~;:theseri 17,15 gencligin zaman1- 18.05 
~cyler var ki, ulusal varltgtmtzm yiice rans • 18,35 ~an konseri • 19,05 
tarihile ~ok yakmdan ilgilidir. Bu iti - M E L E K ' te 19,25 eazband taktmt • 20,05 konfE•r••J 
barla Besim Atalaym kitabl yalmz 20,35 senfonik konser _ 21.05 n-.~•0 
Tiirk ulularmm adlarmi stralamak ve Bu 100 tanede bir c1kan filmlerdendir Julyet • 22,05 haberler - 22,25 
kendilerine ad se~mek dileginde olan - musikisi • 23,30 gramofon - 24,15 

lara kolayltk gostermekl~ kalmamt~, ·~---•••• band taktmt • 1,10 haberler. 

~u~:\~t,~r:~,~m:~xn;:~::,~!:r~ir ko~eeJgi- s u M E RHARRYsB·ANUR E: DMun akA~ams I N D Al ~8~~!L orkestrast- 1~,05 
TUrk Biiyiikleri, tarihe yard1m bak1- I rans • 19.25 konserin devaml -

mmdan ansiklopedik bir eserdir. Yur - berler • 20,20 oda musikisi • 20,40 
duna eandan baglt olanlarm kitab do • binasmdan nakil • 23,50 yabanel 
labtnda onun yeri olmahdtr. Salt ge • ilk defa gosterilen ve miistesna, dramatik ve kuvvetli bir eser olan de haberler. 
rektik~e bakmak, ad aramak l~in degil, ve <;:lgan musikisi ile Rus tagal'ni heyetlerinin PARtS (Radio Paris): 
tadla okunacak bir kitab arandtg, za • 20,05 kadmlarm zamant - 20.35 

b k i~tirakile temsil edilen manda da u eser i~e yarayaea hr. T ferans - 22,05 Versaym kii~Uk bir 

Piiriizsiiz oz tiirk~e ile kaleme altnmt~ s I. y A H G o·· z L E R smda bir ak~am - 22,35 haberler -
olan bu kitab, ayni zamanda, dilimizin opera komik - 24,55 eski musiki • 
kendi kendine kullamlamaz oldugunu geee konseri. 
iddia edenlere de uzdil bir kar~tltktu. ( Otchie T charnic; ) ROMA: 

Boyle degerll lzerlerin yurdumuzda 18,10 eglenceli konser - 19,35 
~ogalmasmi ve da~tlmastru killtiiriimiiz filmi gorulmemi~ muvaffakivetler kazanmt~hr. Suvareler i~in yer· vabanct dillerde haberler • 19,50 
adma ozden dileriz. lerinizi evvelden aldmmz. Biletinizi ahrken kuponu isteyiniz. ier • 20,05 almanea haberler • 20,25 

E. E. TALU Bu kuponla tenzi!Atlt fiyatlardan istifade edilir. T elefon: 42851 ferans • 20,40 ingilizee haberler • 
Bu filim ba~ka hi~bir Beyoglu sinemasrnda gosterilmiyecektir. italyanca ders - 21,10 Bariden 

TereddUd etmeyiniz ! 

ASRi SiNEMA 
Yaln•z 15 kuru,la 

Size bugiinden itibaren fevka· 

lade bir program takdim ediyor 
IVAN MOSJOUK!NE ve 

JEANNE BOITEL'i 

KAZANOVA 
filminde ve 

BORIS KARLOFF- GLORIA 

STUART MELViN Douglas'• 

KORKUNCEV 
Macera filminde 

Tereddiid etmeyiniz ve bu ~a
yam hayret program! goriiniiz 

DEFiNE AD ASI 
Senenin ilk buyiik TORK<;E sozlii muazzam ~aheseri 

var·aum ooJvuK aan'atki.rlann en vUksek m"ovaJraKt 
gozleri kama~tuan miizik • Dans ve 

I L D I Z Sinemastnda 

• 

-

y~~F~~~ati- ~SARA Y SiNEMASINDA 
En biiyiik dram, en hissi bir film olan 

KIRIK HAYATLAR 
FranSJZCa sozJjj ~aheseri gostermege ba~hyacakbr. Ba~ rolde: 

C L A U D E T T E C 0 L B E R T Parisin en biiylik terzihaneleri tarafmdan giydiril· 
mi~tir. Suvareler i~;in yerlerinizi evelden aldtnmz 

Bugiin 
Bu ak§:am Kii~iik Anne 

ne~eli filminin 
son 

sean sian 

FRANSIZKA 
GAAL 

yap.l1 bir gene derhal i~eri girdi. 
Lekornel boguk bir sesle baii;trdl: 
- Bu adam Drumonddurl Buradan 

sag ctkmamahd1r. Y oksa mahvolduk I 
Ve bu sozlerle beraber htzla dogrula

rak avukatt itti, yere yuvarladt. Drumond 
hemen yerden kalktt ve telefona ko1arak 
a~tt. 

- Alo ... Alo ... Polis miidiriy~tini is
tiyorum. 

t~eri giren gene cebinden bir rovolver 
~tkardt ve ate~ etti. <;rkan kur~un telelo
na isabet etti. Madeni bir ses c;rktt. 

Delikanlr tekrar ate§ etmege haztrla
nrrken Drumond onun uzerine atrldt. E
linde y<Y,~ane silah olarak telefon vardt. 
Makineyi kafasma ftrlattt ve yere yu • 
varladt. Ostiinden athyarak hemen ka
ptya lco~tu. Ytldmm siiratile k.itiblerin 
biirosunu, sonra arahgr ge~ti ve Lekornel 
ile 11enc katibi kendilerini bulmadan 
merdivenlerden indi. 

Eli tabancah gene giicliikle ayaga 
kalkh ve Lekornelin hala bombanm zar
frm ~tkarmakla me1gul oldugunu goriin
ce ba~udt: 

- BtraktniZ onu! Herif gittikten son
ra bombayt ne yapacakstnlz? Dikkat edi
niz! Bizi havaya u~uracalmnrz I Onu u-

sulcactk yerine koymah! Bu herif avukat 
deiiil, ~eytan I Her§eyi biliyor gorunuyor. 
Boyle midir? 

Kohuguna bitkin bir halde c;okmu1 
olan ihtiyar eevab verdi: 

- Bunu size nastl soyliyebilirim? 
«Her~eyi biliyor mu ?» diye degil, «N e
yi bilmiyor ?» diye aormak lazrmdtr. 

- Her1eye vaktf goriiniiyor. T elefo
nu da tahrib etti. 

- Benim omzumla beraber! 
- Beni dinleyiniz, yukartki katta bir 

telefon vardtr. Oraya gidiniz, hemen 
Matmaz~l Valdeni sorunuz. 

- Ba,ustiine I 
- Ona alqattld•iitnr soyleyiniz. Ken-

disine soylenmek uzere demin btraktlan 
haber benim taraftmdan btraktlmtl degil
dir. Randevuya gitmemesini, bunun bir 
tuzak o!dugunu tenbih ediniz! 

- Peki gidiyorum. Heniiz vakit gec;
memi,tir. 

-12-
UmulmJyan bir ziyaret 

Drumond sokaiia c•klnca demin geri 
donmek icin vesile tuttu~u bastonunu ge
n~ ki.tibiadlin yallhanesinde unuttu~unu 
fark~tti. Maamafih bu sefer hie te miite
mu goriinmedi. Kendi lcendine giilerek 

mmldand1: 
- Ondan vazge~mekliiiim herhalde 

daha makul olur zannederim. Mosyo Le
kornelin yazthanesine tekru donmek IY' 
bir,ey olmtyacakttr. 

Cebinden saatini ctkard!, baktt. 
- Matmazel Valdeni ka~trmamak 

istiyorsam eve miimkiin oldugu kadar 
cahuk donmeliyim. 

Bir taksiye atladt. 1ofore adresini ver
dikten sonra seslendi: 

- N ekadar htzh gidebilirsen o kadar 
git! Bah1i1ini unutmtyaeagtm. 

*** 
Biitun bu hadiseler o kadar ~abuk o-

lup bitmi,ti ki avukat evine !iieldigi zaman 
•aat heniiz on bire geliyordu. 

Kapry1 U!agt ] ozef ac;tt. U§ak efen
disini ba11 a~tk knavatt bozulmu§, elbisesi 
burusml!! bir halde goriinc~ hie; hayret 
etmedi. 

- Kont Sanajk bir matmazelle bera
ber sizi beklivorl 

- Bir matmazelle mi? Onu evvelce 
gormii< miydiniz? 

- Zannedersem Kontun hastabakJ
ClStdtr. 

- y a, oyle mi? Kontun yaraSI iyi ol
mu, mu? 

tan i~in yaym - 21,25 haberler • 
konser - 23,05 konferans - 23,15 
havalar1. 

Nobet<;i eczaneler 
1 

Bu gece nobet9i olan eczanelet I 
lardtr: 

!stanbul cihetindekiler: 
Baktrkoyiinde (Hila!), C@rra~P·;~~ 

(~e•ef), Cibalide (Ahmed N•o•tll'. 

berlita~ta (S1rr1), Eminoniinde 
Manakyan), Fenerde (Arif), 
~ada (Asador Vahram), n..,,.,,-~ 

te (Kemal), Koeamusta!apa~ada 
van), ~ehzadeba~mda (Hamdi), 
kaptda (Naztm), Zeyrekte (H. 

Be.,ikta~ta (Nail), Galata u.;""'jl"f 
eaddesinde (Mi~el So!ranyadis), 1<"' 
koyde (Yeni Turkiye), Kalyonc~(~ 
Jukta (Beyo[:lu), Kastmpa.,ada 1; Turan). ~i'>li Hamamda (Halk), 
simde (Taksim). , 

Uskiidar, Kad1koy ve Adalar~a!di, 
Biiyiikadada ($!nasi), Heybehd~$1' 

suf), Kadtkoy Muvakkithanede ol 
det), Kadtkoy Sogiidlii~e~mede <1,~ Hulusi), tiskiidar <;aqtboyunda _7 

TE~EKKOR tl 
Sevaili aile reisimizin cen•''yl 

raaimine bizzat ittirak veya t~ fJ 
ve tifahen beyani taziyet Jul 1 
bulunmut olan bilciimle zev•"·; 
ayrt tetekkiire te~ssiiriimiiz ,.,i1~', ••• duiundan muhterem cazetenl ... 
lagmt rica ederim. .. ,~1 

Miiteveffa Movaes BalekdJV 

Giilhane muallimlerind•" -~ 

Or.Biirhaneddin osrt' I 
le ) 

AVJ'Upa oeyahatinden avd_e1 

talartnt kabule bat!. arnittir. ~ 
-~1'' 

- Zannetmiy~rum .. Fredrikl• di'el 
maze! arabadan mmestne ve met Jri~. 
Jeri ~tkmasma yardun ettiler. fd~r•l' 
burada. Belki Kont bir~ey i•ter. I~ ~el': 
dt. Kont tuhaf bir adam .. Gel• I ai <' 
on dakika oldu. Belki sekiz defa f111~ 
dt. y antna her gidi~imde sizin ~· raf'
ginizi soyleyince bar bar b•~'r\~ II 
Dojirusu hastabaklc1 matmazehd 
lay bir i~ degil, Mosyo Drurnon · ,Silt 

- Geldiiii zaman kendisine 
01 

diniz? ~~ 
- nt 

-· Evde bulunmadtgrnlZI ved.I11' 
geleceginizi bilemedigimi soyle 

1 
, . ~~· 

- lyi. '~ 0 
- Fa kat «yalan soyliiyorsun ~ 

rek beni payladt. ~ ~ 
- Beis yok, ]ozef, beis Y0

1
; ·t •"' . a' (. 

Drumond saatine bakarak d 10• 1r 
- ]ozef, ~imdi kaptctnm o ·~ bir , 

niz ve Mosyo Lekorneli sora<• b~rl' 
dm !iielecek olursa onu heJil10 

gondermesini soyleyiniz. l 
- Ba1ustiine. , Jlljoi ;t 
- 0 kadm ~eli nee siz de ~on~. b 

nuz. Matmazel Vaiden o]dugtiriP'J· 
nince derhal benim yantma ge } 

- O!ur efendim. yt!l~ 
( Arka'' 



~iifus say1nuna dair I
' ""'" 18 llirincite~rin 193~ 

) Say1m, kalkmma ~a~na 
girdigimizi gosterir • 

.. 
A.IacagJmiz miisbet netice yalmz bizi 

diinyay1 ilgilendirecektir biitiin 
l-!akiki .. r -----

asnn b I nu us say1m1 i~ i kendini ge~en !erie yiiriiyecek kadar yavan olmadJgl 
&anay· a! angJcJnda gostermijtir. Biiyiik iGin bu kiihinlik te yerinde degildir. bii
bu SJr~Ive evrensel tecim hareketleri de nunla beraber Biiyiik Harb sonunun bii
nufus h arda uyanm~llr. Bundan onceki tiin diinyada aGili\1 yeni ikllsadi ve siya
hlllala ~reltetlerine dair bilgiler, a~1klar, sal gidi,Ier niifus artJmJ maSinln kendileri
doKn. ~-a dolu oldugu i<;in ol~iilii ve ni yeniden toplamaga bashyan uluslara 
Antak " mukayeseye elveri,Ii degildir. gddigini ve Avrupanm niifus bak1mm -
ollllak .~on 130 Yllllk, o da Avrupanm dan yiikiinii tamamile a!dJgmJ gosteriyor. 

-lllz. L• ukz~kr; niifus hareketlerini biliyo • F ransada eski reiimde vasati olarak 
lla I I "f 

'""~~n b· nu us say1m1 Avrupa niifu- aileler daha kalabahk, daha <;ok <;ocuklu 
180~rdenbire artmasile birlikte bar olduii;u halde <;ocuk bak1m1 ve gene! sag-

tan,a 19t• 27,5 milyon niifusu olan hk i&lerinin yolunda bulunmamaSJ yiiziin-
3Q Yll .. I de 41 milyon olmuj; yani den niifus ilerlemesi pek hafif oluyordu. 

arttn I<;Jnde F ransamn niifusu I 00 de Halbuki cumhuriyet reiimile birlikte sa
taL · 'lflr. 1800 de 180 milyon kadar nayiin ilerlemesi, "OC1Jk babm1 ve gene! 'llllJn ed"l v 
40J mil 1 en Avrupa niifusu 1900 de saghgm onemle korunmaSJ niifusu birden-

. Y.ona, 1930 da 500 milyona var- hire arhrmlj, GOcuk doii;umu eskisinden ·fr01 
.. 130 Yllda I 00 de 165 artm11- fazla olmad,ih hal de bile <;ocuk kmmJ

u flddet i<;inde en ~ok niifus art- mn a>almaSJ ve GOk yajJyanlann ~ogal -
C ngJlterede goriiliiyor. 1800 y1- maSJ bu harekete kuvvet vermi1tir. 

893 a~_es ~emleketile birlikte, 8 mil- Niifusun arhp eksilmesini doiiumla o-
40 . 10 nufusu olan 1ngiltere 1930 !lim araSJndaki nisbet gosterir. Dogum, 

1 oo'IYonluk bir memleket oluyor; fiziyolojik, ekonomik ve psikolojik jart
de 350 art1yor. Buna bir de lara baii;!JdJT. Bunlarm ii<;iiniin de elve

<;Jkard,ih go<;menleri katarsak bu risli bulunduii;u devirler niifus artmasma 
en Yiiksek niifus artmasmm 1n- en uygun olan 7amanlardJT. Fiziyolojik 
oldugu anla!Jhr. Hi~ juphe yok jartlardan maksad evleneceklerin SJhhatli 

niifusunun artmasile birlikle ve normal olmalandJT. Normal aileleri 
htun egernenligine dogru yiiriimesi ~ocuk bereketi karjJSJnda korkutmaga 

•reketleri i~in de herkesin goziinii meydan vermiyen ge<;imler ekonomik 
Ve du!iindiirmege deger bir olu1- ~artJ tejkil eder. Normal ailelerin ~ocuk 

I! dogumuna kar~1 ajm bir ihtiyata dii1erek 
~ olutun sebebleri ~ok kan11k ve dii- ~ocuk sevgisinden ziyade refah ve para 

T arih<;iler, ekonomi bilginle- hJrSma sanlmamalan da psikolojik 1artJ 
d ~ozedursunlar. Ben bunlann ii- temin eder. Bugiinkii biiyiik Avrupa 1e

.. uracak degilim. Y almz kaba- hirlerinde ~ocuk dogumuna kar11 gorii
n .·•"'···g~·iinen IU ki Avrupa biiyiik sa- len en biiyiik engel in refah ve para h~r -

unya pazarlanm kendisine •G•Ir. smda toplandJgJ goriiliiyor. F akat, bu, 
kiiddet<;e, kazand1g1 niifus be- bir sebeb olmaktan ziyade bir neticedir. 

I; ar,,hk, gene ayni Avrupada <;;:iinkii yukanda da soyledigimiz gibi bu
he arbdenberi niifus artmasmm he- giinkii Avrupa, niifus yiikiinii tamamile 

Ve { t~afta durmaSI ve bilhassa Ber- alm1~ oldugu iGin para ve refaht niifustan 
Ve ln st~ holmda son dereceye dii1me- daha k1ymetli gormektedir. 

~ld,~'no.g, lerenin bu hususta tam yiiklinii Oniimiizdeki ikinci niifus yaz1m1 cum
\ !>Jd,lerjneka~mas! diinya pazarlanmn huriyet rejiminin Tiirk niifusu iizerinde 
~~~nltt .

1 
b"Gok yerlerde daralmast ve yap!Jg1 tesiri ve verdigi en miispet netice

~llf~ a., e birlikte olmu~tur. Burada yi gosterecegi i<;in yalmz bizleri degil, 
'•. \~~n ~ole artanlar en zengin demir biitiin diinyayJ ilgilendirecektir. Oyle sa
~•n ub··m.~denlerine sahib olmak yii • n1yorum ki Tiirlr. ulusunun tarihte oyna-
lilt~'tan Uyuk sanayiini son dereceye d1g1 biiyiik rol nii fus~a en bereketli ulus-
1~'1 te ~e. bunun neticesinde en geni1 lardan biri olmasmdan ve tabiatile yiikt n~fucllllme girijenlerdir. Buna kar11- sek ve siirekli medeniyetler ge~irmesin -
~~~~ ;.b.n orta derecede artanlar den ileri gelmi~tir. Ge~mi~teki niifus ha
~•rd;1,1 f daha <;ok ~ift<;i olan memle- reketlerimizi elde etmek miimkiin olsaych 
llii Avru •kat hangi sekilde olursa ol- tarihimizin inis ve <;Jbslanm GOk mii•:-et 
b ~•t vePknJn bugiinkii hali niifusun kern- bir surette gosterebilecektik. Bun dan 130 
~blfo. .d eyf,yet itibarile yiikselmesile y1l once biitiin Avrupa niifusu 180 mil
\ Ve 0

81
. •r<kten viicud bulmujtur. Se- yon ken Tiirklerin niifuslan herhalde 

1'<1 •hce rn I · · b. f b b k d B" k Q. < idd· ese eSJm IT tara a Ira • miihim ir ye un tutuyor u. JrGO yer-
~~)~biJirjz ~~~ faraziyelere bajvurmadan Jerde hiikumetsiz kalan Tiirklerin bu~iin
~ ;lit Ve h Yeni her medeniyet, her kii niifuslanna bak1lsa dahi gene en kala
I•J~ '•te... . er baymd~rhk, ruhun bir be- bal•k uluslardan biri olarak goriiniir. 
'1 '"CS! "b• li ,Or. tsk· Rl '· mutlaka insan <;oklugu Ge<;misin verdigi bu giizel ve yiiksek 
~•tlerj ~ Z~manm tohretli biitiin me- ornek gelecek i~in ~ok kuvvetli bir umud 
~ d bul ah, niifus artmasile birlikte kavna(;1d1r. Biiviik Atatiirkiin ac:tlgJ ye-

•tl tllus n"f d"" ··k b d T k .. · d b k k h I '4 •r d ': u us u~tu Ge u me e- ni iir re)Jml e u ayna tan 1z a •n 
n' nf Ve f{ e ~okrnii&tiir. Mesela eski Yu- yarahcJ bir kalkml~hr. Bundan boyle ne-
t; u, orna rn d . I . . k I •• 
'1 ~ok" .. e emyet ermm y1 1 maSJ reye ve naSJI gitti~imtzt yapacagJmJz sa-
~~tta bu~:;:1_erile birlikte olmujtur. y1mlar J>:OSterecektir. 
•lc durRunJ • u Avrupada ba1hyan nii- Tiirk ulusunun dirim har.ketlerini hiG 
<lir 401lli biJURu daha simdiden tarih ve soz gotiirmez say1larla gosterecek hirer 
h0j Iii~ Iii Rhnl"<ini telasa dii1iirmekte - beige olan bu say1mlara her Tiirkiin 
~un~ nUfust e Yok ki Berlin ve 1stok • canla ba~la ve tam bir dogrulukla yard1m 
h~1 uk b;;t .. •nnda Roriilen bugiinkii dur- etmesi lcendi sag"l,1bmn izlerini goriip an-d"· "un A 
lllo. 011 be, k Yrupaya yay1hr ve bu lamaS! demektir. Bir siirii bile say1ms" 
!<\.~•deni;etl us.a~ giderse Yunan, Ro- idare edilemezken koca bir ulus hi<; idare 
'r,j Avrup ennm baslarma gelen fe- edilemezJ Bu uy1mda biitiin varhk ve 
<kt; 

4
'1 haya~ kedeniyetine de gelebilir. yokluklanmJZ, rksik ve gediklerimiz an
Ve te~,· . anunlan bu tarzda snf lasdacak, her Tiirk bunlara bakaraktan 

. 
1 
Jstidlall~rden <;1kan hiikiim- kendi volunu bilginin verdiiii bir emniyet-

.... -
• 

Hie; 
Yazan: Suad Dervit 

bir taraftan kendi, miitemadi kJSkanchk 
sahneleri, miitemadi goz ya,larile ona 
miinasebetlerini zehir etmediler mi?... 
Y almz giizel ve lath bir§ey olmasl icab 
eden bu miinasebeti .. 

Mehmed onun etegini ~eki1tirerek 
durmadan bir,eyler soyliiyor, fakat Seza 
onu dinlemiyor. Sabitle,en goz bebekleri 
AtJfm yiiziinde ... 

Bag~rmak, vagondan atlamak, onun 
boynuna kollanm dol1yarak: 

- B~rakma ... B~rakma beni!.. 

Diye yalvarmak istiyor. Oteki gozile 
.aati kontrol ediyor. Hareket dakikaSJ 
yakla§hkc;a yiiziiniin gergin ~izgileri bi
raz daha yJmi§IYOr. 

Gene kad1n 1imdi elini uzatmJ§, onun 
elini tutuyor. 0, kalm SJcak dudaklarile 
bu eli bir~ok opiiyor: 

- Ben de gelecegim .. Vadediyorum. 

Ona bugiin olan 1eyden hi~ bahset -
medii!i ne iyi oldu. Ona bugiin olan §ey-

CUMHURIYET 

Biz bize 

Fatma teyzenin kedisi 
Kediye nankordiir deriz. 
F aka~ gene iGimizde kedi besliyenler, 

kedi sevenler GOklur. 
Bu hayvana delicesine lulkun, yalhca 

bir kadm lanmm. Ne zaman kendisini 
gormege gilsem beni kucagmda T ekirle 
karsJlar. Tekir, F alma leyzenin burnu, 
gozii, agz1 gibi benliiiile kayna1m1l bir 
uzuvdur. T ekiri gozonune gelirmeden 
F alma leyzeyi hallrlamak bile miimkiin 
olmaz. 

Bir giin F alma teyze bana, kedisine 
karl! duydugu sevgiyi anlatt1: 

«-Bu be~incidir oglum, diyordu. Ke· 
dileri Gocuklugumdanberi severim. Onlan 
yavru iken ahyor, kendi elimle yeti1tirip 
biiyiitiiyorum. Y almz omiirleri pek kJSa 
oluyor kediciklerin. On, on iki seneden 
fazla Y311Y3IDIYOrlar. Bundan once dort 
tanesi geldi geGti. Fa kat T ekir, ah benim 
Tekircigim. Onu hepsinden ~ok seviyo
rum. Y as1m dolduracak, olecek diye i~im 
titriyor. ~imdi sekizine bast1. Eh.. ben 
de altm1~ besini buldum hani. Tekir be
nim son kedim olacak yavrum. Bundan 
sonra arllk bir baskasml naSI! biiyiitiip 
eskitebilirim? T ekir yasland1k~a kara 
topraklara do~ru ad1m ad1m ilerlediii;imi 
hissediyorum. Bu hayvana nekadar bag
hyJm bilsen ... » 

F atma leyzenin T ekire olan sevgJSJ, 
beni diisiindiirdii. «Bunda eksik bir~ey 
var, aSJI sevgi boyle olamaz.» dedim. 

Fa kat en temiz. en menfaatsiz sandJ
~JmJz hislerimizi desecek olsak, derin -
Jerde, pek derinlerde F alma teyzenin, 
kedisine alan bagiiiJgJm bulmaz m1y1z 
dersiniz? 

Bana kal1rsa aramiyahm, de~miyrl:m. 
N. 

Gazi Kopriisii 

Miinakasa bitti, diin 
zarflar a~1ldt 

Cazi kopriisii rniinakasa miiddeti diin 
bitmi1 ve saat 15 te Belediyede biiyiik bir 
toplantJ yap1larak miinakasaya gonde • 
rilen zarflar a~Jimljhr. 

T oplantJYa !!bay ba1kanhk etmij, 
Fen Miidiirii, biitiin daimi enciime:1. U
Fen Miidiirii, biitiin Daimi enciimen ii • 
yeleri, Kopriiler Miidiirii bulunmu1 -
!ur. Mii!!akasaya dort rniiracaat vardJT, 
bir tanesi dort, diger ii<;ii de hirer firma
Y' temsil etmektedir. Bunlarm hepsi Al
man firmaland~r. Diinkii toplanb ge~ 
vakte kadar devam etmi~ ve fenni proje 
ile rniiracaatler iizerinde gorii!iilmii~tiir. 
Fiatler hakkmda heniiz kat'i bir sonu~ 

ahnama:.::m:.::':!st:.::"~·--------
TESEKKUR 

Kocam, karde§im Lutfi YazJCmm o • 
liimii dola)'lsile derin acJlarimJza rnek • 
tub ve telle i~tirak eden, cenaze toreni
ne gelen merhumun arkadaslarma, ayn 
ayn te~ekklire teesslirlimliz mimi ol • 
dugundan sayg> deger gazetenizle §lik • 
ran ve minnetlerimiz sunar1z. 

Karde~i Kans1 
lsmail Hakkl Yaz1c1 Mediha YazJCI 

le tayin edecektir. Hiikiimet te ancak bu 
ijaretlerle hepimize yanyacak olan en 
hay~rh i~leri gorecektir. 

Say1m i~ine hiikumetimizin ehemmiyet 
vermesi Tiirk ulusunun kalkmma ve GD
galma ~agmm girdigini goslerir. Eiier b•1 
i~e Avrupahlar gibi 30 vll once ba~lam'~ 
olsayd1k e•ki rejimler Tiirkiin servet ve 
niifusunu bu derece israf edemezlerdi. 
Mal ve cammiZin ktymetini biliyor ve 
artmasm1 istiyorsak bunlann hareketlerini 
bir saat gibi gozoniinde bulunduracak oa
yim i&lerine oz i1lerimiz gibi bakahm ve 
ne mutlu bi1e diyelim . 

Profe•or: M. $EKIB TUNC 

den hi~. hi~ bahsetmiyecek II 
-Anne .. 
- Dur ~imdi ... 
Bir ~an m1 o;ahnd1?.. l'..ondoktor de 

vagonun merdivenlerine ~1k11. Vagonun 
kapJSI kapamyor. 

- Y az bana muhakkak. 
- Ben telgraf isterim. 
-Anne ... 
- Of! Our, diyorum sana!.. 
Tren hareket ediyor. Kilidlenmi§ el 

ler birbirinden aynlmak istemiyor. De -
mindenberi gidi1inden memnun zannet • 
tigi erkegin eli de demir bir kJSka~ gibi 
parmaklanna ge~ti. 

- Seza!.. Seza !.. 
- AIIfl 
Neden gidiyor?.. Neden onu obiir 

kadmm niifuzuna b~rakarak gidiyor. Bu 
adamm a§kmJ kaybetmemek i~in kendi -
sile ~1lgm bir miicadeleye giri1mi1 alan 
o kadma b~rakarak gidiyor?.. Neden~ .. 
Neden?.. 

- Aglama. 
H1~kmyor ve onun elini tutan, onun 

elini sanki b~rakmak istemiyen adam a
gJr ag1r yiiriiyen !renin arkasmda ilerli -
yor. F akat yalmz birkaG ad1m ... Makine 
arllk siiratini ald1. Eller i.<t.r i•temez 
biJ"birinden aynhyorlar: 

I§ Kanunu layihas1 
------------------

Miiesseselerde c1kan 
"" 

ihtilaflar 
Vilayet ve kazalarda te~ekkiil edecek uzla~brma 
heyetinin kararlarma yapdan itirazlar, Devlet 
~urasmdaki Yiiksek Uzlashrma Heyetine gonderilir 

A - i~ miifetti ~ i veya ikhsad Veka
letince is teftis ve murakabesini ifa ile 
tavzif edilen memur, 

B - Belediye reisi veya belediye reis
liginin mlilkiye memurlanna tevdi edil· 
digi yerlerde bclcdiye enclimenince a· 
zadan intihab olunacak bir zat, 

C - Kazantn meclisi umumi azastn -
dan kaymakamhk~a tesbit edilecek bi
risi, 

D - Mcvcud olan ycrlerde ticaret ve 
sanayi odalar1 rcisi, 

E - !htilaf ilc alakadar is sahibi ve 
is~iler arasmdan kendilcrince se~ilccek 
ikW,er zat, 

Aza sdatile heyetc dahil olan is~i mli
messilleri heyettc vazifelerini ifa et -
tikleri zaman i~in iicretlerini mensub 
olduklar1 rnliessese veya te~ebblisten 
bizzat i~ basmda ~ahsm1s gibi ahrlar. 

Bu heyetin yaZl isleri ve muamelah 
valiler ve kaymakamlarca rnlinasib gii
riilecek bir zat tarafmdan idare olunur. 

istanbul Belediye mmtakas1 dahilin -
deki i~ ihtilaflarmda uzlasbrma heyeti 
yukanki tarzda ve valinin veya tevkil 
edecegi bir zatm reisligi altmda top -
lantr. 

Madde 104 - 102 nci maddede yaZlh 
say1da i§~iler, rnii§terek imzalarile vali 
veya kaymakamlara verecekleri arzu • 
hal ile ihtiHifl heyctin takdir ve hlik • 
mline arzederler. 

Bu istidaya ihtilio.f1 mucib olan mese
lenin izahmdan ba§ka iddialar1m uz • 
lasbrma hcyetinde rnlidafaa ve takibe 
salahiyettar olmak iizere aralanndan 
se<;mi~ olduklar1 en ~ok ii~ murahhas 
is~inin isim ve hiiviyetleri de dercedil
mis olacaktir, 

Madde 105 - 102 nci maddede yaz1h 
say1da i~~ilerin her hengi bir ihtilaf i~in 
bir arada toplanarak vali ve kayma • 
kama verecekleri arzuhalin tanzim edil
mesi ve haklanmn miidfaaya rnemur e
decekleri murahhas ii~ i~<;inin se<;ilmesi 
i~in vuku bulacak toplantllarmm bu • 
lunduklar1 mliessesenin ~ ~artlar1 ve i§ 
yeri haricinde olmas1 ve toplantlnm en 
az 24 saat evvel mahalli zab1taya bil • 
dirilmesi rnecburidir. 

Toplantida haz1r bulunmak iizere za
bita tarafmdan giinderilecek memurlar 
toplanbdaki rniizakereleri ve bu rniiza
kerelerde siiz siiyliyenlerin hiiviyetle • 
rini gizli tutmakla miikelleftirler. 

Madde 109 - Uzla~hrma heyetinin 
kararma taraflar ii~ glin zarfinda itiraz 
edebilirler. 

!tiraz arzuhali vilayet veya kayrna • 
kamhk makamma verilerek mukabilin
de makbuz ahmr. 

Vilayet veya kaymakamhk bu arzu -
hali 48 saat zarfmda kendi miitaleasJm 
havi bir tahriratla hiikfunet merkezin • 
deki yliksek uzla~hrma heyetine giin • 
derir. 

Madde 110 - Yliksek uzla~tJrma he -
yeti ~urayi Dcvlet daire reislerinden 
Ba~vekalet~e bir sene miiddetle se~ile
cek birinin reisligi altmda olmak iize -
re a~ag1daki azadan terekkiib eder: 

A - ~urayi Devlet heyeti umumiye -
since secilecck azadan bir zat, 

B - ikhsad Vekaletinden i§~i mese
lelerile me§gul olacak dairenin en bli
yiik amiri, 

C - Dahiliye Vekaletince intihab e
dilecek erkandan bir zat, 

G - Adliye Vekaleti Hukuk i§leri 
miidiirli, 

D - Ankara Hukuk Fakiiltesi !kl! -
sad profesiirli, 

E - !~in mahiyctine gore taalluku 
gorlilen vekaletlerce erkimdan se~ile -
cck bir zat. 

Yiiksek uzla~hrma heyetinin rniiza • 
kcre nisab1 reis dahil oldugu halde aza
dan en az be§ kinin bulunmasile has1l 
olur. 

Yliksek uzlashrma heyeti reio;j mev
zu ile aliikadar giirdligii devlet devairi 
crkanmdan her hangi birini ve kezalik 
i§ ve istihsal islerinde vukuf sahibi zc
vatt isti ~ari mahiyette beyani rniitalea 
etmck iizcre hcyete ~a,iitrabilir. 

Yiiksek uzlashrma heyetinin yaz1 is
lerine tktJsad Vekalctince bir zat me -
mur edilir. 

Yliksek uzlas!Jrma heyeti, itirazlan, 
evrakln vlisullinden itibaren en ge~ 20 
giin zarfmda reylerin ekseriyetile kat'i 
hiikme baglar. 

Madde 111 - 109 uncu maddede bah
solunan rniiddet zarfmda itiraz edilme • 
mis alan vilayet ve kaza uzla~brma he
yeti kararile vakl olan itiraz iizerine 
yiiksek uzla~hrma heyetinden sadiT o
lacak kat'i hiiklimlere alakadar tara£ • 
!arm ittibat mecburidir. Bu kararlar a
!eyhine ba~kaca itir~z ve temyiz mer-. 
cileri yoktur. Kat'iyet kesbeden karar 
ve hiiklimlerin icab1 bunlann taraflara 
tcbligi tarihinden itibaren tatbik edilir. 

Madde 112 - Yukanki rnaddelerle 
beyan olunan usul dairesinde neticeye 

Y alanc1 sahidler 
' 

/?::! azetelerde okudum: Tiize Ba; 
~ kanhii;t, yalancJ 1ahidlere kar~J 

1iddetle miicadele edilmesini, 
biitiin miiddeiumumiliklere tamimle em -
retmij. 

Cumhuriyetten onceki devirlerde pelc' 
revacda olan bu karh zenaatiu bugiinkii 
giinde de salikleri olacagm1 pek tahmin 
etmiyorum. 

Y eni kanunlaruruzla, cumhuriy 't 
mahkemeleri, takib edegeldikleri modern 
ve medeni kaza usullerile, yalanct sahid· 
lerin herhangi bir dava iizerinde, jehadct
lerile miiessir olmalanna meydan vermi
yor. 

YalancJ §ahidlik, 1er'i mahkemelerin 
zamanmda idi. Beiiiba&h kad1hklann bu
lunduklan binamn civannda kahveler 
vard1. Bu kahvelerde, bir iki giimii1 <;ey
rek mukabilinde, dilediginiz i1 i~in, dile
diginiz kadar ,ahid tedarik edebilirdiniz. 

Y alancJ lahidligi meslek edinenler, sa· 
bah karanhi!J buraya dii1er, mahkeme 
kapanmc1ya kadar oturup mii§teri bekler
lerdi. (ogu mahkeme katibile, muhzirler
le, hatta -giinah1 boyunlanna- baz1 kadJ· 
!aria ortakb. Mahzan §uhudda verilmi1 
bir hiikmiin, .o zamanlar nakz1 pek mii!
kiil hatta imkanSJz oldugu cihetle, iGinde 
pire yenigi bulunan davaSJm el<;abuklu
gile bitirmek istiyene, kad1 efendi sorard1: 

- ~uhudun var m1 ~ 
- ~ey .. 

- (abuk, iki 1ahid bul getirl 
Nereden bulay1m, yok. Muhrir derhal 

bi<;imine getirir, davacmm kolundan ,e. 
ker, d1lanya ~1kanr ve kahvede bekliyen 
gedikli 1ahidlerden ikisini tavsiye edive· 
rirdi. 

Ondan sonra, omriinde yiizlerini gor• 
mediii;iniz bu iki ki1i, evinizin, ailenizin 
sittin senelik, -i<;li d11h asinalanym11 gibi 
onceden verdiginiz puslaya gore, yedi 
ceddinizin adm1, san1m, hususiyetlerini 
sayJp dokerler, Alinin mahm Veliye l~m
lik, Zeydin karJSJm Amire tenkih et • 
tirirlerdi. 

Nizami mahkemelerde kaybedilmi1 ni
ce davalar vard1 ki, §er'i mahkemeler hu
zurunda, "iki miisliiman erkek tahidin, 
haspetenlill.ih ( 1) 1ehadetleri sayesinde, 
bir tek cehede kazamhrd1. 

Cumhuriyet rejimi ~er'i rnahkemel"ri 
~ok 1iikiir ortadan kald~rd1. ~imdi de dO. 
kiintii mikroblanm temizliyor. 

Diinyamn en kutsal jeyi olan (hak) 
namma bunu da alkl§lamahyJz I 

Erciimend Ekrem T ALU 

Madde 106 - 105 inci maddede bah • 
sedilen miiracaatin vukuundan itibaren 
ii~ glin zarfmda vali uzla§brma heye -
tini toplar. Heyet reisten rnaada 103 lin
eli maddede yaz1h azadan en az dort 
ki~i bulunmadJk<;a rnlizakere edemez. 

baglanm1~ olan ~ ~artlan iizerinde ayni ---------------

Vali ve kaymakam, murahhas i~~iler
le is sahibini heyet huzuruna birlikte 
davet ederek bunlarm iddia ve rniidafa
alarml dinledigi gibi ayn ayn dahi <;a
gmp dinliyebilir. 

Murahhas ~~iler uzla§tJrma heyetine 
~agmld1klan zamanlar i~in iicretlerini 
mensub olduk!ar1 rnliessese veya te~eb
biisten bizzat is ba§mda ~ab§Jru§ gibi 
ahrlar. 

Madde 107 - Umuma rnliteallik hiz
met ifa eden mliessese ve tesebblislerle 
ylizden fazla i~~i ~ah~tiran rniiessese 
ve te~ebbiislerde ~1kacak ihtilaflar uz -
Ja~hrma heyetince en <;ok yedi glin i
~inde ve bunlarm haricindeki rnliessese 
ve tesebbiislerde ~1kacak lhtilaflar en 
~ok 15 glin zarfmda neticelendirilir. 

Madde 108 - Uzla~brrna heyetince 
liizum giirlildligli takdirde mesele hak
kmda tenevviir i<;in aynca ehli vukuf 
ta dinlenir. 

Karar, 103 iincli maddede yaz1h olan 
heyete dahil azanm reylerinin ekseri
yeti ile vcrilir. Reylerde miisavat vu -
kuunda reisin bulundugu taraf ekseri • 
yeti haiz say1hr. 

- Seza!.. 
- Ahfl 
- Y az ... Bana SJk. SJk yaz ... 
Atlf bugiinkii hadiseyi bilse de gtne 

boyle rni soyliyecek?.. ,Simdi on a elini 
salhyor ve trenin arkasmdan yuruyor. 
Gar daha az karanhk olsa onun hayalini 
daha uzaktan da ve daha uzun zaman 
da se~ebilecek. Fa kat gar karanhk .. 0 
bu karanhga mendilini salhyor ... Onu 
art1k goremiyor. 

Sonra h1~k~ra, h1~k1ra kanepenin iis -
tiine dii1iiyor, bajml iki ellerinin arasma 
ahyor, aghyor, aghyor, aghyor. 

*** 
- .Seker annem benim oiye aghyor-

sun~. 

Mehmed onun oniinde ayakta duru 
yor, annesinin bajmdaki bereyi <;1kar -
maga ve yiiziine gelen gozya,Iarile IS -

lanan sa~lanm iki yana ayJrmaga ugra
!IYOr. Sonra a<;hg1 1ekerleme kutusundan 
<;Jkard1g1 bir armud §Ckerlemesini anne
sinin agzma yaklajhnyor: 

- Bak sana ne veriyorum ... Agla -
rna bak ... Ne giizel bir armud bu. 

Annesinin goz yajlarile JS!anmlj ya 
naklanm opiiyor. 

Seza ba§JDJ kaldmyor. Goziiniin i~ine 
bak1p giilen yavrusuna bak1yor, onu ken-

mliessese veya tcsebblislin i~ sahibi vc
ya is~ileri tarafmdan kararm kat'iyet 
kesbcttigi tarihten itibaren bir sene 
gc~medik~c yeniden ayni mesele i~in 
heyete mliracaatte bulunulamaz. 

Madde 113 - lhtilaflarm halli i~in ~
~iler taraf1ndan bu faSilda giisterilcn 
mercilere verilen arzuhaller her nevi 
resim ve harcdan muafbr. 

Madde 114 - t~ ihtilaflarmm halli !
~in bu fas1lda yazth rnercilere miira • 
caat vukuunda keyfiyetin kat'i hiikme 
baglanmasma kadar ge~ecek mliddet 
zarfmda is §artlar1 eskisi gibi devarn e
dcr. 

Zeytinyag1 piyasas1 yiikselecek 
Bu y1l diinya zeytinyag ticaretinde 

memleketimizin miihim bir mevkide bu
lunacagJ anlajJimaktadu. 

1spanyamn bu y1lki zeytin rekoltesi 
200 milyon kiloyu ge~miyecegi i~in pek 
az ihracat yapllabilecektir. 

ftalyada bu y1lki yag istihsal.itmi 
- harb halinde bulundugu i~in - hemen 
k.imilen kendisi istihlak edecektir. ,Su va· 
ziyete gore diinya pazarlannda iki bii • 
yiik rakib kalkacagmdan memleketimiz 
zeytinyaglan iyi fiatlerle satJ!abilecektir, 

Yukanki f1kraya rnuhalif olarak i'li 1-----:-----------....,. 
b1rakmak vcya durdurmak grev ve lo
kavt hususlarmda tercttlib edecek ce • 
zalan miistelzimdir. 

Dordiincii ktstm- Birinci fastl 
J,in tellifi ve murakabesi 

Madde 115 - 1§ hayabru tanzim eden 
kanunlar ve nizamnarnelerle hiiklim -
lerinin tatbikm1 tetkik ve tefti~ etm"k 
lizere ikbsad Vekaletinin emrinde bir 
i§ teftis heycti teskil olunur. 

!s mlifctti~leri tefti§ ettikleri is yer • 
lerinde kanunun hliklimlerini bozan 

dine dogru <;ekiyor ve: 
- Y avrum, yavrum diye h1<;kuarak 

ba§ml onun minimini gogsiine kap1yor ve 
t1pkl biiyiik bir insan gogsiine stgmJT gibi 
onun gogsiine, onun ~efkatine SJgmmak 
istiyor. Gonlii bir anda seneleri a1mak 
istegile kavruluyor. Mehmedi biiyiik bir 
delikanlt olunca tabii o art1k kendini 
1imdi kuduz bir aciy le iizen bu ~e~id azab 
ve JS!Jrabdan kurtulmu1 olacak ... 

0 zaman biitiin boyle dii!iincelerden 
uzak olacak; beyaz sa~lt ba~m1 bu gogse 
dayad1g1, diinyada biitiin himayeyi on • 
dan bekliyecegi giinlerin gelmesini biiyiik 
bir i1tiyakla istiyor. 

Futmastz, kamgaSJz, sakin hayat!t ih
tiyar bir anne oldugu giine oyle biiyiik 
bir hasreti var ki ... 

*** 
Ve i~te 1imdi o giinlere yeti1mek i<;in 

ve ileride Mehrnedine glivenebilrnek i~m 
bugiin Mehmedini korumak mecburiye -
tinde .. Mehmedi korumak i~in de salim 
bir kafaya, JSilrab ~ekiniyen bir yiirege 
ihtiyacJ var. 

Tren sallana, sallana gidiyor. Bu gidi~ 
helki hem kendisi i<;in, hem de Mehmedi 
i~in <;ok iyi oldu ... 

0 bu son aylarda bu ajka blitiin izzefl 
nefsini, biitiin kadmhgml feda etti. 0 

su~lan tesbit eder ve bunun i~in tuta • 
caklan zaptm ii~ niishasm1 ~tkararak 
bir nlishas1ru mahallin en biiyiik miil· 
kiye rnemuruna ve bir niishaSim Mlid· 
deiumumilige, ii~linclisiinii de is sahi • 
bine verirler. 

Zab1tlar, hililf1 sabit olunc1ya kadar 
muteberdir. 

Mahallindeki en biiyiik miilkiye me· 
murlarmtn kanuni te!tis salahiyetleri 
mahfuzdur. 

( Arkao1 var) 

aylardanberi kendine kar11 olan biitiin 
hiirmetini kaybetti. 

- Sevmek bu kadar kii~iilmek midir? 
Diye dii1iiniiyor. 
Evet bu defa sevmek onun i~in haki

katen bir kii~iilmek oldu. 
Bu ajk degil esrarke1lik gibi, ereino

man olmak gibi acayib bir iptila. Ondan 
ayr!lamJyor, ondan aynldtk~a viicudiin
de maddi rahatSJZhklar hi,.ediyor, afyon 
saati ge~mi1 bir afyon tiryakisi gibi nefesi 
t1kamyor, bogulmak raddelerine geliyor, 
olecegini zannediyor. Viicudii atejler 
i~inde... Biiyiilenmi! bir insan gibi JSII· 
rab i<;inde ... 

Eger lokomotif boyle soluya, soluya 
ko1arak kendisini ondan ka~1rmasa ara -
Ianna bu kilometrolan koymaga ba1la • 
masa.. Evet simdi ona yetijebilse, gene 
kii~iik ve zelil olacak.. Eger ona sesini 
i~iltirebilse bagJracak: 

- Her jeye .. raz1y1m ... Her jeye an· 
!tyor musun ? .. Obiir kadma goriinm<mek 
i~in istedigin kadar saklanacag1m. En te
miz duygumu gizliyecegim. 0 emin ol • 
sun, diye ne yapmak lazJmsa soyle ya
payJm. Benden daha nekadar kii~iilme
llll JSflyorsan, hepsine razJyJm yalmz 
sen ... sen beni b~rakma, seni gormemege 

tahammiiliim yok.. ( Arkan oar) 
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Tiirk- Sovyef mar;larz ir;in 

Haks1z bir tenkide 
hakl1 bir cevab 

Sovyet Rusyada 7 - 0 
kar•• aldtgimiz 

olmamtz gerektir 

Bizi, daha 
mag!ub 

neticelere 

g~en sene, 
eden bir taktma 

memnun 
-----

N e aksi tesaduftur ki «Ni~in yenil -
dik?» yammm yaZICISI dostum Ali Na
ci Karacan sah gunku Sovyet - Tiirk 
futbol ma«mda ham bulunamam1~. Bu
nu, diin kendisinden Perapalasta ve 
Rus tak1m1na kar~1 Turk futboluniin en 
parlak bir giinunu ya1alm1t olan ~ocuk
larla birlikte yemek yerken ogrendim. 

Ben arhk boburlenebilirim. Bunu 
arhk hakettigimi samyorum. (iinkii pa
z·r gunku ma~ta 2-1 yenilmemize rag -
men, sah gunku rna« i«in yenecegimizi 
kat'i olarak kestirmi§, herkese soy1emi§ 
ve soylediklerimi de inandlrml§hm. 

Diyecekler ki yenmedik, berabere kal
dlk. Belki kag1d iizerinde; gazete su -
tunlannda bu, boyledir. Fa kat futboldan 
anhyanlar sal1 giinu 1stanbul kantlk ta
lnmmm Sovyet tak1m1 iki say1ya kar§l 
dort say• ile maglub ettigini gormu~ler 
ve benim her zaman iddia ettigim gibi 
Tiirk futbolcularmda hakiki fakat gizli 
bir cevher mevcud olduguna inanm•tlar
·hr. 

*** 
Dostum Ali N aci Karacantn, yazJSile 

dildikleri i~in bize her zaman goster -
dikleri oyunun yamm1 bile gostereme 
mi,Jerdir. Fa kat bu, hi~bir zaman, ne 
onlann ne de kaleci Avninin mahalle 
tak1mlanna liiy1k oyuncular olduklanm 
ifade ve ispat eden bir vak'a degildir. 
Sadece ve ancak o giin i~in herhangi 
ruhi bir sebeble iyi bir oyun ~·karama -
d•klann1 gosterir. 

Denilecektir ki bOyle bir giin fena oy
naylp ertesi giin miikemmel surette ve 
tam manasile muvaffak olan futbolcu 
olur mu? Ben de cevab olarak derim ki: 

Olurl Ve bu hal, ne zevksizlige, ne 
hevessizlige, ne de lenfatik bir ruha i -
§are! degildir. Her sporcunun ba,mdan 
g~en bir haldir. Bu hal yalmz bizde de
gil; biitiin diinya sporculan arasmda gi>
riilen bir§eydir. 

F akat it in as1l can alacak ve parmak 
baSI!acak. yeri buraS! degil, §UraSJdJT: 

Tiirk tahm1 pazar gunii de Ali N aci 
Karacamn gordiigii ~ekilde F ederasyonu 
Avrupa temaslarmdan ka~ldJTacak, kor
kutacak tekilde fena bir oyun oynam•t 
degildir. (ok siiratli, ~ok canh ve fut -
bolculanm•zm al•t•k olmad•g• liizumsuz 
bir sertlikle ba,Iaylp gittik«e daha sert -
le~en, hatta zaman zaman kmc1 bir tekil 

CUl\IHURIYET 

~E'QGON 
BiQfi~QA 

Neden eskiyormu~? 

Reisiilkiittab (D11 Bakam) tair Hay
ri Efendi, kendisine i1 i<yin ba~vuranlar
dan hi~biri reddetmez, herkese: 

- Peki!.. Ba1iistune I. 
Der ama hi~ kimsenin de dilegini yap

mazmt~. 

Efendinin kavu~ile ~aktmnm "k "k 
eskidigini gorenlerden biri, bunun sebebi
ni kahyasmdan sordukta, Hhya: 

- Efendinin, demit. hali malum. 
Kendisinden bir1ey rica edildigi vakit: 
«Ba,ustiine I» diye elini kavuguna vurur, 
sonra i1in naSI! oldugu sorulunca da 
«Eyvah, unuttum I» diye dizlerini do -
ver. hte kavugile ~aktm bunun i~in ~a
buk eskiyorl 

Bozdoganda giydirilen 
yoksul yavrular 

Bozdogan (Ozel) - Buradaki fa -
kir mekteb yavrulanna kar11 biiyiik 1efkat 
gosterilmekte, bunlara her vesile ile yar
d•m edilmektedir. Gonderdigim mim bu 
sene giydirilen yavrulan gostermektedir. 

italyanlar Habe~istanda 
lhtilal ~1karmak i~in 

~ab~tyorlar 
(Bas tarafr birinci •ahiFeJe) 

harbedebilsek onlara iyi bir ders verir· 
dik. Fakat kaq1m1zdaki dii&man merd
ce harbetmiyor, bilakis en &eytani harb 
usullerine tenezziil ediyor! • 

General ayaga kalkh ve elindeki kt -
llc1 hiddetle masanm tizerine ftrlatllk -
tan sonra ilave etti: 

c- HO!j, bunu size anlatmaktan da 
sanki ne ~tkacak? Mektublanruzt oku -
yan adamlar bizimle alakadar m1 olacak
lar? Bir zamanlar haricdeki medeni mil
letlerin, medeni insanlann bizim bu feci 
halimizle alakadar olacaklanm zannet
mi§tim. Fakat §imdi, italyanlarm miit
hi~ kuvvetlerine kaq1 tek ba~ma mtica
dele etmek mecburiyetinde oldugumuzu 
anhyorum.• 

Her an italyan tayyarelerinin gelip 
bomba atmaSt beklenen bu topraklarda 
eli kolu bagh oturmak, hpk1 fitili tu -
tu~turulmu~ bir y1gm dinamit tistlin -
de oturmaga benziyor. !nsan kendinde 
biiyiik bir aciz hissediyor. 

Bu harbde cephe yoktur. <;iinkli tay
yarelerin hiicumu kar&tsmda cephe kur
mak ve yahud bunu muhafaza etmek 
imk1mt mevcud degildir.• 

Eritre cephesinde 
Romadan 13 tarihile Pariste ~tkan 

(Paris Soir) gazctesine bildiriyor: 
c Umumi karargaha gel en haberlere 

gore, Tigre hallu ayaklanmaga ve !tal
yanlara iltihaka haztr bulunmaktad1r. 

Soylendigine gore, Tigreliler, bir ha
Iaskar gibi kar~thyacaklart !talyan or
dusunu sab1rstzhkla beklemektedirler. 

salt sabaht iki giin evvel ~ok ~etin bir 
miicadeleden yiizlerinin akile ~1kan ~o
cuklar uzerinde yapbg1 tesiri ben «~ok 
menfi» yahud «bozguncu» gibi ag1r ke
limeler kullanarak gozde biiyiitecek de
gilim. F akat ilk anlarda Modadaki mo
dern kamptm1zda bir bomba-tesirini yap
bglnl da sakhyam1yacagtm. 

alan oyun tarz1 kar1mnda son derece iyi "-"'-"'-"'-'"--"'--..,....----------.....,, 

!talyanlar ise bu ayaklanma hareke -
tinin vukuundan kat'i surette emin bu -
Iunduklan i~in askeri olmaktan ziyade 
siyasal bir harekete &imdiden haztrla
niyorlar. Gugsan1n tesliminden sonra, 
Habe~istanm muhtelif mmtakalarma 
~aberciler gi:inderilmi§tir. Bunlar, Gu~
sa tarafmdan, yaztlan ve mahalll hiiku
met makamlarile ileri gelenleri !talya
ya ilhaka dave! eden mektublan hamil 
bulunuyorlar. 

Bugun ve hatta yann da futbolcula -
rirntz lehine bir iddia vard1r ki bu gidil
le her zaman i~in dogru kalacagmdan 
korkuyorum. 

Bu iddia §u;lur: Batla te,kilat adam
Ian bizler ve bizim arkam1zda seyJTcl 
kiitlesi halk futbol sahastnda ekmeden 
bi~mek istiyen bir zihniyet ta§tyoruz. He
le Ali N aci Karacan gibi heyecanlt fut
bol seyircileri, oyunculan 1ln bin volt 
iizerine gece giinduz ~ah111 hirer devri -
daim makinesi teliikki ediyoruz. Bunla
rm sadece et ve kandan ibaret degil, 
psikolojik hilkatler oldugunu unutuyo • 
ruz. Giin oluyor ki keyfirnize uygun 
bir oyun oynadt diye ve u~ duble yu • 
varlad1ktan sonra diirust bir sporcunun 
bile kafasmt dondiirecek, onu oldugun -
dan ~ok fazla gosteren bir yazt yaz1yor 
ve ttmarbyoruz. Giin oluyor ki pazar 
ma~tndan sonraki yazt gibi takJTntn en 
tecrubeli, en emekter oyunculannt bile 
kJTacak yaztlar, sadece hislerimize ka -
ptlarak cevherler yumurtluyoruz. 

Pazar ma~mdan sonra gazetelerimiz
de 'Yikan tenkidlerde goze ~arpan ~ok 
bariz bir hususiyet, okudugum alb ga -
zetede ~1kan sekiz on yaz1dan hi~biri -
nin biribirini tutmad1gtna ve a1ag1 yu
kan hepsinin de teknik bilgiye istinad el
medigine i1aret ettikten sonra dostum A-
li N aci Karacanm : · 

«Disiplinsiz, isteksiz, 1evhiz, heves -
siz lenfatik ruh» diye tarif ettigi durum
dan biraz olsun ben de bahsetmek isti -
yorum. Ali N aci Karacana gore bu ruh 
yaraym1~ ve o da bunun uzerine parma
i:m1 bas1yonnu~. 0 yaramn i.izerine par ... 
magm1 basadursun onun yazJSmda 
biribirini tuhntyan bir noklaya da ben 
parmag1m1 basacag1m. 

Yawmtn battnda misafirlerin golle -
rini «birincisini miikemmel bir 1utle, i -
kincisini de gene miikemmel bir penalb 
ile» yapbgtnt soyledikten sonra oyuncu
lara ~atm11 olmak i~in «Avninin yedigi 
gollerin bir mahalle kalecisinin bile ye
miyecegi goller oldugunu» yaz1yor. 

Simdi sormantn yeri degil midir? 
- ,Sutler mi miikemmeldi} Kaleci 

Avni mi berbadd1? 

1kisi bir arada ayni zamanda vaki 
olam1yacak iki hadise ki bunlan Ali Na
ci Karacandan sormak yersiz degildir 

Bunu sorduktan sonra cevabSJz, da
ha dogrusu beni tatmin edecek cevabSJz 
kalacagmdan emin oldugum i~in devam 
edeyim ve .hem bu dostuma hem de ef
kiin umumiyeye bir daha tekrarlayJm ki 
Turk fotboliinu yiikseltmek, Avrupa ile 
boy ol~u,ecek bir seviyeye ~·karmak i
~in liizumlu olan vaSJtalan birlettirdigi
miz, haztrladtgtmlZ giin Tiirk futbolcu
lan bizi hi'Y te mahcub etmiyecek kadar 
fevkli, zevkli, heyecanlt, istekli, canh ve 
bilgili bir oyun 'Yikarmak kudretinde ol
duklartnl salt giinkii oyunda Avrupada 
bile ~ok yiiksek derece alan Sovyet fut
bolculanna vakit vakit goz a~llrmamak
la ispat etmi1 bulunmuyorlar m1? 

Ilk oyunda Seref ve Fikret iyi bir o
yun ~Jkararoam•! olabilirler. Belki de 
liasnnlan tarafindan ~ok fazla marke e-

marke edilmek yiiziinden iimid edilen 
tekilde muvaffak olamam11 ve bu mu -
vaffakiyetsizligin sebebleri, iimilleri yal
n•z dogrudan dogruya aliikadarlar na -
zannda degil; futbol merakhlanmn ve 
hatta teker teker biitiin seyircilerin go -
zunden ka~maml§hr. Dolamba~h misal
ler getirmege ne hacet? Sah giinkii rna« 
Ali Naci Karacanm oyuncular ve be -
tahsis tabm hakkmdaki miitalealanm 
cerh edecek kadar parlak degil miydi? 
Ve o begenilmiyen oyunculara kaleci ile 
kar11 kar§lya kalmak uzereyken miite -
addid favuller yapllmamJt, yahud da 
yap1ld,ktan sonra tecziye edilmit olsayd1 
sah gunkii nelice kmr bir beraberlik de
gil; biiyiik farklarla temayuz eden bir 
zafer olm1yacak m1ydJ? 

Bize bu zaferi lemin eden kan11k Ia -
k1mm disiplinsiz, 1evksiz, hevessiz, istek
siz oyunculardan letekkul etmedigine sa
h giinkii oyundan sonra Ali Naci Kara
can dostum da iman etmit olsa gereklir. 

Ve §UraSI asia unutulmamahdJT ki biz 
bu sonucu 21 giinliik ~ok hsa ve k1t bir 
hazJTianmakla elde etmi1 bulunuyoruz. 
Yirmi bir giinliik .. k. bir ~ahtma bizi 
daha ge~en sene, Sovyet Rusyada SlfJTa 
kar11 yedi say1 ile maglub eden bir Ia· 
kJTna kart• sozde beraberlik, hakikatte 
4-2 bir galebeye iletmit bulunuyorsa 
kendi kendimizi tebrik etmemek, spor 
sahasmdaki benligimizi, varhglmlZI kii -
~uk gormek, inHr etmek bir nankorliik· 
ten batka birtey degildir. 

Yirmi bir giinde bu kadar anform bir 
hale gelen 1stanbul kan11k tabmm1 lel
kil eden 'YOcuklan ben, biitiin kalbimle 
seliimlarken; Tiirk futbohinun biraz ih
timamla, biraz gayretle ~ok yiiksek bJT 
istikbale namzed oldugunu tekrarhyor ve 
bunun aksini iddia edenlere soyliyecek 
bir soz bulam•yorum. 

NVZHET ABBAS 

Misafirlerimiz 
Ankaraya gitti 

Dost Sovyet Rusyanm sporculan dun 
Ankaraya hareket etmitlerdir. Sovyet 
sporculan; Ankara • Samsun katanna 
baglanan hususi dort yatakh vagonla 
tehrimizden aynlmltlardJT. 

Kafilede saylav Cevdet Kerim, F ul
bol F ederasyonu batkant Hamdi Emin, 
Mahmud Agabey, Celebi Said ve Ad
nan bulunmaktad~r. 

Diin Haydarpa1adan 2.50 de kal -
kan sporcular bu sabah 8,15 te Ankara
da bulunacaklardJT. 

Ankarada yap1lacak eskrim miisaba -
kalanna girecek sporculanm1z da Fe -
derasyon ba~kant F uadm idaresinde An
karaya hareket etmi~lerdir. 

Ankaradaki futbol ma~lannda O)•nt -
yacak oyunculartn bir bsmt ~artamba 
giinii, diger lmmt da dun aktamki tren
le Ankaraya gitmitlerdir. 

1stanbuldan Ankaraya giden futbol -
cular i~inde kaleci Necdet, Lutfi. Y a -
tar, Re1ad, Ibrahim, Necdet, Niyazi 
ve Fikret bulunmaktad~r. 

F ederasyon baskant, Ankarada oy -
ntyacak tak1mtn Sovyet futbolculanna 
kar11 daha iyi neticeler alaca~tndan 
umidvar giiriinmektedir. 

19 birincitetrinde Ankarada yap1la -
cak ilk ma~ta Tiirk taklmtnll! $U sekil -

de ~·kmaSJ muhtemeldir: 
Necdet - Ya,ar, Nuri - Re1ad, Lut

fi, Ibrahim - Niyazi, Hakl<J, Vehab, 
Muzaffer, Fikret. 

Ankarada yaptlacak ma~lann birinci
sini Galatasaraylt Suphi idare edecektir. 

Giire,~iler de gitti 
Sovyet giire1 tak1mile Ankarada da 

iki miisabaka yapacak olan Istanbul gii
ret tak1m1 diin sa bah T oros ekspre -
sile Ankaraya hareket etmi1tir. 

Giire1 ekibinin ba11nda F ederasyon 
ba,kant Ahmed F etkeri bulunmaktad11. 

Giiret taktmmda Kii~iik Hiiseyin, Y a
fBI, Saim, Yusuf Asian, Nuri, Mer -
sinli Ahmed, Biiyiik Mustafa, Cohan 
Mehmed bulunmaktadJC. 

Giire1 F ederasyonundan Seyfi ve Sa
dullah ta bu miisabakalar i~in Ankaraya 
gideceklerdir. 

Ankaradaki miirabakalann 
programt 

Ankarada yap1lacak miisabakalarin 
programt tU tekildedir: 

19 te,rinievvel cumartesi sa at 1 0 da 
Ienis, I 4,30 da Ankaragiicii alanmda 
futbol; 2 I de Halkevinde eskrim. 

20 te,rinievvel pazar saat 21 de Halk
evinde giire§. 

21 pazartesi saat I 5 te Ankaragiicu 
alantnda futbol, saat 21 de Halkevinde 
eskrim. 

22 sal1 saat 19.45 te 1zmire hareket. 

Ankarada haztrhk 
Ankara 17 (Telefonla) Yarin 

sabah buraya gelecek Rus sporcularma 
Ankarapalasta 60 kitilik yer aynlmlfltr. 

Y ann dort bu'Yukta Halkevinde 1• -
reflerine bir dansh 'Yay verilecektir. 

Bu ziyafete Vekiller, F~rka erkam da
vetlidirler. 

Misafirlerimiz Adapazarmdan 
ge<;erken 

Adapazan I 7 (Ozel) - Dost Sov
yet Rus sporculan, Adapazan adma ev
vela Sapancadan Uray, Parti, Ada id
man Yurdu, Genclerbirligi, Y eniay mii
messilleri ve aytanntz tarafmdan kar11 -
Iandt. Sonradan Arifiyede biitiin Ada
pazan biiyiikleri gencligi ve kuliibleri t&

rafmdan selamlanarak Sovyet ve milli 
mar~lartmlz dinlendi. Adapazarhlar na
mma Dr. Siileyman rus~a bir soylev ver
di. Sovyet kafile ba,kanmm cevabmdan 
sonra her iki memleket ve gencliiii adt ya
~ahlarak misafirler Ankaraya u~urlo~dt. 

Ratib 

Giire~~i bahriveli Adnan 
Giiregiler

den Bahriyeli Ad -
nan ismile tamlan 
Adnan diin matba -
am1za gelerek, Sov
yet giire1~ilerile 87 
kiloda mii.abaka ya
pan ve maglub iliin 
edilen Adnanm ken
disi olmadJgtnl, lim
eli 79 kiloda giire§e 
~alt§llgml, b u g ii - 1 

ne kadar yapllg1 29 Adnan 
miisabakanm hepsini de kazandtgml 
bildirmit. bu isim benvrliilini tashth et
ml"..mi7i Tir.:~~ .-.t-mit:ti• 

Harekatm, bu te§ebbtislin alaca/it ne
ticeye intizar i~in durduruldugu §liP -
hesiz gi:iriilmektedir. Eritre cephesinde 
ordularm bir miiddet i:inemli bir hare • 
kete giri~miyecekleri haber veriliyor. 
Makalle yolu filen serbest bulunmakla 
beraber !talyanlar §imdilik hatlanm 
tarsin etmekle ve gelecek hadiseleri 
beklemekle iktifa edeceklerdir. 

Bu fas1la esnasmda barl& gi:irii~meleri 

i~in gizli surette iskandiller yaptlaca)'(t 
rivayet olunmaktadtr. Dahili finansal 
durumun vehamcti ve zecri tedbirlerin 
abluka dereccsine kadar btiyiimcsi ih • 
timali kar§1s1nda, !talyan1n menfaati, 
Tigrenin i~galinden sonra ele ge~irmiij 
olacag1 iistiin vaziyetten istifade ede -
rek ban& miizakeratma giri§mektir. 

Son ahnan haberlere gore, !talyamn 
asgari istekleri, Tigre, Harrar ve Oga
den illerinin kendisine terkile memle -
ketin diger ktstmlarmda gcni§ imtiyaz
lar verilmesidir.• 

Mahalle bek~isinin 
yapbg1 cinayet 

!zmir (Ozel) -
Karantine mahal • 
lesi bek~isi Kadri, 
kahveci Mehmed 
narmnda birini ta
banca kur~unu ile 
a/itr surette yara -
larnt~ltr. 

Kadri, evvelce 
Mehmedin ktzi Hiis 
niye ile ni,anlan-

t ml§, onu ~ok sev-
mi~, bir~ok mas • L 
raflar ve fedakar- Bek~i KaJri 
ltklar yaprnl&llr. 
Fakat kmn babast bilahare soziinden 
dOniince Kadri masraf1n1 istcmi:?, o da 
verecegini soylemi§, fakat vadinde du
ramam•&hr. 

Kadri, Hiisniye ile ana ve babasmi 
oldiirmegi kararla§!Jrarak evlerinin i>
niinde beklerni§ ve Mehmedi, kap1dan 
~1karkcn vurmu~tur. 

Kmn annesi silah sesine ko&mu& ve 
Kadri ona da bir el ate& ctmi&, fakat 
isabel ettirememi§tir. Bek~i yakalan 
ml§hr. ihtiyar agtr yarahd1r, -· Konyada gtda maddeleri 

piyasast 
Konya (Ozel) - 1lk ova alanindaki 

koylerden tara arpa ve bugday geliyor. 
Bugdaym kilosu 6 arpanm kilosu 3 ku
ru§ 30 para iistiinden salllmaktadJT. Pi· 
yasada degi1iklik gorulmuyor. Koyun 
ve k~i piyasaSJ dii§mektedir. Koyun 
3 - 8, tiftik ke~isi 4 - 2 lira arasmda sa
n!tyor. 

Koylerden halis tereyaglan bol bol 
gelmege ba,lamt§hr. T optan Mh§lar kJTk 
kuru§ perakende sahtlar da kilosu elli 
kuru§IUr. Pazarlarda stgiT altm sahml 
artmt1llr. Bunun sebebi k11ltk pashrma 
ve sucuk yap1lmaga ba§lanmtt olmaSJdJT. 
1nek, okiiz, dana sah§l pek h,varetlidir. 

._. .•. -. 

Davet 
istanbul Curnhuriyet Miiddeiumumi

liginden: 

!stanbulda oldugu anla&tlan Tirebolu 
C. Miiddeiumumisi Esadm hemen me -
murivoti.."'ajze stelmesi. 
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(11::4t;:zASKERLiK BAHiSLE~!~ 
Habe§liler Italyanlar~ 
nas1l kar§I koyabilirler 
Hududa yakm yerlerde, biiyiik bir meydan muba 
besi olursa bunu italyanlar kazamr; Hahe, .... "rkUl 

cey~i, daglarda ve i~erilerde harbetmek onL!L;Q~P' 
-2 -1] 

• 
Eaki, yeni ~efid fefid tiileklerle miicehhez Habef aakerleri 

cepheye giderlerken 
Ilk yaz1m1zda, timalden, §arktan ve 1udur: Habe,lilerin, halyanlann 

cenubdan ilerliyerek Habe,lileri bir dt! kuvvetli ve ~ok iyi te~hiz edilmi! 
hatlar manevrasile ~evirmek istiyen !tal- mal ordulanm, bir meydan munar<" 
yanlarm Adisababa 1arkmda birletmek de maglub edebilecek kudrette 
ve -yakahyabilirlerse- Habe§ ordusunun nna heniiz inanam1yorum, bu 
biiyiik ktsmmt, burada kat'i neticeli bir «zaman» ve <<mesafe» amillerile 
rneydan muharebesile imha etmek isti - zad1ya hJTpalamadJktan sonra 
yeceklerini yazdtktan sonra, halyan 1i- ceklerini tahmin ve iimid etmiyorulll 
mal ordusunun Aduadan Adisababaya ondan ... 
en nikbin bir tahminle asgari alb ayda Halbuki, Habe,islandan gelen 
gidebilecegini, o vakte kadar da ikincika· ler, Habetlilerin, harb san' atinin bU 
nun sonlarmdan maytS ba,lanna kadar kaidesine uygun davrandtklann•• 
suren ikinci yagmur mevsiminin ba§hya- evvela dii§manm en kuvvetli ktsmt01 

ca~m1 soylemi§tim. mek i~in tedbirler ald1klartm haber 
italyanlan siliih ve le1kilatla degil an- yor. Habe1istandan gelen 

cak «zaman» ve «mesafe>> ile yenmeleri ~ok mubalagah, birbirini tutmaz 
muhtemel olan Habe,lilerin bu arada ne arasmdan hakikati bulup ~tkarmak 
yapacaklannt tahmin etmege 'Yahtahm. se de, Habel ordusunun biiyiik 

Habe~ ordusu i~in, kendilerine kartt 1imal cephesine kart• sevkettigi ve 
bir d11 hatlar manevrasile ku1atma yap- daki Habel kuvvetleri arasmda, 
mak istiyen ltalyanlara kar§t, bir i~ hat- irtibat haSII olduktan sonra, 1 
Jar manevrasile ii~ ayn grup halinde hare- 1ilik bir kuvvetle mukabil taan ut• 
ket eden dii1man kuvvetlerinden birini lecegi hakkmda bir tak•m haberl~~ 
miinferiden yakalay1p mag\iib etmek im- Bu haberler dogru ise, Habe§lilel• 

1 

kiim vardJT; vardJT amma, Habel ordu- lardan istifade ederek dii§mamn,'YJ 
sunun bunu yapacak kabiliyette oldugu- ilerlemege ~ah§an kollanndan §Jill 
na, evvelce de soyledigimiz gibi, pek ka- puna taarruz edecekler demektir. 
il olamJYOIUZ. Boyle bir manevrayt du - Fa kat Habet ordusu, 1 oo.OOO 
§Unecek bir Habel kumandam veya ec- bir kuvvetle ltalyamn timal 
nebi bir ak•l hocaSI bulunabilirse de, dii- bugiinlerde vuku bulacak bir . 
1iinmek kiifi degil, dii,iiniilen ve hamla- muharebesinde maglub edebihr~ 
nan pliim tatbik etmek gerektir. Habet I 10,000 asker, 2300 makinelitufe 
ordusunun bugiinkii tetkilah, siliihlan ve top ve 92 tanktan ve bir~ok 
diger vaSitalan bak1mmdan bu plam mu- miirekkeb olan bu orduyu, 1 

· vaffakiyetle tatbik edebilecek kudrette fekli Habetin maglub edcebillecc:g': 
olduguna 1imdilik inanmakta mazuruz. kabul etmez; Habetliler rnucize 
Bununla beraber, Habe~ ordusunun o- larsa diyecegimiz yoktur. 
niimiizdeki giinler ve haftalarda yapaca- Bu taarruzun, herhalde a 

iit hareketlere ve gostereceiii kabiliyete beri tahkim edilen Adua oniind• 
bakarak, icab ederse, bu fikrimizi diizel- fakat ltalyan ordusu Habe1ist~P 
tebiliriz. Ciinkii bu ordu hakkmdaki bil- de hayli ilerledikten sonra 
gimiz, ecnebi kaynaklarmm verdikleri ha dogru olur. (iinku ltalyan 
malumattan ibarettir; bunlar da ordunun Eritredeki iissiilharekesinden 
biiyiik meydan muharebelerinden ziya- daha zayJfhyacagl, yan ve 
de, miidafaa ve ~ete harbi yapacak kud- dogru daha kolayhkla ·taarruz 
rette oldugunu soyliiyorlar. cegi tabiidir. n 

Biz, harb ba§ladJgl mada yazdtgtnltZ iki tarafm vaziyetlerini tetki
1
k::,. 

ra ak1l ve manllk der ki Habel' . 
bir yaztda, ltalyanlann yapacag1 ii~ kol· k 

yanlann §imal ordusunu, oyna • 
dan buyiik sevkiilcen ~evirme manevra- 1 

his, ~etin bir miidafaa sistemi e, 
sma kar11 Habe§lilerin i~ hatlardan isti - 1 

avuca s1~maz akmlar, baskm ar. 
fade ederek dii,manl miinferiden maii • 

cumlarile aylarca yorduktan, 
lub etme manevraSJ yapabileceklerini 

tan :sonra. ancak uS!;ii!ltarekcostr•v:: 
yazmtt, hatta buna bir misal de getirmi~. 

uzaklarda yenebilirler. Bunu 
Habel ordularmm §imalde ve cenubda 

riyazi bir kat'iyetle mutlaka 
miidafaada kalarak, §arktan ilerliyen 
I 

mek istemiyoruz, yenebilirlerse 
talyan kolunu maglub edebileceklerini 

k boyle yenerler, ,diyoruz. soylemi1tik. Bunu soyler en askerligin 
Habel lmparatorunun planlo 

ve harb san' a linin ana kaidelerinden biri- I an dajihk mmtakalara iyice 
ne tamamile uymJYan bir misal se~mi§tik. sonra, onlara taarruz etmek 
Bu kaide, boyle bir vaziyette dUtmamn kmda Adisababadan gelme 
evvelii zay1f degil; fakat en kuvvetli gru- baklhrsa, Habetlilerin de bu en r· 
punun iizerine yiiklenilmesini emreder. plam tatbik edecekleri anla11hY0

1 Ciinku siz, biitiin kuvvetlerinizle diitma- h k d kU are et tarzmUI ne en en m• 
mn biiyiik ktsmtm maglub ederseniz, ge- b k d 1 1t gunu •1 a bir yazt a an attr ·, 
ri kalan kii~uk kuvvetleri de sonra rahat~a ABIDIN f}t+ 

ve kolayca maglub edebilirsiniz. F akat, ilk -----------
once diitmanm zay•f kollanm tepelemek efe{ 
i~in vakit ve kuvvet sarfederseniz, sonra lspanya ile miizakel" 
onun biiyuk ktsmt karliSina zay1f ve yor- fspanya ile yeni bir tecim yan 
gun ~tkarstmz. Biiyuk ktsma kar11 mu - yap1lma51 i~in Ankarada .:~'~ btf 

vaffakiyet iimidiniz azahr ve burada, muzakerelerin epey ileriledtgt d• 
muharebeyi kaybederseniz onun kii~iik rilmektedir. Bu arada 1spanYd 
kuvvetlerini magliib etmi1 olmamzdan bir clan bloke Turk paralann•n a 
fayda ve hay11 gelmez. Onun i~indir ki, temin edilmi1tir. j 
harb san'ati, miiteferrik dii1man kolla - Baltk<;tlann se~iJll 
nndan evvelii en kuvvetlisini (baz1 vazi- Ba!tk~•lar Cemiyeti yeni ;dare 
yetlerde de en yakmdakini) mag"lub et- ser1'm1' du'·n ba•lam1•t•r Serim• -"' 

y ' y. 'd""'' mege ~altlmagJ emreder. Bu ana kaide- saat 13 e kadar Sanyerde e 
yi bildi<>im halde, neden Habe•liler irin kt' ., , , ce "· • 
getirdigim misalde, zay1f olan tark hal- Tlirkofis biiJtefll iiP 
yan kolunu yalmzba§ma yakalay1p mag- T k f d her g iir o is timdiye ka ar daJI 
liib etmelerini yazml§hm. Bunun sebebi rettigi ekonomsal biiltenleri ~~:reo 

her on bet giinde bir olmak u~tir• 
ve framtzca, olarak ne~redece 

[1] Birinci makale diinkii yazmuz • 
dadtr. 
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Italyait ordusunun Mak~lle 
~ehrini de aldtgi sOyleniyor 

Habe~ ve Italyan ~ 
~ I 

~ ordularinin 
I 

haz1rhklan 
(Sfiel muharririmizin mUtaleasi) 

Propagand• Bakanl•gl, a -
numarah t~bligi n~!r<tmi~ 

Musavva limani 

miistahkem mevki 

halini aldJ 

ftalyanlar Ktzddenizde 
onemli tedbirler aldtlar 

Londra 17 (A.A.) - Royter 
aiansmm Suven kanah mmtakaS! 
iizel aytan bildiriyor: 

ltalyanlar~ Musavva limamm bu
yuk bir h1zla birinci s1mf bir miis
tahkem mevki haline getirmekted!T
Ier. Musavvamn birka~ kilometre ~i
malinde col tepecikleri arasma giz
lenmi§ olarak 30 kilometre menzdli 
38 lik toplar yorle,tirildigi soylen -
mektedir. Limanm aiizm1 hafif kru
vaziirl~rle torpitolan puskurtebile
cek 105 milimetrelik toplar muda
faa etmektedir. Limanm ilerisindeki 
adac1klara 1 05 ve 155 milimetrelik 
toplar konmu1tur. Bu toplar, ada -
c1klara geceleyin sevkolunmu§tur. 

Bu suretle tahkim edilmi§ bir ha
reket merkezine malik bulunan Kl
Zlldeniz ltalyan kuvvetlerinin hii -
cum vasf1 mi.ithi, bir hal alml§tlr. 

Bu civarlarda be~ ltalyan deniz
a!tJ gemisinin de mevcud bulundu
gu ve bunlann maskelenmi~ olduk
lan siiylenmektedir. ltalyanlarm u
~ak miktannm 500 e yaklajtlgl tah
min edilmektedir. Hava kuvvetleri 
karargah1 Assabdu. Fa kat bununla 
beraber, ihtiyaca gore Assab veya 
Asmaraya gonderilmek i.izere Mu
savvada da bir~ok u~ak bulunmak
tadrr. 

Bu u~aklarm bir ~ogu da kuvvetli 
bombard1man u~akland!T. Bunlar • 
dan I 00 kadannda iki§<r makineli
tiifek vard1r ve al~aktan u~abilecek 
surette yap!lm!§lard!T. Bu suretle bu 
u~aklar Habe~ lcuvvetlorini bir kur
lUn yagmuruna tutabileceklerdir. 

Musavvadan bir mil uzakJ.ga ka
dar biitun deniz, e~yalanm bo§alt
mak iizere bekliyen gemilerle dolu· 
dur. 

Habe,ler Makallenin diifliigiinii 
tekzib ediyorlar 

Adisababa 17 (A.A.) - Ma
kallenin dujti.igii hakkmdaki i•Yi • 
alar teeyyiid etmemi1tir. Bu haber 
i~in vakit herhalde ~ok orkendir. 
(:i.inku bugun Makallenin 1imal 
mmtaka•mda baz1 ltalvan akmlan 
olmu<Sa da Habel ileri kollan, mu
him ltalvan kuvvetlerinin mevcudi
yeti hakk1nda hi~bir habor getir -
memi<lerdir. 

ltalyan ufaklarr bir Habef 
cephaneligini bombaladzlar 

Asmara 17 (A.A.) - Makal • 
lenin giineyinde ke,if u~u1u yapan 
ii~ u~ak elli kilometre guneydeki 
Belmaryam miihimmat stoklarm1 
bombard1man etmi1lerdir. U~aklar 
diinerken duman siitunlan yuksel -
digini gormii,Jerdir. Stoklann infi • 
lak ettigi saml1yor. 

U~aklar kendilorine ate1 a~an 
Hah"' l(ruplan gormii•lerdir. 

Habef a•kerlerine gaz 
maskesi d agttzlacak 

Adisababa 17 (A.A.) - Har
rar Gene! Yalisi IU emirnameyi ne§· 
retmi~tir: 

«Habe, askerlerinin gazlere kar
~~ yeg5.ne korunma ~aresi Js)ahlml§ 

bir par~a b~zdir. Bu bezin daima 
cebde saklanmaSI laz!md~r. Yakm
da cephed~ bulunan askerlere gaz 
mask•leri dag•lllacakhr. 

lngiliz Somali11inde 
hudud kapattldt 

Berbera (lngiliz Somalisi) 17 
(A.A.) - Biitiin Slmrlar kapan -
mljhr. Kara smulannda ingiliz 
kuvvetleri s1k! surette karakol va -
zifesi p:ormektedir. Daha 1imdiy~ 
hdar lngiliz Somalisine hi~bir k•m
'" iltica etmemi,tir. 
Mu1olininin ogullarile havada 

farpz~acaklarmtl! 
Londra 17 (Oz~l) - Londra

daki Habe• el~i•i Martinin iki og
lu, Habe, hava kuvvetlerinde va -
zife almak iizere bugun Londradan 
aynlml,lardu. fki gene u~man, Mu
solininin iki oglu ile havada ~ar -
pl§mak iizere Habetistana gitmek
t• o1dnld"m' <ovl•mi<lerdir. 

si beklenmektedir. Ailebi ihtimal, k1t' a

lar, ~ehir dJ§ma karargah kuracaklardu. 

Goniillulerin lmparatora sadakatleri -
ni arzetmek uzere geldikleri saray etra -
fmda heyecanh sahneler cereyan eunel..
tedir. 

Kadmlar da cepheye gitmege ham
lanmaktadular. 

Daha diin, kabile ba~kan1 bir kad:n, 
yiizlerce muharibden miirekkeb erkek 
muhaf1zlarile birlikte, harb sahnesine ha
raket mi.isaadesini almak iizere, lmpa
rator sarayma gelmi1tir. 

Habefi•tanda ;yeni i1yan 
hiidi1eleri mi? 

Asmara 17 (A.A.) - Havas ajan51 
aytanndan: 

Halk tarafmdan sevilmekte olan Ras 
Hailouun azlinden otiirii Godjam •Iinde, 
bir~ok isyan ve haydudulk vak'alan ol
dugu haber verilmektedir. Ras Hailou
un yerine Ras Ojiminiron atanm•jhr (ta· 
yin edilmi1tir). 
Habe,istana gonderilen siliihlar 

Berlin 17 (bzel) - lngiliz Soma -
lisinden hergiin Habe~istana ku!liyetli 
miktarda silah ve cepane gonderilmek -
tedir. Son 24 saat zarfmda Berbora li
manma 7 vapur silah ve muhimmat ~:ka
nlmi!hr. Bir fngiliz vapuru binlerce rna· 
kinelitufek ~1karm1'hr. 
ltalyanlar ve iltica eden Habefler 

Roma 17 (A.A.) - Haber verildi
gine gore, ltalyanlar tarafma ge~en s~
lasiye Guksanm askerleri Silva f!Tkasma 
almmi!l!r. 

Bu askerler, esasen son sistem olan 
silahlanm muhafaza etmektedirler. 

Aynca teslim olan I 500 muharib, 
Adigratta tah,id edilmi,tir. Bundan ba~
ka TTgre yerlilerinden 6500 ki§inin ltal
yan ordusuna girmek istedilderi bi!diril
mektedir. 
Guk•a yalnrz 100 ki1i ile kafmtf 

Adisababa 17 (A.A.) - Habej 
hukumeti, Guksanm ltalyanlar tarafma 
ge~tigini dun teyid etmi1tir. Resmen bildi
rildigine gore, Dedjaz Guksa, birinc:t<l· 
rinin 9 / I 0 gecesi gizlice Makalleden 
aynlm!l, fakat kendisini ancak adamla -
rmdan 100 ki1i takib etmittir. 

Habe,i.tanda mahpuslar da 
cepheye •evkediliyorlar 

Adisababa I 7 (A.A.) - Havas a
ianSl aytanndan :· 

Hiikumet, hapisanelerdeki mevkufla
rm serbest b1Tak!lmasm1, kendilrrine si
lah dag•lllarak cepheye sevkedilmelerini 
emretmi,tir. 
Harrardaki Franstz gazetecilerinin 

Cenevreye fektikleri telgral 
Asmara 17 (A.A.) - Stefani ajan

smdan: 
Harrardan ogrenildigine gore, bu 1•· 

hirdeki F rans!Z gazetecileri, Uluslar Sos· 
yetesi sekreterligine gonderdikleri bir tel 
yaz!Smda Habe,istan tarafmdan hergun 
i1aa edilmekte clan yanh1 ve miiheyyic 
haberlere kar,, ihtiyath davramlmaSl ge
rektil!ini bildirmi,]erdir. 

ltalyada sillih altrna alanan 
yedek subaylar 

Rom a 17 (A.A.) - 1906 sm1fma 
mensub u~man ve muhendis bu1unan ye· 
dek subaylan silah altma ~aguan bir ir•
de ne~redilmi1tir. 

ltalyanlar MIBir hududunda 

DUn gece saat 9 a kadar gelen ha
berlere gore, silel vaziyette defii • 
§iklik yoktur. · 

Bir taraftan !tal.vanlar yollar ya
parak, g~ri hizmctlerinl di.izelte -
rek y~_ni bir hamleye hazlflan•yor
Jar, diger taraftan seferberliklerini 
bitirmi~ olan Habe~ kuvvetleri, te
cemmulanm ya~mak ?zere muhte- ~ 
lif cephelere dogru g1dlyorlar. ~ 

l?lmal cephesinde 11 
!talyan ordusu, yalmz baZJ mu - ~ 

sademeler vuku bulan ~imal cep - 1 

hesinde yeni hamle ic;in hazlflamr
ken uc;aklar mi.itcmadi bir faali -
yetle bu arahk ve haztrhk devre -
~ini bo~ gec;irmiyor, Habe~lilere hil
cum ediyorlar. 
Habe~ tmparatoru, uc;ak hi.icum

Jarmd~n naSII tahaffuz edilmek Ja
z•m geldigini askerlerine bildir -
mi~tir. 

!talyan kuvvctlcrinin Makalle 
civarmda bulundugu ve !Chri zap
tettigi hakkmda Adisababada dola
~an rivayetler varsa da, boyle bir 
!CY olsa ital yanlarm hemen di.in -
yaya yayacaklan tabii oldugu i<;in, 
bu rivayetlere inanam1yoruz. Bu 
itibarla, bir miitaleada bulunmag• 
Ji.izumsuz addediyoruz. 1 

Cenub cepheslnde 1 
Ccnub ccphesi harekall da an

la~Ilmaz ve i~inden <;1k1lmaz bir ~e
kil ald1. !tnl~·an tebligi Somalide 
kayde degcr bir ~e.v yoktur. diyor. 
Ba~ka bir haber, burada ~iddetli 
yagmurlarm !talyan harekatm1 
durdurdugunu ve bu yai(murla'nn 
ikincite!irine kadar si.irecegini ha -
her veriyor. Uc;i.inci.i bir telgraf ise 
!talyanlarm Uebbi - $ebcli vad1 -
sinde ilerilediklerini soylil.vor. ile
riliyorlar ama neredeler? Bunu da 
ba~ka bir haber bizc ogretmege <;a
h&lYOr: !talyanlar Gerlogubi etra -
fmdaki I!abe~ ~etelerini temizle -
diklerini soyliiyorlar, demek ki 
Gerlogubidedirler. Ayni haber Ha
be~lerin de Gornhaiye ~ekildikleri
ni bildirmektedir. Gerlogubi, So • 
mali hududundan 140 kilometre 
mesafededir. Bu mevkiin cenubu 
garbisinde bulunan Gorahi ise 200 
kilometro mesa!ededir. 
Habe~lilerin Ogadende taarruza 

' geGecekleri hakkmdaki habcrler 
tl"kzib edilmekte ve buradaki bi.i -
yilk Habe~ kuvvetlerinin italyan -
Jan Harrara dogru yilriimekten 
men'e \•h~acaklan bildirilmekte -
dir. I 

Habe~ !mparatorunun !talyan 
kuvvetlerini .;ok i<;erilere <;ekmek 
ve biiylece muvasala hatlar1 iyice 
uzadtktan ve baskmlara miisaid bir 
hale geldiktcn sonra, muharebe et- ' 
mek plamm takib edecegi siiyleni • ' 
yor ki Habe~istan i~in en dogru ha: 

1 
reket budur. ~( 

.\ Vaziyeti k1saca huli.sa edersek 
~ ~u nC'ticeye varirtz: 

!ki taraf ta haz~rlanmaktad~r. !
talyanlar yeni bir taarruz hamlesi 
yapmak i<;in; Habe~liler de dil~ -
mamn bu ycni hamlesini k1rmak 
ve zay•flatmak i~in... · 

~ukurovada iki tekerlekli 

arabalar 

neler yaptyorlar? Adana (Ozel) - <;:ukurovada oku>-
Kahire 17 (A.A.) - Havas aiansi ve mandalann omrunii losaltan ve •>nlan 

aytarmdan: · nihayet iki u~ y1l i~inde ite yaramaz ha-
T ahkiki miiskul bir habere gore T rab- le getiren, ayni zamanda yollan da tah

lusgarb ve Bingazideki ltalyan k•t',].m- rib etmekte rokor kuan me~hur iki te • 
nm Siaouah vaha" kar,!Smdaki Gheghal kerlek1i arabalar, bir bu~uk ton!uk yiik
civannda faaliyette bulunduklan, tahki- lerile boyle katarlar te1kil edtrek ova -
mat yapt!klan, siper kazarak yeralt1 hi- dan jehirlere pamuk tajirlar. Bu y1l pa
glmlan yer]ejtirdikleri soyJenmektec1ir. muk roko!tesinin fazJa o!U§U sebebiJe bu 

Bundan ba§ka, bir~ok tank ve barb le- arabalar geceli gunduzlii ~ah~maktad!T
vallmmm smu boyuna sevkedildigi bil- lar. Evleri caddelere yakm olan aileler, 
dirilmektedir. bu arabalarm gurultiilerile evlerinde ra

Bu haberlerin, !ngiliz • M 1m otorite- hat uyku uyuyamaz oldular. Fa kat bu 
Jeri tarafmdan lll'n•n sue! ihtiyati ted - giiriiltii, memlekete servet laf!yan bir va
birlerle alakadar oldu~u samlmaktad!f. S!lamn guriiltusii oldugu i~in pek o ka
ln<!ilizlerin Mr11rrdaki hazrrltklart dar 1ikayet mevzuu yapllmamaktad!T. 

lskenderiye 17 (A.A.) - lngiliz de- Konyada tohum JSlah i~leri 
niz bakanh~1, limanlann mudalaaS!nl Kenya (Ozel) - T anm Bakanhg1 
tanzim etmekle mes~uldur. Ba71 k~>lm • Kenya ova51 j~in ~ok hay!Th olacak olan 
lan halka yasak edilmi! olan D"ukhela baz1 te§ebbiislerde bulunmaktad!T. Ba • 
ve Mox plajlanna biiyuk ~a pta toplar . kanhk uzmanlanndan profesor Veninger 
yerle§tir;lmi~tir. yanmda bir de aSIStan oldugu halde ili-

iJnemli bir konu.ma mize gelerek otomobille iki gun dola,h. 
Kahire 17 (bzel) - Sudan Gene! Bu inceleme gezisinden alman sona gore 

Valisi Sir Core bugiin Londradan bura· dart yerde denem tarlalan a~1lacak ve 
ya gelmi~. M1m F evkalade Komisesile buralara eski§ehir, Ankara to hum IS!ah 
Sudan • Habej hududunda almacak ted- istasyonlannda hamlanml§ olan tah1l 
birler hakkmda birc;ok onemli goriism<• urunlerinden ball c;e~idler ekilerelc sma~
lerde bulunmu,tur. Sir Core yann Su • Jar pp!lacakt!r. Sec;ilen dort yerden b1· 
dana gidecektir. risi Konyada, birisi Kadmham il~esinin 

Koyliiler tarafmdan yap1lan 

bir mekteb 
Konya (Ozel) - Bozk1r kazastntn 

Ahuh nahiyesinde koylunun yard1mile 
guzel bir mekteb yap!lmaktad!T. Meheb 
Cumhuriyd bayramtnda a~1lacaktn. Yu
kanki resim, yap1lmakta olan mekteb bi
naS!nl gostermektedir. 

Ladik koyunde, u~unciisii Karaman il~e
sinin Mandasan koyii yanmda, diirdiin -

rusu Konyaya bagh T athkuyu koyiin -
dedir. Aynlan tarlalar onar doniimliik 
olup bunlar kira ile tutulmujtur. Simd1lik 
dort yerdeki bu tarlalarda S!namalar ya
p•lacak iyi iiriin ahn!TSa bu tah.J ekimi 
OnemJe yapllacaktiT. <;ift~iJerimiz bu I§< 
§ahsan buyuk ilgi gosteriyorlar. 

• 

' = 
Fransizlarla lngilizlerin 

aralar1 m1 a~IIIyor? 
( BaJ tarafr I inci •ahifede) «Fran sa, nihayet homurdanarak fn • 

bir ehemmiyette sayd1klan fuphe<izdir. giltereyi takib etmektedir. Uluslar Sos • 
Oiger taraftan, soylendiii:ine gore, Laval yetesi paktm1 saii:lam bir ~ekilde tatb•k 
ise 1ahsan, lngihere ile bir sogukluk pa- etmek suretile kendi guvenliiii i~in elde 
hasma da olsa, ltalya ile tejriki n>esaiye edebilece~i faydalan, manevralar ve mu· 
devam1 tercih etmektedir. kabil manevralarla kavhetmektedir.• 

Ayni konu (mevzu) uzerine yiiriide Cenevrede 
(tefsiratta) bulunan Niyliz Krenik! ga- c~nevre 17 (Ozel) -Tali Ekono • 
zetesi de, diin F ransiZ - lngiliz miinase - mik komite bugunkii toplanhsmda !tal • 
batmda ani bir buhran haS!! oldugunu ya- yaya gonderilmesi yasak edilecek clan 
21yor. Lavalin mudaf a a ettigi bir noktai mall arm liste<ini hamlam!jhr. Bu lis -
nazara gore, ln11iliz takviye gcmileri Ak- teye gore demir, nikel, aluminyom, man
denize Uluslar Sosyetesinin kararmdan ganez, krom, baku, ~inko, nitrat, yun, 
evvel gonderilmi~tir. Buna binaen lngiliz pamuk, kauc;uk, petrol, makine yaglan 
filosunun Akdenizde bulunmaSI So<yete- ltalvaya gonderilmiyecektir. 
nin verdii(i salahiyete mustenid de!iildir. Komite ayni zamanda ltalyan ihra • 

B d k. b' It I t catma konacak ambargo meselesini de unun manaSI 111 ur 1, IT a van a-
d t ·1 F d h' incelemi~tir. lsvirre delegesi baz1 itiraz • arruzu halin e, nRl tere ransa an ·~ ' 1 

larda bulunmu1, Lehistan deleg.,i de • bir yard•m b•kl•meme1idir. 
talya ile evvelce imzalanm!f mukavele· 

F.ranaanm cevabt lerin nazan itibara al.nmaS!m istemi1, bu 
Londra 17 (Ozel) - lngiltere hu· · muna•ebetle Lehistanm ltalyaya bir va· 

kumeti, donanmas1 Akdeni1.de hucuma pur siparis ettigini ve buna mukabil ko • 
ugrad1g1 takdirde Uluslar Kurumu pakh· mur vermek iizere bir mukavele imzala
nm 16 nc1 maddesi mucibince Fransan;n ml' oldugunu bildirmi~tir. 
yapacag1 yard1m hakkmda Pans huku- Leh delegesinin bu itirazma cevab ve
metinden sarih teminat istemij, biiyle bir ren Sovyet deleo;esi ltalya ile imzalad•k
durumda lngiliz donanmasmm Fran<!£ ) !an bir mukavele ile Sovyetlerin ltalya• 
u"ubahrilermden !Stifade edebd ip ede - va petrol ver!J)ekte old•:klanm bildirmi~. 
miyecegini sormujtur. FransiZ hiikumeti hiikumetinin buna ragmen Uluslar Ku -
Akdenizdeki ingiliz deniz kuvvetlerinin rumunun tavsiyelerine gore hareket ode
normal bir halde olmad'~'"' ileri sure - ce;;ini soylemi1tir. 
rek, bu durum c\evam ettik~e lngiliz do· Uluslar Kurumu mehafilinde ekono • 
nanmaS!ntn F ranSIZ ussubahrilerinden IS· mik zecri tedbirlerin ~ok muessir olacagl 
tifade edemiyecegini bildirmi1tir. ve ~abuk netice verecegi kanaati umumi· 

Durumda deii¥iklik yok! dir. 
Pans 17 (A.A.) _ Lavalin dun f • Zecri tecf_birlerin tatbikt 

talyan ve lng.liz sdirlerile yapmlj vldu- I "ondra 17 (Ozel) - Avu>tralya 
gu goru1mder hakkmda henuz mmi h1~ 

1 

hiilumeti zecri tedbirleri tatbika ba~l~· 
bir1ey oii;renilmemi1tir. lngiliz se[;rinin d•~m• mmen bildirmi1tir. B.ugiinden . ·~•· 
Lavale ingiliz kabin05inin dunku col!e • baren Avu•tralyadan Habe!lStana 11lah 

sinin sonuclan hakkmda bilge vermi1 ol- 1 gon~erilme~e .. b~~la~ml~hr. .. . , 
dugu 1uphesizdir. Gene! gorii! lU mer- Kanada hukum~h de bugunden 1tm~· 
kezdedir: Bir uzl"'ma te1ebbiisunde bu- ren ltalyaya n•kel !hracallnl yuak etmlt· 
lunulmak iizere ya~llm11 olan miizak<re· ~ tir. ..k. 
ler sonucunda durumda bir de;i,1k!ik Cenevre 17 (A.A.) - Fran•a hu U• 

haSII olmu1 deiWdir. ' ' ' meti zecri tedbirler komitesinin I 1. birin· 
:itejrinde lta!yaya gonderilecek 01lah ve 
muhimmata ambargo konmaSI hakk•nda 
ald1~1 karan kabul ettigini Uluslar So•· 
yeteune bildirmi1tir. 

ltalyanlarzn Franazzlardan rica3t: 
«lngiltereye boyun igmeyinh> 
Milano 17 (A.A.) - Stampa ~raTe· 

tesi, Fransadan lnl(iltereye serfiiru d -

memesini rica etmektedir. ltalya F "nm 
ulusunun ve F rans1z hiikumetinin mu 
kavemet kabiliyetine guvenmektedir. 

ltalyanzn fartlarz 

Kolombiya ve Finlandiya hiikumetl~
ri hu koran kabul etmi~1erdir. 

ltalyan gazetelerinin ne,riyatt 
Roma 17 (A.A.) - ltalyan gazele

! 1eri, Cenevredeki zecri tedbirlorle b~ra -
Paris 17 (A.A.) - Poti Jurnal ga- ber, Aksumun harbsiz i1galinin Ha1Je~IS· 

zetesi, Italyan biiyuk d~isinm, Ita iyanm tanda uyand1rd•ii;• manevi ve siyatal a.
hangi j<rait dahilinde harbe mhaytt ve- ki,Jerle me1gul olmaktadu. 
rebilecegini miizakereye g~ri§ecegin, La- Giornale d'italia gazetesi diyor li: 
vale bildirdii!i samlmaktadu. Ilk 1art, In- «Cevevro. alace~• zecri tedbirlrri in -
giliz filosunun Akdenizde~ ~eki!?te s idlf: 

1 

celiyor,., Roma da . mudafaa ~arelerini 
Bundan ba1ka ltalyan hukumel!, zecn ve r!'ukabil tedbirleri inrelemektedir. ls
tedbirler tehdidi altmda miizakereden im· tih•al ve tecim va<~talarile kendini koru• 
tina etmektedir. van her ulus, otekil.rin dii•manca J,., •. 

F ranarz gazetelerinin nefriyatt ketleri oniinde ba1 d~miyecektir. 
Paris 17 (A.A.) - Gazeteler, La- ftalva, blitiin had;•elere karjl gelmek 

valin uzla,ma i~in yapt1g1 ~ah§malan ozd iiure d•ima ayakta, birle§mit ve kuvveth 
bir ilgi ile takib etmektedu. olacaktu.» 

fngiliz buyuk el~i•inin diin 0,1 i 1Jen ltalyanlarm tekzibi 
Bakanhgma yapt1g1 goretten bah;eden Roma 17 (A.A.) - RQYter ajan11 
Petit Journal gazetesi diyor ki: ay••n bildiriyor: 

«~imdi yap.labilecek tekliflerin, hi~ ltalvanm, Fransamn vard1m1 olmak -
olmazsa, bir noktasm1 evvelinden n·dde- ''''" Brenner smmm mudafaadan iciz 
den Londra hiikumeti, MISIT • T rob! us- oldu~unu F ransaya bildirdi~ine dair clan 
smmndaki ltalyan kuvvetleri geri cekil- h•her, resmen yalanlanmakt«dir. 
medik~e. Akdenizdeki deniz kuvvetleri • ltalyaya benzin de verilmiyecek 
nin bir k1Sm1n1 geri almag1 derpi1 ede • Londra 17 (A.A.) - Petrol piya • 
miyeceii;ini soylemi•tir. Baz1 haberlerde '""nda, ftalvaya yap1lacak benzin sal!• 
i!aret edildigine gore, Londra, Akdeniz <1mn biisbiitun durdurulma'l irin Cenev• 
icin F ransadan, paktm 16 nc1 madd.,i - rede Jloru<me!tre ba1landiil1 hakkmdaki 
nin 3 uncli paragrafmdaki hukiim'rrden yavmt•lar teyid edilmekteclir. T 

daha kesin taahhiidl~ri istem~ge devam ltalyada pahaltltkla miicadele 
etmektedir.» Rom a 17 (A.A.) - Fiatleri kontrol 

Sosyalist Populair aazetesi, Laval ta- etme~e memur daimi komite, fajist partisi 
rafmdan yap1lan te1fbbusleri begcnme- <ekreterinin ba,kanl•ii• altmda toplan • 
mekte ve bu husu1ta Petit ]ournahn ver- mljhr. Komite, bir tabm ornek emtia 
diiii haberleri kaydettikten sonra, junlan viicude l{etirmenin miimkun olup olmadl· 
ya1maktad1r: 01m ara~tJrm1st1r. 

Gonen kaphcalarma yeni bir yol a~1ldi 

Y olun a~ tit, tiireni 
Gonen ilcesinin baymduhk islerinde Bandmnaya miijteri ahp gotiiren otomo· 

muvaffakiyetle ~ahtan il~ebay Asian - bil ,., arabalar da gene bu caddeden gi· 
er Gonen kapl!<:,alan iinunden Giinen - deceklerdir. 
Band!Tma §osesine birlejtirilmek ii7cr< Gonen Uray1 eski kaphca yanmda 
yeni bir caddo actiTm"llr. Bu yeni end- modern bir l<kilde yeni kaphcalar yap • 
denin birlejtigi IO'<ye kadar olan uzun- k d B 
lugu 800, geni,ligi 15 rl'<trodur. Ooj( - l!rma ta IT. u yeni hphcalarm yap1l• 
rudan dogruya Gonen l::aphcalarma malan bitmek iizerdir. Gonen IJray1 
mu,teri tai•Y•n otomobil ve arabalar bu kapi1ca mujterilerinin istirahatlerinin da
yeni caddeden gdecekler, kaphcalardan ha iyi olmas1 i<;in de <;ahjmaktad!T. 
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C : • • J lktuad Vekileti: lo; Ticaret Umum MiidiiriUgiinden: 
.._ _ _;,A..;.S:..K:..:..:E;:.R.:..:l::I;:.K:..._.:.IS,;:· .:l::E;:.R.:..:I___ 30 ikincite,rin 1330 tarihli kanun h\ikiimler i daireainde teao;il edilmi1 

S k d'l I olan ecnebi t irketlerinden (Sokoni • Vakum Kompani) t irketi bu kere mi.i-
ev e I ecek askerler racaatle bilci.imle eahamma sahib oldugu ve ayni Iicari muameleyi yap -

Eminonii Askerhk ~ubesinden: makta bulundugu (Vakum . Oyl Kompani ink Sirketi ) ile bilciimle taah· 
1 - 1 birincite~rin 935 celb ve sev - hi..idat ve tasarrufatile b irletmeye ka rar verildi i ini bildirmi, ve (Vakum -

kinde hangi stmflardan hangi dogum - Oyl Kompani Ink $irketi ) de bu hususu teyid eylemi1 ve laztm rei en vesi
lularma kadar ~agmlacai(J ve bu stmf- kalan Veki.lete tevdi etmi1 olmakla ili.n olunur. 
lardan bedcl vereceklerin de hangi ta
r ihe kadar bedellerinin kabul edilecegi 
strasile a~al(tya yaziimi~hr. Dikkatle o
kunarak ona gore bedcl vereceklerin 
vaktile ~ubeye miiracaat etmeleri ve he
del vermiveceklerin de toplanma gi.in -
lerinde ~ubede bulunmalan laztmdtr. 

A - Deniz smtfma aynlmt~ eratlar -
dan 329 bakavasile 330 dogumlular 24 
birincit~rin 935 gi.inii sevkedilmck ii
zere ~ubede toplanacaklardir. Bu stmf
tan bedel vereceklerin de bedellcri 23 
birincite~rin 935 ak~amma kadar kabul 
olunacakhr. 

B - Jandarma smlfma aynlm1~ erat
lardan 329 bakayasile 330 dogumlular 
24 birincite~rin 935 gi.inii scvkedilmek 
iizere ~ubede toplanacaklard1r. Bu s1 -
ntftan bedel vereceklerin bedelleri 23 
b irincite~rin 935 giinii ak~amma kadar 
kabul olunacaktlr. 

C - 316 - 327 bakayasile 328 dogum
ludan geri kalan piyadeler ve 316 - 328 
dogumlu iki senelik smtfa aynlmt~ o -
lanlarm bakayasile 329 dogumlular 24 
birincite~rin 935 te §Ubede toplanacak -
lard1r. Bunlardan bedel vereceklerin 
bedelleri 23 birinciteFin 935 ak~amma 
kadar kabul edilecektir. 

2 - Toplanma gi.inlerinde ~ubeye mii
racaat etmiyenler hakkmda askerlik 
mukellefiyeti kanununun ceza maddesi 
ahkamt tatbik edilecektir. 

HASAN 
Y AGLI, Y AGSIZ GO
MA ADRAGANA ve 
LlKiD BRIY ANTJNLE-

RINI ISTEYINIZ. 
HASAN DEPOSU 
Ankara, Istanba.l, Beyoglu. 

Y ags1z giindiiz, yanm 
yagh gece ve ac1 

badem yagh 

HASAN 
KREMLERi 

{:illeri ve sivilceleri ve !eke
Jeri kat'iyyen izale eder. Diin
yada mevcud kremlerin en ne . 
fialeri, en 11hhileridir. Nazik 
cildli kadmlarm hayat arkada· 
fldJr. !htiyarlarJ genclettirir 
ve gencleri giizelle,tirir. In -
sana ebedi bir taravet veren 
Hasan ac1badem yagile yagSJZ 
giindiiz ve yar1m yagh gece 
kremlerini unutmaymtz. Kutu
su 50, tiib halinde 20, Tiirkiye
de yap1hp ta Avrupa etiketi 
yapt,tmlan ve halk1 aldatan 
kremlere ve aair 1triyata aldan
maymJz. Hasan iamine ve mar· 
ka11na dikkat ediniz. 
Hasan deposu: Ankara- !atan

hul • Beyo~lu 

I J. sfanbuL t eleazqesi iliinlarz _j 
Ketif hedeli 1884 lira 2 kuru' olan Fmd1khdaki 13 iincii mekteb 

bah~esine dikilecek amt a~1k eksiltme ye konulmuftur. ~artnamesi 
ve ketif c vrak1 Levaz1m Miidiirliigunde goriiliir. Eksiltmeye girmek 
istiyenler 2490 numarah arthrma ve eksiltme kanununda yaz1h ve • 
sika ve buna benzer i~ yaphgma dair Baymd1rhk Direktorliigiine tas· 
dik ettirilmi, ehliyet vesikast ve 142 lirahk muvakkat teminat mak • 
buz veya m ektubile beraber 4 ikincitet rin 935 pazartesi. ~~:iinii saat 15 
te Daimi Enciimende bulunmahd1r. «1.» (6563) 

Amir i~in elbiae 
Efrad i~in elbiae 

.. ...... 

fak•m 
30 

418 

448 

Beherinin tahmiu 
bed eli 

15 
9,75 

ltfaiye amir ve efrad1 i~in yaptmlacak 448 tak1m elbiaesi a~1k eK.
siltmeye konulmuttur. Elbiaeler bir caket, bir pantalon ve bir kasket • 
ten ibarettir. Kumat niimunesi ve ,artnamesi Levaztm Mudiirliigoo • 
de goriiliir. Ekailtmeye girmek istiyenler 2490 numarah arthrma ve 
eksiltme kanununda yaz1h vesika ve 340 lira 50 kuru,luk muvakkat 
teminat makbuz veya mektubile beraber 24 birincite,rin 935 per,em· 
be giinii saat 15 te Daimi Enciimende buluumahdtr «B. >> {6325) 

Beherinift 
muhammen 

Aded bedeli 
Siyah aoba boruau 2700 19 
Siyah adi diraek 400 24 
Siyah deveboynu dira.,lr 300 20 
Galvaniz boru 400 33 
Galvaniz adi diraek 100 33 
Soba tablaSJ , 70 90 
Komiirliik 90 90 
Soba anahtar1 60 13 
Soba matall 80 25 
Sob a kiiregi 100 20 
Galvaniz ~apka 100 12 
Soba tamiri 80 100 
Soba vaziyesi ~· 260 120 

Belediye merkez ve fUabah i~in laz1m olan ve yukanda cinsi ve 
miktan ve beherinin muhammen k1ymeti yaz1h bulunan soba maize· 
meai a~tk eksiltmeye konulmuttur. ~artnameai Levaz1m Miidurliigiin
de goriilur. Ekailtmeye girmek istiyenler 2490 numarah artt1rma ve 
eksiltme kanununda yaz1h veai!!ca ve 106 lirahk muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber 22 birincitetrin sah giinii aaat 15 te 
Daimi Enciimende bulunmahdtr. «B.>> (6255) 

l'lJPOI\ILll·VADELi·l'fEVDmT 
OTURDUGUN • YERDE ·HE.R·AY1 N ·Bi RiNDE 
PARANIN·FAi~iNi·A L • 

lstanbul asliye birinci ticaret mah · 
kemeainden: ·ADA PAZ A R.. I • 

Kripel taraftndan lstanbulda To. 1,..._,.. ... ~-~-·-K···T•j•'··--~~--= ... T-·------------· palyan hanmda 9 numarada Naci ve 
Rozental aleyhine 935/268 dosya nu- I.Jevlet I.Jemiryollarl ve limanlarll$1etme Umum ldaresi ilanlar 
maruile ao;tlan 9350 lira alacak da -
vaatnda iJinen yaptlan tebligata rai· 
men borclular belli riinde mahkeme • 
ye relmemi, olduklartndan haklartn -
da 11yab karart verilerek biitiin mu -
ameleler yaptlml.f ve miirafaa hiiklim 
derecesine celmif ve itbu karann teb
liii io;in mahkeme 20/11/935 o;ar • 
tamba saat 14 e btraktlm~1br. Borclu 
Naci ve Rozental ifobu karara kanuni 
mi.iddet i~inde itiraz etmedikleri ve 
belli giinde mahkemeye gelmedikleri 
takdirde muhakemenin l'lyablartnda 
bitirilecegi ilin olunur. ( 15646) 

Beyoglu Tapu Ba,memurlugundan : 
Hiicceti ter'iye ile Maryonun uhde

linde olup vefatile oi'lu Apostola ve 
onun da vefatile iki k1z1 Atina ve Ev
diksiya '\"'e Atinantn cia firari olmas1 

haaebile bilmiizayede Cafer Sadtia 
nt&tf hi11eai ihale edilen Beyoglunda 
Tatavla mahalleainin eski Saka yeni 
Lazari sokagmda eski 12 yeni 9, 11 
No. h 'IV ve araanm Tapuda kaydi ol
mad•imdan. senedaiz taaarrufat ah -
kimt tatbik edileceginden tahkikat 
ciin\i olan 4/11/935 pazartesi giinii 
oabah saat 10 da mahallinde tahkikat 
yapdaeaimdan o giine kadar iddiayi 
tasarruf edenlerin veaaiki ta sarrufi .. 
yelerile mahallinde memura veya i
dareye 935/4276 No. ile mi.iracaat et· 
meleri ilan olunur. (15648) 

22/10/935 tarihinden itibaren it'arl ahire kadar Haydarpatadan • 
Ankaraya sah giinleri, Ankaradan - Haydarpafaya <;artamba giinleri 
ToroJ aiirat katarlan tarifesini takib etmek ii7ere hirer yolcu katarJ 
hareket ettirilecektir. Haydarpafadan aaat 9,40 ta ,Ankaradan saat 
7,03 te kalkacak olan bu katarlarda her smtf yolcu arabalarile bir 
yemekli vagon bulunacag1 muhterem yolculara ilan olunur. 

(3013) (6474) 

lnhisarJar Umum Miidiirliigiinden I ·-----50 kilo Jelatin 
,oo » KJrmJzJ miirekkez tipo 

50Q » Y etil miirekkeb tipo 
50 » Siyah miirekkeb tipo 

200 » K1rmJZJ miirekkeb lito 
50 >> Siyah miirekkeb lito 

100 » Y etil miirekkeb lito 
200 » Kahverengi miirekkeb lito 
50 >> Mavi miirekkeb lito 

150 >> Kahverengi miirekkeb tiip 
400 >> Y e~il miirekkeb otomatik 
160 » Beyaz miirekkeb otomatik 
300 » K1rmtz1 miirekkeb otomatik 

25 >> Hususi sari yaldtz 
ldaremiz ihtiyacJ i~in yukar1da cins ve miktar1 yaz•h malzeme pa • 

zarhk!l\ aatm ahnacakhr. Vermek istiyenlerin 6/11/935 ~ar,amba 
giini.i saat 16 da ~ 7,5 giivenme paralarile birlikte Kabata,ta Leva • 
z1m ve Mubayaat_~ubesindeki Ahm Komisyonuna miiracaatleri. 

{6548) 

CARPINTIYI NEVROL CEMAL .... 
lluhal ke.er. l'ceuiirle bavU&n..,.a. biitilD ainir aobeLerioe '20 da.ml.aa• havat veril'. Evlcrini%cie bulundurun~~&oo 

VAPURCULUK 
TURK ANONIM ~lRKETr 

latanbul Acentahg1 
Liman han, Telefon: 22925 
Galata fUbesi Tel: 43663 

istanbul Komutanhg1 I 
Satmalma Komisyonu tlanlar1 Denizyollarl 

TRABZON YOLU 
SADIKZADE vapuru 19 hi· 

rincite,rin CUMARTES! saat 
20 de HOP A Y A kadar. 

lSLETMESt 
Acentalar1: Karakoy Koprubs~ 

Tel. 42362 - Sirkeci Miihiirdan-ode 

Han. Tel 22740 

TRABZON YOLU 
ERZURUM vapuru 20 bi • 

rincitetrin P AZAR giinil aa•1 

2o de RtZEYE kadar. (6552) 

Y eni bir fizik davas1 

Ordu 11hhiye ihtiyact i~in ah • 
nacak olan 134 kalem ilaca veri· 
len fiat makamca pahah goriildii· 
giinden tekrar kapah zarf uaulile 
ekailtmeye konulmuttur. Tahmin 
bedeli 44878 ktrk dort bin sekiz 
yiiz yetmiz sekiz lirad1r. !haleai 
6/11/935 <;artamba giinii aaat 
on bettedir. Uk teminat 3366 li • 
rad1r. AYVALIK YOLU 

cFizik nazariycleri aleyh inde> admda 
yeni bir eser 91kmt~br. Cazibenin yok
lugundan bahseden atom ve elektron 
nazarivelerinin dogru olmadtj!lm ispat 
eder. Tekmil fen ve felsefe merakhla -
rma tavsiye edcriz. Vakit Kiitiibhane -
sile dii(er kitabctlarda bulunur. 

~artnameai Istanbul Komutan -
hg1 Sahnalma Komisyonunda o • 
!up 225 kurut mukabilinde alma
bilir. 

MERS!N vapuru 19 hi rind • 
tetrin CUMARTESt giinii s••t 
19 da 1ZM1RE kadar {6553) 

Yeni c;tkb 

EFLATUN 
Haydar Rilatm 

tercUmesl 
35 kuru, 

Zayi - Edirne riimriigiinden veril
mit 192 numarala beyanname muhte

viyah etyanm &iimriik reamine aid 

565656 sayth 20/8/933 tarihli 90 lira 
74 kuru,luk makbuz zayi olmuttur. 
Hiikmii olmadtiJ ilan olunur. 

Miittehid Elektrik T. A. $. 

Dayan aramyor 

!ateklilerin ilk teminat mektub 
veya makbuz ve 2490 numarah 
kanununun 2, 3 iinnii maddele -
rindeki vesikalarla birlikte teklif 
mektublarJnJ vakti muayyenin • 
de ve ihale aaatinden bir saat ev· 
veline kadar Fmd•kl1da Sahnal. 
rna Komisyonuna vermeleri. 

{6504) 

DUZELTME· 
Diinkii niisham1zda <;•kan ls • 

tanbul lakan Direktorliigiine aid 
Trakya go<;men evleri i<;in a!JDa
cak «80» bin aded pencere men
tetesi hakkmdaki ilanda bu mik
tar yanh,hkla «80>> aded yaztl • 
mtfhr. Duzeltilir. 

Limited bir ,irketin biiro itlerinde D s" h I " 
bir bayana ihtiyac vardtr. Her giin 
o;ah,mak iizere iyi tahsil gormii, gene [ r. u ey unver] 
9 • 11 ara11nda Y enipoatane arkaSJ J 95 Di vanyolu 
lmar Han kat 2 ye miiracaat. Telefon : 21422 ve 60726 

DiKKAl 
Y olcular•m•za bir kolaybll 

olmak iizere gene! say1m gunii 
olan 20 birincitetrin PAZ./>J{ 
giinii kalkacak vapurlarun•~ • 
Ia gidecek yolcularlmlz CV • 
MARTES! ak,amJDdan vapur· 
lara girebileceklerdir. (655_4) 

MERSiN YOLU 
ANAF ART A vapuru 20 hi' 

rincite,rin PAZAR giinii sa•1 

10 da MERStNE ke,dar. 
{6555) 

istanbul Gayrimtibadiller Komisynnundan: 
Dosya Semti ve mahallesi 
No. 

4069 Mercan 

!frnecihan 
Kuru~efme 

Oakiidar Yenimaballe 

Beyofrlu 

Hiinyinafra 
Bostanc1 

Haokoy 

Abdiiu•lim 
3564-2 Kadtkov 

Osmat ajl'a 
3564-3 

3564-1 • 

• 

• 

Orta~lly 

Bo1tanc1 

7056 ~enielkiiy 

• 

Bo~ui~i Yenimahalle 

EdirnPkapJ ~alorafa 
Bootanc1 

Beyofrlu 
Kamerhatun 

2758 Bootanct 

Beyofrlu 

HiiseyinaA-a 
4168 Kuzguncuk 

Bostanct 

Oakiidar 

4540 Yenikoy 

3738 Beyotlu 

Hiiseyinafra 

Uakiidar 
Selimiali 
Bostanct 

<;atal~e4me 

• 

K1r 

Yenimahalle 

Duvarct 

Keoeci 
Minai 

E. Yo~ uri~ An~ 
Y. ,\,Qhiirclauuad 

• 

• 

Talimhane 

E. Hiriato 
Y. Salktm 

Duvarct 

<;atal~efme 

YozJrat !•• ikl 
Kuleli cad, 

E. Dibafrh•ne 
Y. Muaahib 
Gazino 

Papas 
<;atal~e,me 

Ardt~ 

E lrmak 

Y Kurtulu' 
<;atal~e.me 

Ardt~ 

Cambaz 

Uryanizade 

<;atal~etme 

Silahdar 

bah~eai 

<;iftekaaab 
Ytlanc1k ve 

K lburnu 

Topaloskiyan 

<;atal~e,me 

'\' ozgat tariki 

Emla~ No. 

s 

F 41-43 

)'. 41 

~8-100 

E. 14 

'\'. 86 

E.15 mO. 

harita U9 
9 

Tapu 63 

harita 19 

Tapu 65 

barita 18 

Tapu 61 

harita 20 
Tapu 71 

bari a IS 

Tapu 62 

harita 9 
1 ve 3 
11-15 41 mil. 

E.16-20 42 

E 34-47-49 
'\'. 74-76 

E 34 Y. 32ila38 

E 10 
E. 28 

1!> mil, 
harila ~ 

E. 51 
y ss 
E.. iS 

barita 67 

E. 22-24 
Y. 28-30 

E. 4 
E. 15 

barita 70 
E. 54 

Kapt 56 

E. 49 r. 65 
E. 18 

E. 27 

'\'. 25 

E. 11-15 mii 
barita 64 

11-15 mii, 

Cinai ve hiuesi Hiaaeye 
muhammen 

ll!'neciban iist kat 
odantn 5-6 biasPoi 
80 metre araamn 

tamamt 

334 T. L. 

43 

83,50 metre aruntn 
1-2 bi .. Pii 

240 

86 

85 

198 metre anan n 120 
t amam1 

344,5 metre araan1n lOS 

tamamt 

118,25 metre -n•n 631 

4-6 hiuesi 

118 metre araantn 619 
4-6 hiueai 

118,5 metre anantn 632 
4-6 hi~<esi 

64,5 metre anantn 344 

4-6 biaseai 

118 metre arJantn 630 
4-6 hiuesi 

138 metre arsantn tamam1 166 
103 metre arsantn ll4 
tamam1 

lokele mahallesinde 350 
16, 0 No. lu mahallin 1-2 
ve 42 No. lu mahallin 2-3 hi1, 

Kirgir depo ve iokcle ma• 745 
ballinin 147-1280 hiosesi 

181 metre arsantn tamamt 

50 metre arsan,., tamam1 

73,5 metre a1 
198 

57 

198 

22 metre 

128 metre 
H8 metre 

209 • 

158 • 

41 • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

100,5 metre • 

115 metre aroantn 
tamamt 

94,5 metre araan n 

'*mamt 

) 

1870 

100 

240 

320 

220 

320 

132 

260 
320 

168 

190 

162 

120 

138 

114 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
harita 42 

aJ· 
Yukartda evaaft yniii gayrtmenkuller 5-11-935 tarihine teoadilf Pden Sah giiniinden itibaren on lfiin 111 t ... 

detle pazarhkla oah~a ~tkartlmt~hr. Pazarhk i~in talib olanlartn pazarteai ve peqembe giinleri sabahlar• ~,1 

tamamt 

dokuzdan on ikiyc ve ikiden saat be~e kadar ve bu iki giinden maada her gun sabahlart on ikiye Jcl ~jl 

Galatada Bahtiyar han.nda Gaytimiibadil!er oaht komi~.onuu miiracaatleri SahJ miinhaman gayrirPalt• 
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CUMHURIYET . . • . x 

Usulile Eksiltme ilaru 
Sabnalma 

Komisyonu Ba,kanhgindan: 

Kapah Zarf 

Urfa Giimriik 

, Dr. H 0 R H 0 R U N i , 
L Eminonu Valde Knaathanesi yamnda bastalar~m kabul eder. Tel. 24131 .I 

I Emlok ve Eytam Bankasz ilanlarz I 
Kiral1k kazino 

Eaas No.st Mevkii ve nev'i Depozito 
14 Beyoglunda Kamerhatun mahallesinde Aftklar-

meydantnda Cumhuriyet kazinosu. 555 lira 
Mevkii yukar1da yazth Cumhuriyet kazinosu bir yahud ii'> aene 

mii.ddetle kiralanmak ve 26 birincite,rin 1935 cumarteai ~riinii aaat 
onda ihalesi yaptlmak iizere kapah zarfla arthrmtya konulmuttur. 
Taliblerin bankamtzdan alacaklart f&rtnamede yazth tartlar daire • 
ainde teklif mektublarrm o giin saat ona kadar tubemize vermeleri. 

«243» (6399) 

Giimriik Muhafaza Genel Komutanbg1 

istanbul Sabnalma Komisyonundan: 
1 - Giimriik Muhafaza memurlart i,.in yaptmlacak olan 1047 ta

ktm elbise ve 543 tane kaputun 1/11/935 cuma giinii saat 16 da ka
pah zarfla eksiltmesi yaptlacakhr. 

2 - Tasmlanan tutarlart elbisenin 15,705, kaputun 7,656 lira 30 
kurut olmak iizere 23,361 lira 30 kuruttur. 

3 - ~artname · evsaf, niimune Komisyondadtr giiriilebilir. 
4 - Jstekliler ~lbise ve kaputun % 7,5 tutagt olan 1,753 lirallk 

vezne makbuzu veya banka mektublanm teklif mektublarile birlikte 
. aaat 15 te KomisY.ona yermeleri. ( 6166) 

5 
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B0Y0K GAZETE 
--~~--~--=-----------~----~----~--.-~~~--Her Cuma Tiirkiyenin en uzun iimiirlii mecmuas1 kurulu§u 

BU Kl~ HARB OLACAK Ml? 
HABE~ - lT AL Y A HARB1Nl KIM HAZIRLADI? 

a 
Ma:raonluk ve Tiirkiye Mason~ar1 

iskotrya Prima locasmm eski 
iistadt esrar perdesini a~tyor 

Tiirkiye Masonlar1n1 Yahudiler mi idare 
ediyordu, yoksa lngilizler mi ? 

Miithi§ Hakikat 

TaJebe - Muallim - Asker -
Zabit - Halkevi spor 

kuliibii azalarma 

idaremizd~n 5 Kurus 
almak §artile , 

BUG ON B u y u K G A z E T E OKUYUNUZ! 

Pek yakn1da piyasaya ~1kacakt1r. 

31 T e~rinievvel giinii arsiulusal 
arhrmagiiniidiir, bu miinasebetle: 

iS Bankas1, ~ocuklar 
Bir Musabaka 

Arastnda 
A~t1 

" art1rma , hakk1ndaki 
dO~ iincesini on sat1r1 ge~miyecek 

1--1 er ~ocuk 

surette yazmahd1r 

J:S u yaz1lar : 
29 T. Evvel tarihine kadar 
I~ BANKASI 1ST ANBUL ~UBESI 
adresine gonderilmelidir. 

En iyi yazan ~ocuga 100 lira miikafat 
verilecek, ikinciden itibaren 25 ki,iye 

birer kumbara hediye edilecektir 

Miikafatlar 31 T e~rinievvelde dagiblacakbr 

1 t tFOBJL--. 

I 
Dr. lhsan Saml 

Tifo ve paratifo hastahklanna tu
tulmamak i~in atudan aoman tifo 
~aplar1dn. Hi~ rahatSJzhk vermez. 

• Herkes alabilir. Kutuau 55 Kr. • 

Zayi - Tokadm Re,adiye kazan 
ilkmektebinden aim•• oldugum 175 
numarah fehadetnameyi kaybettim. 
Hiikmii yoktur. 
Re~adiyenin Ktztlcaviran koyiinden 
Hact Osman ogullartndan Vahdet tm 

oglu Mehmed 

Denizcilere ilan 
F ethiye Liman Methali 

Istanbul Deniz Ticareti Direktorliigiinden: 
Fethiye liman meth,.Jine yakm ve e•1d M~;-: v .. , • ., ""~·· -•: ·' 

fenerinin hakiki batJ cihetinde ve 6 gomine mesafec!e rl• ro 7. altiP 
kayanm mevkiini gostermek iizere mahruti 4ekilde ve siyah boyah bir 

tamandtra konulmu.tur. 

Tashihi icab eden harita- 1185 numarah ingilizce harita. (6543) 



HABESiS HABERLERi 
~ 

AKBABANIN HUSUSi MUHABiRi 
Akbaba, Habetiate ... .._ huauaf blr muhablr gtinderdl. Bu say•••ndan ltlbaren ald•l• mektublar1, telgraflar1 blrer blrer netr• bi or. En K' en me· He bi n hebB nl, bui sonre yelniZ 

rnecmuas1nda okuyacaks1n1z ! - -... 
NUFUS SA VIM 

Beyoglu Ak,am Ktz Ertik 
Okulu Direktorliigiinden: 

Uiretime bqlanmathr· Bu J-.,fta i~inde aelmiyenlerin yahud oz • 
rilnii bildirmiyenlerin yerlerine yeni ojrenci ahnacaktar. 

Eaki oirendnin ~ok cabuk okula bat vurmalan. (6500) 

Tiirkiye halktntn 

0lo99u 
• 

RADYOLIN 

• 

kullan1yor ve Radyolin 
kullananlann 

•• u 
ayni hiikmii veriyor : 

• 

IADYOLIN 
daima en 

miikemmel di§ 
macunudur! 

Mersin Belediye Reisliginden: 
Ketif deleri 17,909 lira 20 kurut olan 100 metro uzunluiunda ve 

alta metro anitlijinde yeniden yapalacak beton anne iakele intaah 
kapala zarf uauUie ekailtmeye koaulmuttur. Uneqelenen fiatler uy
PD .aridfine 22/10/935 aab liai aaat 11 de Belecliye Daireainde 
Werilec:elrtir. latekUieriD 90 brut ftNrek proje ve tariname au • 
~ Belecliye Fen daireainden alabilecekleri ve ketif deierinin 
, 7 ,I aiabetiade alreaiz tutak bellelerile beraber oaeqe bitiklerini 
ihale aGnfl aaat ona kadar Belecliyede toplanacak Komiayon Reiaine 
fti'IDeleri bilit oluaur. (6212) 

••vuiiE -tam ••teylnla. 
1ftrw8:......., ve ftyat hu.ueunda dliar lfl.lkeelc' 

_.. ........ Mullav••• edlnla. 
KuaaMftlaNaft ltlr tllllr edlnlnlz • 
... • vaklt ~ herk .. 

REVUE .,., 
.. aN....- etattnr · anleyacak••n••· 

Istanbul Sdtht Mueueseler Artbrma ve 

Eksiltme Komisyonu Reisliginden: 
Tab Tale .. Yurda talebeleri tpa JDeYcad nlimuae ve tartDameaine 

UJPD 700 ~ift lntbk iakarpla a~dr ualltme auretile yapdacakt1r. 
1 - Eluiltme D/10/935 ~ba alinii aaat 14,30 da Caialoilun-

da Saibk Direktorllii biaumdald Komiayonda yapdacakt•r. 
2 - Tahmini fiati bir ~ft iakarpin 490 kuruttur· 
3 - Ma.akbt aaranti 257 lira 25 kuruthlr. 
4 - Nlamneyi 1ormek ye fUbWDeyi almak iatiyenlerin Fuadpaf& 

Tlneai kartu•ada Yard Merkezine gelmeleri. 
1 - llteldileria cari leDeye aid Ticaret Odaa1 veaikaaa aiaterme • 

Jeri fU'Ihr· "I bell" 1 - lttelrUWia ha 1te ~ makbuz veya baaka mektublan e • 
Ec.i.,a•• plaaeleri. (8128) 

A•v•ni(••nss·~·~ ·~·ngun bA 
alman1z kAfldlr; En gUzel yazllar, karlkatUrler ••• 

Kiiltiir Bakaniigi Artt1rma 
Eksiltme Komisyonundan: 

EksiJtmeye Konulan i,: San' at Okullan i~in 
Makine, Avandanhk ve Malzeme 

Marmara Ossiibahri 

Sat1nalma Komisyonu 

Cinsi 
Muvakkat 

Miktar1 teminall 
Kilo L. K. 

Ekailtme 
tekli 

Komu~ ... 

Reisligin 

Tahmin edilen Muvakkat Yerli toz teker 35000 67 4 63 Kapah zarf 31 B. T etrin 
beder teminat Cay · 500 112 50 Pazarhkla . 31 » 

1 - Elektrik liboratuar alit, makine ve 
malzemeai. 

2 - Teaviye, demir ve aiac itleri i~in 32 
aded muhtelif cina makine. 

3 - Teaviye, demir, dolriim ve aiac; itleri 
i~in avandanhk ve muhtelif cina ve 

15.160 1.137 

40,900 3.067,05 

miktarda malzeme. 13.572,60 1.017.95 
San'at okullan i~in aatm ahnacak olan ve yukar1da yazth bulu • 

nan elektrik alit ve malzemeai, teaviye, demir ve aiac; itleri i~in ma
kineler ve teaviye, demir, aiac, dokiim itleri i~in avandanbk ve mal· 
zeme kapab zarf uaulile 25/9/1935 tarihiDde ekailtmeye konul • 
muttu. 

Saptanan giinde yap1lan ekailtmede yapllan teklifler haddi liytk 
goriilmediiinden yeniden 45 aiia miiddetle ilinana karar verilmittir. 

Bir numarada aoaterilen ihtiyaclann ekailtmeai 11/11/1935 pa· 
zarteai aiinG aaat 14 te, 2 numarada 10.terilen ihtiya~lann ekailt • 
meai ayni tarihte aaat 15 te, 3 numarada aoaterilen ih~ya~lann ek· 
ailtmeai ayni taribte aaat 16 da Kiilttir Bakanbia binaamda Arttar. 
ma, Eluiltme Komiayonunda yapalacaktar. 

1 ve 2 nwnaradaki ihtiyaclarm tealim mflddetleri deiittirilmit ol· 
duiundan umumi tartnamede deiitiklik yapdm•ttJr. Her u~ nu -
marada 10.terilea ekailtmelere aid teklif mektublan ayni tarihte 
aaat 13 te Komiayon Reialiiine Yerilecektir. 

Ekailtmeye airmek iati;enler ekailtmeye konulan etyaya aid tart· 
nemeleri Ankarada Kiiltiir Bakanbia ~ Direlrtarliiibden pa • 
ruaz alahilecekleri tibi latanbulda Sultaaahmedde Sua' at Okula 
Direktorluiiinde de gorebilirler. c2888» (6158) 

t;ocuk arabalar1n1n FevkaiAde hrglsl 
200 modelden fazla 

fARK PAZARI BAZAR dn LEVANT 
314 latildil ~addell 

-- Toptan ve perakende .. bf -

Emniyet t,Ieri Ankara 
Cenel Direktorlugiinden: 

1 - Zabata memurlann1n 935 aeneai elbiaeleri i~in bir metroau
r.un bedeli muhammen 425 kuruttan, az1 13000, ~oiu 13500 metro 
koyu kurtuai renkte elbiaelik kumq, 20 lliD muddetle ve kapah 
zarf uaulile ekailtmeye konulmuttur. 

2 -lhaleai 25/10/935 pnil aaat IS te Emniyet ltleri Umum Mi· 
diirliii\inde teteklriil eden Komiayon hUZUI'UDda yapdacaktar. 

3 - $artnameai Komiayondan almar. 
4 - Eluiltmeye girecekler 50625 lirahk muvakkat teminat mek • 

tub veya makbuzile 2490 aay1b kanuaun ~ 3 6ncfl maddelerinde ya
zda belaelerle birlikte teklif mektublann• ihale aaatinden bir aaat 
eYVel Komiayona venneleri. «2918• (6272) 

Eski,ehir KUitiir Direktorliigiinden: 
llimiz ilkokullan i~in aerekli olan 25 aded bir numarab, 75 adecl iki 

numarah aaz ~akarm1yan maden komilrfiM mahaua aobalar 7/10/ 
935 ten itibaren yirmi aiin miiddetle miiDaltaaaya koamutblr. Sobalar 
baldnadalri teraiti anlamak iatiyenleria KGitflr DireldariQiiae mil • 
rscaat etmeleri. (6565) 

MUHAYYER HASAN ~EVKi 
PUDRA ve YAGSIZ KREMI 

Dtmyada emsalsizdir. Her yerde arayuuz. 

----• Paris yazah etiketlere aala aldanmayuuz ---• 

Maliye Vekiletinden: 
Yuaoalavyada mal terkeclea Turk tebaumm mallarma mukabil 

abnm•t olan tazmiDahD tevzii i~in tetkil oluau Komiayon tarafm • 
do allkadarlara taaiiGir edea bmlerce doaya tetlrik edilmekteclir. 
Komiayon meaaiainin neticeainde tazminaba ,.Jdi, tevzi niabeti aa • 
zetelerle iliD edllecektir. KomiayoD brarma iDtizar eylemeleri ilin 
oluaiD'. c2968» .. (8339).. 

Kuru iiziim 19000 228 00 A~ak 
ekailtme 31 • 

Nohud 32000 264 00 » • 1 2. T etrin 
Zeytin tanesi 32000 528 00 Kapah zarfla 1 • 
Kuru faaulye 60000 765 00 • • 1 a 
Pirinc 60000 1125 00 • • 2 • « 

Yukanda adlar1 yazth erzaktn eksiltme ve ihaleleri lzmitte 
nekapaaandaki Komiayonumuzda yapdacakbr. $artnameler 
bulda Deniz l.evaztm Sabnalma Komiayonu Reialiiinden ve 
yonumuzdan bedelaiz abnabilir. Teklif mektublar1 ihale 
bir aaat evveline kadar Komiayon Reialiiine verilebilir. 

Askeri Fabrikalar U. 
Ton Bor yai• 30 

20 
10 
20 

• 20 numarah yaa 

• 25 • • 
• 35 • • 

6 • 28 • • 
10 • 46 » • 

$artnameainde tadilit yapalan ve tahmiD eclilen bedeft 
olan yukar1da miktan ve cinai yazd1 malzeme Aakerl 
Umum MudGrluiii Satlnalma Komiayonunca 1 ilrincitetria 
hinde cuma giinu aaat 14 te kapab zarfla ihale 
me 2 lira 30 kurut ~ukabilinde Komiayondan verilir. 
vakkat teminat olan 3438 liray1 havi teklif mektublanDI 
de aaat 14 e kadar Komiayona vermeleri ve kendileriniD de 
kanunun 2 ve 3 ~neil maadelerindeki veaaikle mezldir aUII 
Komisyona miiracaatleri. 

Yiiksek Miihendis Mektebi 

ve Eksiltme Komisyon---·--
Mekteb fizik liboratuan i~in 4/10/935 tarihinde kapab 

nacaia ilin olunan fizik aletine talib aelmediiinden 19/1 
14 te pazarbkla abnacai• ili.n olunur. 

Karacabey Harasmda 

Merinos Y eti,tirme 
Miidiirliigtinden: 

Merinos Y eti, tirme Ciftliii ve Elit aiiril hayvanlan i9D 
m11tr, c6839• kilo tuz, «319669• kilo yulaf, c93609• 
c83917» kilo •1!1~ ldiapeai, c6731» kilo bakla 
kilo kepek, kapab zarf uaulile ekailtmeye konmuttur• .~ 
nameai Ciftlik Mudiirliipnden bedelaiz olarak verili!:_a 
c1630»1ira muvakkat teminatlarile birlikte ek.ailtme.~:d· 
riniaani 935 pazarteai aiinii aaat on bette Mermoa C•HN-: 
~ miiracaatleri i~ oluour. 


