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Genel niifus say1m1 diin biitiin 
Tiirkiyede ikmal ·edildi 

art b. 

0 
Ankara: 18 ilkte~rin 

evlet idaresi masrafla yiirii -
diigii ve masraf1 vergi ~eklin -

d de halk verdigi i~in bir yand~n 
tncvlctin idaresini daha iyi k1lmak say1 -
y •na fa2la irada ihtiyac olmas1. diger 
h andan halkm vergi yiikiinii hafifleterek 
d ay~h kolaylajtlrmak hesab1na vergiler -
b ~ -l,~kanh olan indirmelerin yap1lmas• 
ik:l mle laban tabana z1d iki ameliye ve 
tn' 2arurettir, ki .on zamanlarm bir~ok 
tc •blc~e.tlerindeki bir~ok hiikiimetler i§
ta ~ 1k1 21d kutub arasmda bocalamak
Yiik urtulamamakta bulunuyorlar. Bii 
I· . dSava! sonu hayabmn devlet idare -
•lin e b·· k lr.i d •.. ut~e ra amlan para degerinde-

!ek·lf!!l§lkhklerin de kalllmasile fantastik 
tni 

1 
er ald.. Hele bizimki gibi eskiden 

i<;i rah kalma binbir eksikligin giderilmesi 
ru~ <men her§eyi yeniden yapmak zo -
fa2l a ola~ bir memlekette irad nekadar 
• ~ 1a olab,Jnse asia ~ok goriilmiyecegini 
~Yetn • h bij· k_ege ace! bile yoktur. Ne yapda-
tn:~l ~ V~ridat i1i vergi kaynai\1 olan 
lllak e etm verebilme giicile uygun ol -
•Yak Zoru vard~r. Elbette yorgana gore 
tcy utatllacak ve en ooemli i1ler ilkon
lrc/ da IRmak suretile her§ey imkan da -

m e v 'I I Ia berab e ••ra 1 e. yap• ~c~ktn .. Bun~o-
Zirn b·· er, cumhunyet hukumetmm b1 -

1a11ta U~c ~le mcmlekette ba§ard1g1 i1leri 
Seki

2 
ca b~t harika saymaga yer vardn. 

gun I on .~•I i~inde biitiin lmparatorlu -
kcre ~~~ .~uz ydda yapabildiginin binlerce 
bul v '~unde i1 goriilmii1 oldugunu ka -
san10 ef •hraf etmek lh1mdn. Adeta in -
bcrck 

1
'mct Pa§a hiikiimetlerinin elinde 

nc) b~t var diyecegi gelir. Ba~bakan ge
tcrtibl <;cbm Yeti)emedigi sahalara ba~ka 
ta du;' kl ularak milletle a~1k konu§mak
<iirnlcda da.rna,~ olm1yan adamdu. Bu 
d • en IT k, 'II 'l'k ogrud • m1 et tayyarec1 1 ,1,m 
bu Yold: ~?~:uya kendi iizerine alarak 
Yaptnaktad,~yuk fedakarhklar yapm11 ve 

Bura., m. d I 
Vcya d I a a Yamn dogrudan dogruya 

J,?tna b:~~~a~h bir yon.:e.m~e ~ergi a -
but<;csin. &udur. ve ded1g1mtz g1b1 Tiirk 
ulusa) h•n 2amanla birka~ kat artmas1 
,.. ayahm 
oozonu d 1210 erge~ ger~ekle§mesi 
hu~Yct \~k~utulacak b~r. a~~c1rur .. Cum
<;cn,n bu" .. meh pek •Y• b1hyor k1 biit-
tn"k Yum · · · 1 biiny . ~51 ·~•n memleketin ekono -
~_c hiilr.Gtn••t•nbn kuvvetlenmesi gerektir, 
Uzctinde • .... a1hca ~ah§malanm bu yol 
lll•lr. faa)Yurutrnektedir. Halkm ekono -
:•rgj v,::_•u ,ve kudreti ilerilemelidir ki 
"~ · '"e ub t• • ~ <;ok 2a . .' •Yell artm11 olabilsin. 
"• ·· man ,1, 1 b 
, 0 zenle I 0 an u msele iizerin -
<alll <;a 11mam · n •~ zatn 12 Yetm1yor, arayerde 

da 

~ehri bo~altan niilu11 aaytmt yap1ltrken: Heybetli ve nelis 
boflugile Karakoy kopriiaiiniin giizel bir reami 

Diin biitiin Tiirkiyede niifus say•m• 
yap1ld• ve ak~ama kadar neticesi almd1. 
lstanbulda say1m alt1ya yirmi kala b11 -
ti. 

Niifus Sayn:p biirosu diin sabah erken
deo ~al.§maga ba)laml§hr. llbay Muhit
tin Ostiindag da bu faaliyet• i~tirak et-
mi§tir. 

Her kazanm herhangi bir nohiyesinde 
say1m bittik~e telefonla biiroy3 maliimat 
verilmekte ve alman neticeler asd1 cet -
velde bu nahiyelerin bulunduklan yere 
i~aret edilmekteydi. 

Sayum ilk bitiren Beykoz nahiyesinin 
merkez kiSml olmu§tur. Ond~n s0nra De
niz Ticaret miidiirii Miifid Necdet 11 -
bayl.ga gelmi~. ve Mat 12 yi kuk be1 ge
~e denizde say1mm nihayet buldugu~u 
bildirmi§tir. Deniz Ticaret miidiirliigii 
deniz say1m1 i~in 40 tan fazla deniz va-

SltaSI ve yii2lerce memur kullanm1~hr. 
Diin ecnebi vapurlan limamm1zdan 

hep transit olarak g~mi1lerdir. Kara • 
denizden gelen bir Tiirk vap~rile Koca
eli vapuru siivarilerine daha evvelden 
say1m defterleri verilmi§ oldugundan 
bunlar yolculann say1mm1 denizde ya -
parak defterleri Ticareti Bahriye mii 
diirliigiine teslim elmi$1erdir. 

Kazalarda aaytm ka~ta bitti? 
Say1m1 ilk bitiren kaza Sanver olmu§

tur. Sanyer kaymakam1 Me:ndul, saat 
3 ii yirmi ge~e sayumn bitt:gini haber 
vermi1 ve ilk bitiren kazanm Sanyer ol
dugunu anlaymca sevinmi1tir. 

S~at 3,45 te Beykoz, saat 4 ii ~Ill ge
~e Oskiidar, 4 ii 12 ge~e Be1iktas. 4,35 
te niifusu en ~ok olan Beyoglu, 4.55 te 
F atih, 5 te Kad1koy, 5,30 .da Emina -

( Arkaft ? nci •ahilede) 
,
1
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, b· U reat·,t I e r§lla§lyoru;:. Her- D k 
"

8 •I e o an h u·· D u· • l'aJ CccJr. ag~rJ.k ayatln yiikJeri tajl • sayJma 
~· 01

Z varid t ta olmahdn. Hiikumet 
•n b" I a' artlnn • d •. , . b gil . oy c hay 

1 
ag1 eg1 • l§te a • 

kaj'' a2alttn •
8 1 

}ol.ayla!hrmak ·~in ver
d 'Yor. C. al!l ah, diijiinmek zorunda 

a v <<;en sene h"'• . b b crgi U~<umetm u yol -
a2, Vercn h lk . 

l;y
0 

CSasJ, ledb' I a lehme olarak 
l'ar ruz. Bir k 

1
" erd alm1! oldugnnu bi -

1Ya · ~· a em e tu · · Ay . •n..,, ve k . z vergiSI yan -
lc/;.{olda Yii ~ er bn hayli ucuzlad1. 
icr b •Yetitni2i rubekte olan fer a Vekil

bi1n1 a~: flladde~er u . •ene !Camutaya di
rir I 0Rtcntni• b 1

1~10 Yen1 teklifler yap-
.1 ° una ' u unuy y · &1 , 11• n •tnl<k oruz. em tah-

nde or • Ve .. kk f l>•lac • ;o 25 d m~se a atm ver -
%t·· ag, Ve ha erecesmde ucuzluk ya-
l u n•sb I Yvan say 'I .. "'• I Ill et ctde . d .. lml verg• ennm de 

lia~'· •n mlrnek istenildigi an
sa buh an Vcrg· . 

vatandaslar! 
' 

\ 
• 

f • 

-
bir v,;~n Y•1Iar:~·d:•':"l:ketimi2in bilhas
~·lllli ~i'r oltnu1tur. ~~tbk~e agul.g, artan 
hZctj~d Yer tutt • u.t~ede olduk~a 0 • 

Uhra t" dcgi1ikl kgu 1~10 hiikumet onun 
tttiii n • hayva '

1 
Yapam•yor, halbuki 

Saytmdan bir aaat evvel dogan Bay Say•m, annesile beraber ..• 

''ad n ann h'bl . Vergi .1 •a ' erme temin 

Diin Tiirkiyemizin niifusii bir daha 
saylid1. Varbfpmtz iizerine titrer ve biri 
bin yapmaga ~ah~1rken TUrk milletinin 1 e asia 

uygun say1la - mukadderab da bize yardtm ediyor. 
( 4r•q 

2
YUNUS NADI Diin saYJm biirosunun telefonu ea -

'far •• · :r 
nee •ahclede) llyor ve habcr veriliyor; 

-. Kumkap1da bir .,ocuk diinyaya gel-
d., 

I. 

Herkeste • sanki bir ordunun geli~i 

miijdelenmi~.,esine • ta~k.m bir sevinc .. 
Ve bu tam say•§ s~rasmda arrumza ka· 

( Arkaoc 5 inci •ahifed,e) 

ingiltere, italya ve Fransa gorii~iirlerken 

Habe~istan, sulh i~in }rap 1lan 
te~ebbiisleri kabul etmiyor 

imparator dun «italyanin elinde bir kar1~ Habe~ 
topra~I kald1k~a sulhii diisiinmiyecegim )) dedi 

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

Tiirk gencligi 

, mel'unlar1 takbih 

italyanlarla ingilizler 
A vrupadaki gerginligi 

sartlarm1 tesbit • 
• 

Paris 20 (Ozel) - Gazeteler 83~
bakan Lavalin gayretleri sayesinde ln -
giliz - !talyan miinasebatmm diizelme -

arasmdaki konu~ma 

azaltb, italyanm sulh 

t 
ediyor 

T alebe Birliginin Ulu 
•• 
Ondere ~ektigi telgraf 

r ge yii1tuttugunu sevincle ya2maktad1r -
lar. Hiikumet ga2eteleri Lavalin· Streza 
cephesini takviye ettigine ehemmiyet!e j. 

~aret ediyorlar . 

t Bugiin miling var 
Yiiksek tahsil gencliginin l.'lu 

Onder Atatiirke kar~1 yap1lmasl ta
savvur edilen suikasd aleyhinde bir 
tezahiirat yapacag1 haber ahnml~
hr. 

T alebe Birligi de Atatiirke §U 
telgraf1 ~ekmi~tir: 

Yiice Onder 
A laliirk 

Ankara 
«Sana ve iilkiine tek yiirekle 

candan bagllhg•m•z• yalmz ve yal
mz senin ve yarattJ8m devrim i<;in 
ya,adlglmiZI inancla ve andla soy
ler. al~aklara limet diye haykmnz.» 

Habesistan simal 
' ' 

cephesine biiyiik 

kuvvetler y1g1yor 

italyan tayyareleri 
miitemadiyen ke~if 

u~u~lan yap1yorlar 

ltalyanlartn fimal cephesinde 
a~ttklan bir kuyu 

Briiksel 20 (Ozel) - Adisababadan 
bildirildigine gore. Ras Seyyum Makal
lenin 60 kilometro cenubunda kuvvetli 
bir ordu tah~id etmektedir. Bu cephede 
Habe§lerin pek yakmda biiyiik bir mu
lcabil taarru2 yapacaklan haber veri! -
mektedir. 

Diger cephelerde bugiin onemli hi\ • 
bir~ey olmamljhr. 
Raa Kassamn kuvvetleri Makalle

ye dogru ileriliyor 
Asmara 20 {A.A.) - italya u~ak

lan Sudan smmndaki Dancalia bolge -
sinde yapmakta olduklan tarassud hare
ketlerine devam etmektedir. Siiel faali
yetin merke2ini Ambalagide kurmak 
istiyen Ras Kassanm kuvvetleri Makal
leye dogru yiiriimektedir. 

Adiaababada nefredilen 
resmi teblig 

Adisababa 20 (A.A.) Resmi 
bir bildirige gore. Habel kuvvetl erinin 
toplanma faaliyeti heniiz bitmi§ deg1l -
dir. 

( Arka11 3 iincii •ahilede) 

Petit Parisien gazetesine gore italya 
1896 y1lmdaki Adua he2imetinin inti -
kamm1 ald•gmdan a§ag•daki ~artlarla 
sulh yapm1fa hazndn: 

1 - Tigrede zaptedileo topraklann 
ltalyaya kalmas1. 

2 - !talyan hududu mmtakalau.nda -
ki Habe§ topraklan iiz•rinde italyan 
mandas1 tesisi. • 

3 - Geriye kalan Habe~ toprakla -
nm Uluslar Kurumunun yiiksek konlro
lu altmda olmak iizere ingihz. F ranm, 
ltalyan mandaSI altma koymak ve bu -

( Arkasc 3 iincii sahifede) Habef lmparatoru ......................................................................................................................... 

Ekmek buhran1 heniiz 
zail olmu§ degildir! 

Bugiin Belediyede 
fiatlerin 

Cumartesi giinkii 
lstanbulda dort giin evvel ba~hyan ve 

giin ge~tik~e daha kuvvetlenen ekm•k 
buhram bu saate kadar heniiz halledil -
mi1 degildir. Giin gene! niifus say1m1 

miinasebetile fmnlar kapah bulundugu 
ve halk ta sokaga ~·kamad1g1 i~in fnm • 
lann oniinde tabii kalabahk yoktu. Bu 

( Arkan 4 iincii •ahilede) 

• 

HABE~ISTAN 
Tarihi, cografyas1, i~timai hayah ve 
hakkmda bilinmesi lazun gelen her~ey 

ITALY AN -HABE~ DAVASI 
Diin nas1l ortaya ~Ikmi~b, bugiin 
nas1l tazelendi, yarm neye varacak? 

Biitiin bunlan yann verecegimiz 

• 
HABE$1STAN 

lsimli ilavemizde en salahiyetli kalemlerden . 
ogre neceksiniz 

Biiyiik mikyasta miikemmel haritalar, 

elliden fazla goriilmemi, • res 1m 
lyi cins kag1d iizerine nefis bir tekilde bastlacak olan 24 sahifahk 
ila vemiz her yerde 7,5 kurut fiatla sahlac:akbr. Y ar1n1 bekleyiDiz! 
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Belki be~ alb yiiz ~ift goz, bu heybetli kayalara 
brmanmaga ~ah~tyor' yorula yorula onlerindeki 
yiil{sekligin hasmetini ol~mege sava~tyordu! 

Adanadaki mekteb
ler ihtiyacdan az ... 

T edrisat i~in biiyiik 
zorluklar ~ekiliyor 

onun etegine daha birc;ok sarma~1klar 
yilreklerini ac;m1~ bulunuyordu. Bu dn -
imce ile i~ini <;ekti. ~imdi koynunda !Jir 

olii sakhyan bahk~t kuliibesinin e~igi 
oni.inde durdu, Mustafanm iki elme ya -

. . . Adana (Ozel) - ,Sehrimizrle bugiin I 
cuklarmrlan yaptlma b1r tki ma canh vc 2SOO .. rt tahsil taleh~:lc-
b b. . . I .. .. .. f .1 sav1s1 u ge<;en o a I 

eyaz 1r zmc1r, a avm oncusu s1 at, e . •. b" ... t k'f t · I' vi ) ii 
kiliseve girince guriiltU 'dindi, ndesler n.~md, ma~ ved ~gre mlenk 'lb~lyhe ~sJaz 1 k1.y -

· h I b' h k . l'k 7un en ugra 1g1 zor u , 1 a~ -
kbiSll'lddl: o·~rk:~lte s~l:ghl'll Irk are ketskJZ I dcdilmege deger .. Erkek li5esi, KIZ lis. si, 

e IT I. ncu er. I a I er 0 uvara ·a - z· t 1' . E k k r..wr tmen n'-··lu 
w d . · d 1raa !SCSI, ~r e ug e 11.... • 

p tJ: labahgm arasm an ge~1yor, Ba~ uac1 - M ht~l't 0 t T'caret oklu ve orta ol.ul 
_ Yalmz dedi, benim olamaz m1 - nm kursi.isi.i etrafmda halkalamyordu. I u k~ ~. r a 

1 
b k 1 . yrtlan ' .. .. .. . .. o rna uzere ayn ayn elj o a •' 

am, Onlann ardmdan buyuk rutbeh u<; pa - t h .1 k 1·1 • • d b'lh 
5 

tal' .. 
· · · h T" kl .. .. d" or a ta s1 o u an 1<;1n e 1 as a ... -
_ Ne s;!;lbt? paz, da a sonra ur er gorun u. b !200 .. b 1 E k k 1 cs1·1,. (>~)Q . . k d I I b 'k' e sayiSI u u an r e IS . , 
_ Ablalanm1, yegenlerimi buaktp Ktl1seye a ar at a ge en u on I 'I dl K. )' · b zorlug~u ·n "Cl b1'r k I d h I k T h. mevcu u IZ tscs1 u . 1: c, 

yalmz benim olmam istiyorum. BuM snz a.lm~l av u a k ayvanl an l lse 'k~zme~.- ~ekilde duymaktadir. 
ver, seni buradan kac;uayJm, yurduna c;:1~1~C: ~~r:r~ /~ya. a§~l§ ar, .1 ~~y d': Bugi.in bu liselerde beheri 70-80 me'-
g· i.ireyim. sy11 l trMJZI fc: 10 ke .JC;eny~ dgmr~.1~ .. cr 1' cudlu be§ ~ubeye aynlan s1mflnr vMrllr. 

Delikanh dik dik hr:m yi.iziine hak- a mz usta a te h, en on e yuruyor- c:::. b I I cl I d I ~ slra 
· d' . . d d ....,u e ere ayn an o a arm ar l!!l, -

b orada herseve · yurda dine imana I du. Onun tek olu~u. IZ!nm sonun a a I] I w h 'k' k' ')'k .. ' .; ' ' ' ' · T" k d B ., · k ann az 1g1 ve er 1 ·1 1~1 1 strava uc;, 
batta anaya, babaya hdar herseye iha- tek btr urk b1ra 1yor u. u 1~>1 te d" I b . t k ,..b, r-yet'nde 

· h 'f T" k .. 1 · d k" "k ort ta e enm o urma me- u 1 
JJ t etmegv e hazu bir ruhun dola!\hgml ve c~ Cl t ur tun~ yuz enn e uc;u k l b · tt k' 1 kl t 1, 

b . h ek b I' k · · ~ v •1 .,·a 1§1 ve sonra, u vaz1ye e 1 ·' 1m 1t.· ·rdii dudaklanm lSird1 Bu kad·ndan 1r ar et e 1rtme s1zm ag1r ag1r 1 er.- I fl d b d l · .. ~ tmcn 
1
·z ' · • . . • 1m ~101 ar a azt ers enn ogre ~ 

korkmu!:lU ve bu kadm onun yiire;;me !edt. kend1lenm topladtklan yerden ahp l I t k . t d·~ · 1 - 1 ~ u" 
nmri.iniin ilk korku!unu ao:tlam1o:tJ. oraya kadar getuen beyaz g1y1m 1 ·17. - t" • I .1 'f d •_] b' • k1'ka+ ·

1
r 

"' · · · 1. k c usu; an a rna IS e 1g1m l.OT ugt o .

1 
~ 15 

,. un an am1 e 1 a e eaen 1rer oa , • • 
. · * :r. •v. .. .. .. !aria og!an.lann. y.ap!1kla~1 halkam~. or - Vakla bu ytl, mekteblere kaydo!m:1k 

Ba!;duacmm 1ple rektlg1 buyuk toren tasma g1rd1 ve 1kmc1 btr halka '\ucude b t I b I d v ·e\':1 
gi.ini.i nihayet geldi, biiti.in Sebeniko gehrdl. . . . . . . • . len ol~amlst1r. Lakin anlattJi!-un §ar•!ar 

• 't • • u;m asvuran a e e er en gen_ e ~or • -~ 

halkt _ uykusuz geren bir gecenin saba- [ Heps1 bu b1c;Jmde g1ymm1~lerdl, hcp- .. d b kl t - l 1,~1-, 1· cl· 
't • • b 1. d b' I d b' kl . l<;ln e, u <;ocu arm umu an a . • 

hmda - sokn -;.a doki.ildii kilise e!;iein~ smm e m e lrer pa a var 1, or en d d' d . kl . 'dd d' .. "I ' .. 1 · d d b k 1 e e tp e em1yece · en c1 en u~unn -l: dar doldu. Bir iki giinli.ik yollardan yand1, yuz en urgun u, a 1§ an sert - ~ d w b' h ld' M d , , _ 

I · s· b d 'b' .. .. .. 1 d b' mege cger 1r a 1r. a em>:I O!<.U ' n zengm kontlar kontesler sehnn h. 1r oy a g1 1 gorunuyor ar 1 ve 1r k . . . .1 . , b 
.. · ' ' k h' · . · 1 d B lk' b . I rna 1shyen genye ~evn mem1s.•r ve u, 

Yuksek rutbeh memurlan malara yer - ~tra aya tSSI "enyor ar I. e 1 e~ a- k 1 b' . t' d h ld b 
· ' .. · .. 'f .. b h b 1· k I utsa 1r prensm 1r e: o a e u. o -le mJclerd! nlayla gelecek Turklen tl yuz ~~ t goz, u ey et I aya ara k k k'l b' b' k II v tl 
't ' ' w I I ·uma a~ 1 e m 1r yo su u~a kn anan b khyorlard1 Kili e tarihinde e~• ul- tumanmaga c;a 1s1yor, yoru a yorula on- kl d h . k. , 

· 1 d k. "k kl'W' h · · .. 1 ... vatan c;:ocu annm a a gems m1 a,,a-
mlvan b!·r zaferin yaratiCISI o ounun ar a 'I yu se Jgm a§mel!ru o c:;mege k t I d .. k k • . . 

' "' d ra avu~ uru mas1 a. yu ·se ve aym ms-
kahramam mma!J cubbesini giymtc, ef- sava§IYOT u. . bette kutsaJ bir odev olmahdu. 
mash ha~mt ta~mJ~, kursusiine yerl~mi~- Bff~dua~.~. se~~~c delisi olm~§a benzi- Samyorum ki, Turkiyemizde bu hl -
ti bir diizune papazm ortasmda kazan- yordu. cubbesmm JC;me slgamlvarak k d Ad k d .. I 'I . b ' • .. . . - 1m an ana a ar onem e 1 g1 er\ -
d g~ I ~anm, ohretin tadtnl emiyordu, se - ta~kmbklar gostenyordu. Eh sakahndan I' b' . kt H b b' kl 

k rh d k ~ 'd' Iyen IT yer \10 ur. em, U e enen 
vin~ ic;inde gevi§ getiriyordu. u a m

1 
a, odra an . u~ba.smda gt 1yor • v~ ilgi. biiyiik ~addi fedakarl1klar~t kat -

Osti.iste y1k11an halkm sntlan mih - dudak ann a sess1z It estamn nc~ es1 I . b tt' k b. .1 _.· 1\1 . . . . d 1 d anmayt 1ca e 1rm1yece 1r 1 g1o;.;1r. e• 
raba, gozlen kaptya ~evnlm1!1h, halecan ° a~Iyor u~ . . ~ela, Erkek lisesinin, esas ~inadan. he -
Jrinde klvramyorlardl. On iki alay as- Adamcagtz neden sonra kendnu top- h b' k'l t kt k I ... · 1 d ¥ k lk "k .. d" men emen 1r 1 orne ro uza • a a an 
keri darm davm etmek kudretini ta~1yan a I, ayaga a tJ, uzun uzun o ·sur u: b' ld k b t t 5 

t:> • • • masm1 e en <;I anp · unun u anna -
on iki Turki.in 1sa si.irusu arasma katJI - - Evladlanm, ded1, bugiin k1h~e ta- 10 bin lira d~ha katmak suretile Erkek 
masile .. k~nd!lerinin ~e ~~una ~i.taz as - r~hi .~e~.cfli bir sahife kazan~y?~· •. ~-f,.r. bi- Jisesine yeni bir paviyon eklemek, bir de, 
Jan gucu smecekm1~ g1b1 sevm1yorldrd1 n b1r ulke demek olan on 1kl lurk Isa~ ma ''e tedris ara~lanm tamamlamak. 
ve onlarm k~li.s-de te.kmacaklan «iuru - n~n IGtfuna erip hak yoluna gi~i~?r, ~.i - Goriiliiyor ki bugiinkii buhram kaldtr _ 
mun heybehnl kuruntuhyarak heyecana Zlml:. kar~a§la~t~or. Ben bu buyu.k gun- mak ve onumiizdeki ytllann buhrantnl 
kap1l1yorlard1. de yuce hlr vazlfe yapmakla bahtiyarlm. simdiden kar~1lamak i<,;in benimseyici bir 

Nihayet 5an c;almmaya ba§la.?.l· .Bu, ?n iki Tiirkii ~llah~n oglile tam§llraca- iigi ve liimdilik I 0-15 bin lirahk bir tah
b klenenlerm yakla~ttklarJm mu]dehyen gtm ve onlara 1lk h1dayet nurunu ben sisat H\fi gelecektir. Ogretmen eks1kli • 
bir sesti. ;Simdi herkes yerinde duramaz sunacag1m. Se\incinizi i~inizde tutt:n, gini burada doldurmak miimkun olaca • 
olmustu, d1 anya fulamak ve onlan bir yiircklcrinizi goklere a~m. dualarum din~ gma gore Ki.ilti.ir BakanhgimiZJn bu ise 
a~ ak once gormek ozfemi biitiin 0 kafa- Jediktcn Sonra yap.Jacak dini lorene Sa ~ c;ar~abuk eJ koyma•Im bekle.mekte hak • _ 
hahg1 harekete getirmi~ti. Ayaga kalk1- hid olun. Bu hattra, omriiniiziin en de • SIZ degiliz samyorum. 
yorlar, buibirlerini itiyorlar, sonra gene gerli siisii olacakta ve bu hatlra ile cen- NACI AKVERDI 
oturup gozlerini .knp1ya ko~turuyorlnrd1. net yolunu daha kolay bulacab1mz. 

,Sehrin en gi.izel k1zlarile erkek c;;o· ( Arka•• var) 
IIIII I I I I I I I I I I I I I It I I Ill It I II I I I I~ II II I I I I Ill Ill I II II I It I II I I I I I I I I I I I I II I I It I Ill I Ill I I I II I I I I I I II I II I II I I I I I I I I I I Ill I II I I 

Elazizde go~menler yaptlan evler • • 
I~m 

( l<ULTVR ISLEnl 

Suel dersler 
Yuhek okullarla faki.iltelerde her y1l 

mecburi okutulmakta olan siiel derslerc 
bugi.in ba§lanncaktlr. Y ap1lan programa 
~ore pazartcsi giinu Yiiksek Ticaret ve 
lkllsad lalebeleri, 'sal! guni.i Yiiksck 
Mi.ihcndis okulu ile Giizel San'atlar 
Akademisi ve Siyasal Bilgiicr okulasl 
(Miilkiye), ~ar§amba Fen F akiiltesi la
lebelerile Ecznc1 rncktobi. pe~embe 
Hukuk Faki.ilte•i ve Yi.iksek Orman talc
beleri, cum a giinii de Ttb F aki.iltesi, 
Di~ T abeti mcktebi ''e Edebiyat F aki.il
tesi talebeleri ders goreceklerdir. 

~EHiR l$LERI 

0~ y1lda bir servet 
memba1 olan beyaban 

el degmemi~ bir par~astnda u~ <;ukurQvanin 
miite~ebbis yurdda~, 

ve mandalina 
12,7000 portakal, limon 

yeti,tirdi 

Vt; yrlda yet~~~n ve meyva veren portakal agaclarmdan biri 
Adana (Ozel) - Bilgi. azim ve emc - ~ibi dar bir zamana s1k1~t1rmak. Du, 

gin neler ynratacagm1 anlamak i<;in, bu- dile kolnyd1r. 
gun <;:ukurovanm bir ko~csinde sessizcc Gt'<;enlcrdc bu bahc;eyi goren ve ince
yUkselen servct vc giizellik abideslni liven i.inlii bir· narenciyeci ccncbi, hu 
gbrrnek ka!idir: c;er kar~1smda hayret duygulartm sak-

Ccyhan 1rmagmm, Seyhana en ~;ok hyamam1~ ve d~mil?tir ki: 

Vaziyetin 
y 

azalm 
illetler Ce 
Habe~ har M 
i talyay1 s1 

dugu mekanizma yan · 
konferansile tali komit 
i~liyor. italyaya kar§l 
lah verilmesi memnuiy 
letlerin nza ve muvafa 
tatbik edildi. Mali ted 
dilmek iizere. ikhsadi 
keresi de ilerlemi§tir. B 
ya ithalatm men'ine da 
aid aza devletlerin fi 
aym sonuna kadar ah 
nievvelin otuzbirinde 
tedbirlerin tatbik1 -tari 
caktn. Aza olm1yan d 
Jar esbab1 mucibesile 
ve Macaristanla Avust 
zecri tedbirlere l§hra 
hususi muamele yap1l 

:i:** 
Bunlar devam eder. 

F ransa arasmda Akde 
nanmasma F ranstz do 
edip etmiyecegi mesel 
zakereler de neticelen 
zecri tedbirl er yi.izilnd 
uluorla harb etmesind 
donanmasma taarruz 
rinci halde otomatik o 
ise italya yeni bir tee 
Milletler· Cemiyeti 
miikellcfiyetleri ifa e 
nanmasma yard1m ede 
rette bildirmi~tir. vaklaf;tlj{t bir noktada, Nurdagmm ~u- c- Yakm~arkta bu geni"liktc, bu cv

neve dogru uzayan etcklerinde cCcbbar safta vc boyle tabiat §artlarma maW~ 
dede,. dagmm tam karl?lsmda cAvrat • bafika bir narenciye bah<;esi gormedim. Fransa bu cevab v 
me7.al'h adtle mlan bir ver vardtr. Bu- Bu biiyuk i§i ba~aranlar1 tekdir ede -

J Habe~ harbinden ayn 
rast uc; dort ytl once yabani otlarla kaph rir;,f;hakika f"'ukurovanm birc;:k ycrleri italya arasmdaki hus 
biiyiik ve mUnbit bir diizliikti.i. " k 

narcnciyccil ikte onemli varhk goste - ginligi izale edere 
Ceyhnn Irmagmm geni§ bir kavisle ren es~rlerle siisli.idi.ir. Fakat Ceyhan : ile Milletler Cemiyeti 

~er~c,·clcdigi bu topraklarda i.ic; yllhk 1rmag'hnm bu bolgesi, bin:;ok bakJmclan va ~ekline sokmak i,..i 
vc azimli bir emck, 12,700 den fazla -< ~ 

I. Mcrsin, Adana, Tarsus. Dortyol ve Ko- vassutta bulunmustu. portakal, limon ve manda ma agacmt 
Yeti~tirmic: ve bugiin bu minimini de - zana i.isti.in vastflan haizdir. ticelendi. Malumdur k 

"~ Gnnul ister ki, bu yurdda~larm ya - 1 · d · d 1 
necck c;agdaki agaclar meyva vermcgc ratb~I bu servet kaynagl, ba~ka mute- mese eshmf'l~n. ZlY

1
. a ~~· 

de ba~laml~ttr. ~ebbis yurdda~lara da ornek olsun ve ve me a ~ mm ngJ IZ 

50 hektarhk gcnis bir parc;ay1 si.isli ~ yurdun bu giizcl par~asl, Akdenizin Fi- kar~1 alchg1 hasman 
yE'n bu narenciye bah~esinin bu kadar listin gibi, italya ve !spanva gibi bu is- tav1r ve hareketten d 
az bir zamnnda nns1l yeti~tigini hyret te ilcrilemi~ yerlerine rekabet cdecel< ti.in donanmasm1 ve 
ve imreni~le gozden gec;irirken, bundn. bir ozcnlik ve kudrct gostersin. toplaml~ ve ltalyanm 
bi11-!i \'C cmck kadar muhit ~artlart - A vratmezarmda vi.icude getirilen bu I yetmi~ bes bin ki~ilik 
pm da rol oynad1gm1 anlamakta insan buyiik narenciye bahc;csinin drafmda, onu bi.isbiitiin ku~kula 
guc;Iuk c,ekemiyor. Filhakika bu top - gene dikkat vc scvinclc gordugl.im var- F~ Akd · d k 

kl d . t s v d .. ransa emz e ra 11r gene 1r, y1pranmam1~ 1r. onra 11 klar arasmcla, binlerce agac an mu - I . d b. k 
burasmm dogu kuzeyini uzaktaki Nur rckl~eb bi.iyUk bir okalipti.is ormanmm vet enn en IT ISIDI 
ve Ccbbarclcdc daglan ruzgarlara kars1 da birkac; ;nl it;indc yerden u~k1rm1~ F ransam~ bu ku~v~tl 
koruy01·. Dahn sonra, Ccvhan 1rmagm- olu&udur. Hul:tsa. &urada burada dahn kuvvctlen ver~~sm1 ; 
dan fcnni W1Sitalar1a tcmin ed1len bol bir~ok si.is ve mcyva agaclarilc de be - yan kuvvctlermm gen 
su, buranm havntiyctini artlrmakta hi~ zcnen bu cnfes <;ukurova parr;as1, in • fa tcklif etrni§ti. Mus 
~iiphesiz, biiyi.ik bir avantajchr da... sanda, genil? vc ucsuz ovay1 gcr;tiktcn ingiliz el~isine italya 

1.te bi.HI.in bu §erait i.isti.inlilgumi g"- sonra ula~Ilnn mi.ikemmcl bir vaha tc- torluguna kar~t bir d' 
zoniine getiren mi.inevver birka~ yurd siri blrakmaktadlr. digini temin etmi~tir. 
das, buruy1 istifade edilmez b1r beya - Hem miite~cbbisleri. hem de dolayi - tanktan iki iic; saffl h 
b n hallnden kurtnrmay1 akhna koy - sile yurd i~in degerli bir kazanc; olan bu I v 1· t I d 

. . d '1 b .. 11 . b k dan acagt ve a yanm muslar ve y11m1yan b1r 1ra e 1 e u - ese1·, vatamn guzl? e~mest a 1mm v I I . 
gi.inki.i scrvet vc gi.izellik kaynagm1 ya- da hi~ §tiphesiz. <;ok hay1rh bir i~ ol - tacagl an a~l lyor. 
ratmaga muvaffak olmu~lardtr. ,mu~tur. Bunun ~ogalmasvu hcpim1z :li- F akat bu kararlar)a 

50 hektarbk, derli toplu bir naren - leriz. ne vahameti, ne de It 
ci) e bah~esi yeti~tirrnek ve bunu uc; ytl AKV ERDI yiik devletlerden biri, 

I I llllllltlllll ttlllllllttlllltllllltle k 'h 0 )' l ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • .. ~arpt~ma 1 ttma 1 or 

Kuliibii 

Bu sene . programtnl 
~ok zenginle~tirdi 

OSinanll edebiyatl gildir. ~u kadar var k 
giltere yalmzba~ma d 

Edebiyat F akiiltesinde 
yeni bir ders a~dd1 

Cemiyeti namma ve a 
F ransa ile birlikte it; 
ve tazyikte bulunacakt 

gofmen 

El ziz (Ozel) - ikincite rin 934 tari-~ mimarisi ve kurumu bak1mlanndan c;ok 
bfndenberi VIlayetimize 1125 goc;men giizel olarak meydana gelmektedirler. 
ailesi gelmi tir. Bunlardan 967 aile ic;in Evler, zemin katmda bir hol ve bir oda 
merkez ils;esile Palu llc;esinde yeni koy- v~ birinci katta bir sofa ve bir oda ola
ler ve eski koylerde y~?ni mahalleler rak dort gozlU \'C iki kathd1r. tistleri 
yapllmaktadtr. oluklu sar; ortii tie ~atilt, pc.nccreleri si

Biiyiikdere yoluna fener astldt ilbay Muhiddin Ostiindagm himaye- Universiteye bu y!l yaztlan talebelerin 
onemli bir ekseriyeti eski Osmanlt harf
lerini bilmiyen ve yeni harflerle yeti~mi§ 
olan genclerdir. Bu; ink1labm en fazla 
iftihar edecegi bir ~onucdur. Ancak E -
debiyat ~ubesine gelen talebelerin, prog
ram mucibince bir~ok eski Osman!. ki -

ltalya durmaksJZJn 
Bugun seferber kuvvel 
yi.iz bini buldu. Y akm 
lular davet edilecegin~ 
vet bir milyon dort y\ 
Bunun 400,000 i Af 
olacakttr. Habe§ topra 
vam ediyor. 

Mcrkezin Etminik kovi.i yakmmda 88 nek i<;in telli ve onleri balkonludur. 
evli v~ Palonun Kap1ar;maz koyi.i civa -

d 2G4 1. N' h k" .. · k d Ah1r ve samanhklan, cvler bitince, nn a ev 1 ve • 1r 1 oyu ya mm a 
85 evli ve Ho mnt ki5yii yakmmda 93 cvlerin arka kapJ!arma biti§ik olaruk 
evli olmak iizere temmuz ve agustos av· yapllacaktir. 
lar1 ir;inde ve btrer plfm dairesinde ya- Btitlin bu yaptlar bu ay nihayetinde 
ptlnuya ba~lanan yeni koyler ulusal koy tnmamen bitirilmi~ olacaklardtr. 

Baz1 vergilerin hafifletilmesi i~in ahnan kararlar 
( Ba1makaleden devam) maksadma dayamyor samyoruz. Huku-

mzyacak derecelerde kiic;i.ilmekte devam metin bu yoldaki teklifi tabii Kamutayda 
edip gidiyordu. Bu durum karstsmda incelenecek ve onun k1ymet farklanm 
hukumet hayvan \ergisini di.izeltmek hu- kar damaga yetip yetmiyecegi gori.ile -
•usunda daha ziyade gecikmegi artJk cektir. Herhalde bu i~te dahi htikumetin 
muvaf1k bulmtyarak buna aid rakamlar iyi niyeti ac;1kttr. 
iizerinde olduk~a hafifletici esaslt indir - Bunlarla hi.ikumetin gec;en seneden -
meier teklif etmegi kararla~hrm1~ bulun- beri basbyan hayat1 kolayla~tnma ted -
maktad1r. Koyun, ke~i gibi ki.ic;i.i!< hay- birlerinde devam ettigini goriiyoruz. U -
nnlarda c r 25 ve biiyi.ik hayvanlarda I usa I bir hi.ikumete yara§an bu i§lerden 
ae c>~ 35-50 derecesinde olan bu indir - dolay1 biiti.in milletin mernnunluk duy -
me vergi verenlere bu y1l bi.iyiicek rahat mamasma imkan yoktur. icabmda nisbet

·, nefes aJduacaktlr. Bundan otiirii hii- siz surete agtr Yergileri indirme~l bi -
bimetimize te§ekki.ir etmekligimiz laztm -~lelim ki li.izumunda millelten olagan ba§
du. ka sahalarda gogsi.imuzii gere gere fe -

Yeni yaz.dan emlakin yeni yaztya go- dakarhk istiyebilelim. Ulusal hiikumet, 
re almmak laz1m gelen vergilerme ge - devletin vazifelerini gori.irken ulusun 
.Iince bir taraftan kira getirme kabiliyet1 ~erdlerile halle§megi bilen hiikumettir. 

erine yapllan bu yeni tahrir yap1hr - Ismet Pasa hiikumeti her zaman bu hii-
en diger taraftan buhran tesirile emla- kCtmet oldu, ve yeni vergi indirme ka -

~i~li - Bi.iyiikdere arasmdaki asfalt sinde. otedenberi miitevaziane <;ali§an 
yolda her zaman kazalar olmakta ve bir- DagCII1k Kuliibi.i, gun ge<;tikc;e faaliyeti
c;ok ta canlar kurban gitmektedir. ni arllrmaktad1r. Kuli.ib ancak ik; sene-

Bilhassa bu kazalarda, Kanhkavak lik bir maziye malik olmasma ragmen 
suyu membama giden yol bi.iyiik bir rol bugi.ine kadar yaphgl i~lerle bize ilerisi 
oynar. Bu yol asfalt §oseye amud oldu- ic;in c;ok ~eyler vadetmekte ve yurd <;o • 
gundan ve yanlanndaki agaclar da bu cuklan icin de daha feyizli bir kaynak 
yolu gostermediginden buradan ge<;en a- halin~ gelecegi i.imidini vermektedir. 
rabalarla otomobiller her zaman ~arpl§ - Muhtelif sj1or ve eglcnce §ul:ielerini 
maktad1r. ihtiva eden kuliib, bu seneki program1 -

Bu vaziyeti tehlikeli goren Sanyer na, bilha~sa gcncligi ilgilendirecek ve 
iandarma komutanbg1 o civara bir fener sosyal ihtiyac ve duygulan kar§lhyacak 
asm1~t1r. I birc;ok eglence ve me~galeler cklemi~ -

l<URUML.,ARD.4. tir. 
T emiz bir aile. mahfilinden farkh ol

Arsmlu~al ~ocuklan koruma m1yan kuli.ib otedenberi bin;ok sporlar, 
konc1resi kaldt yi.Jriiyii~ler, miisabakalar, eglenceler ter· 

0 
tib etmekle gencligi maddeten ve manen 

20 birincite~rinde Atinada toplanaca• kuvvetlendirmege ~alr§makta idi. 
gmt evvelcc yazd1g1m1z arsmlusal (o· ~imdi bu seneki programm1 daha zen
cuklan Esirgeme Kurumu geri kalmt§tlr. ginle§tirmi~tir. Bu zengin progrannn ilk 
Bu kongreye gerek Ankaradan ve gert'k- numarast 23 ilkte~rin <;ar~amba giini.i sa
se ~ehrimizden birc;ok ~ocuk doktorlan at 21.30 da kuli.ib binasmda verilecek 
ve Esirgeme Kurumu iiyeleri i~Liralc ede- konser ve k'onserden sonraki dansl1 su -
ceklerdi. Merkezi Cenevrede olan ar • varedir. Her on be§ gi.inde bir tekrarla
Siulusal kurumdan §ehrimize gelen rna- nacak olan bu konserler, Konservatuar 
lumata gore, gelecek ayba~mda Yuna· profesorleri tarafmdan verilecektir. <::ar
nistanda genoy ( arayiumumiye) yap1 - samba giinki.i konserden sonra gece sa at 
lacag\ndan kongrenin ba~ka bir tarihtc bire kadar kuli.ibde dans edilerek egleni-
toplanmasl uygun goriilmi.i~ti.ir. leccktir. 

Yurdda~: 

Turk hie bir •ava,ta di~er ulus
lardan geri ka amaz. Arstulusal art· 
brma giiniinde de odevini yap. 

MUTEFERRifi 

f~ i~Ieri Bakam 
$ehrimizde bul unan ic; hleri 

f 

tablan ve Osmanh edebiyat1n1 tetkik et-
meleri hiz1m gelmekte oldugundan E -
debiyat F akiilte~inde ( Osmanh edebi ~ 
yah dersleri) okutulmaga karar veri! • 

mistir. Bu ki.irsii meseHi Hukuk Fa kill p 

tesinde ohni.i§ bir hukuk olan Roma llu
kuku kiirsiisii gibi idare edilecektir. 
Dersleri gene! linguistique profesoru Ra
glb Ozdem verecektir. Cumartesi giinleri 

saat 1 0 Ia 11 arasmda verilecek olan bu 
derslere fakultenin Edebiyat ziimresm1 
takib edenlerle diger ziimrelerde oku -
yanlar ve ikinci somestr talbeleri devam 
rdebileceklerdir. 

J't1 VZELERDE 

Ayasofyaya dair bir yazt 
Bri.ikselde t;tkan Byzantion adb ar

smlusal bir mecmuanm son say1s1 tama
men Bizans, san 'at ve arkeolojisinden 

bahsetmektedir. Bu mecmuanm 382 nci 
sahifesi Ayasofya miizesine hasred1lmi§· 
tir. Ayasofya mi.izesi i~in yaz1lan bu ya
z.Jda Ayasofya camisinin miize haline 
kondugundan bahsedilmekte ve Ti.irkt-
ye C umhuriyetinin bu hareketile medeni-

italyan tayyarelerin 
evi saydan T ana goli.i 
goriindi.igii hem italya1 
nabiinden teyid edildi. 
Akdenizde iki ingiliz 
yerine iki F rans1z Zl 
vaziyetin di.izelmiyeceg 
fidir. 

MUHARRF.M l 

VNI ---
Tiirk~e I 

Edebiyat F akultesi, 
okuyan ve tiirk~e bilm 
lebeler i~in bir ti.irk~e 
kurs sah ve per§embe ! 
Di§c;i mektebinde ~ah~< 

Cumhu 
Niishas1 5 I< 

Abo~~ 1 T~~iyc 
,era1t1 ' ·~·o 

S~neJik 1400 I< 
Alta ayhk 1SO 

I 



4 iincii Genel Enspektore 
geni§ salahiyet verilecek 

olan Hem Vali, hem Komutan olacak 
Enspektorliige General Abdullahm tayini 
rnuhtemel - 0 mmtakada af ilan edilecek 

C Ankara 20 (Telefonla) - Dorduncii \Iii! layihast iiq sene iGin muteber olmak 
n:neJ. E.nspektiirliik io;in haz1rlanan ka- uz:re haztrlanmaktadtr. . 
c n layihasi yakmda Kamutaydan ge • Icab cderse Vekiller Heyelt bu kara
necektir. A!dtgtm mali1mata gore, Ge- n daha evvcl kaldtrabilecegi gibi tem
t c! Enspekliir, hem vali, hem de komu- did de cdcbilcccktir. 
dan Inevkiini haiz olacak. kanunla ken· Af k 

'Sine <;ok gcni~ salahiyetler verilc . anunu 
Cckttr Aldtgtmlz malumata gore, Diirdundi 

norduncii Gene! Enspcktiirliik Mon· Gene! Enspektiirliik mmtakasma ~amil 
~ur Vilayetile beraber Ovactk. Malaz • olmak iizcre bir a! kanunu da haztrlan-
1'rd, c;:emi~gezck kazalanm da i~ine a- maktadtr. Bu kanunla $imdiye kadar 
acakttr, J;iimdilik merkez Eliiziz ola • askerlik tecilini yap\lrmazm~ olanlal'la, 

Cakttr. asker ka~aklan ve her ne suretle olur • 
Enspcktiirliikte siiel idare iimirleri bu I sa olsun niifus ka<;aklarma iki sene da· 

lunaragr anlastlmaktadtr. Dordiincii Ge- ha miih!et verilecektir. Bu miiddet zar
n•I Enspektii;liige Korgcncral Abdulla· fmda miiracaat edrnlcr cezalandmlmt· 
hin tavini muhtemeldir. yacak, haklarmda kesilmi~ cezalar var-

nordiincu GeT'el Enspektiirluk te~ki· sa tatbik edilmi~·ccektir. 
..... n•n•llD~mnWDUUIIJOliHI:II munmn,_ .... , 

Sovyet - Man~uko F ranstz Mare~ah 
Franchet d'Esperet 

CUJ\fHURfYET 

( 
Habesler' sulh 

' 

tesebhiislerini 
' 

kabul etmiyorlar 

italyanlar sulh l?artlarmJ 
tesbit etmi~ler 

(Baf taraf. birinci aahifede) 
Habe\ harb planmtn, Hahe~ kuvvet· 

lerinin ltalyan taarruzlanna kar~I muka· 
vemetlerini arttrmak ergesini takib ettigi 
soylenmektedir. Bildirildigine gore, Ha
be~ ileri karakollan diijman ilerleyijine 
ciddi bir engel te§kil etmi§lerdir. 

Habe! ordusunun sevkiilceni duru • 
munun miisaid oldugu soylenmektedir. 

Berlin 20 (Ozel) - Habejistandar 

0elen son haberlere gore, Goba llbayt 
18000 askerle bugiin Adisababaya gel
mijtir. Bu kuvvetler bir iki giine kadar 
lmparatorla beraber cepheye gidecek -
lerdir. 

lngiltere, Italya ve 
F ransa gorii§iirlerken 
(BaJ £araf1 birinci •ahifede) Buna binaen bu tedbirlerden hi~bin !tal· 

ralarda ltalyaya ekonomik Imtiyazlar yayt harbi bitirmege mecbur etmiyccektir. 
vermek. SiiveY§ kanalmm kapatJ!mast ltaiyamn 

Echo de Paris gazetesine gore, Adi;- abluka edilmesi gibi daha miiessir tedbir
ababada italyan el~isile Habel Krah a· ler laztmdtr. Fa kat F ransanm bu tedbir· 
raSinda konusmalar yaptlmaktadtr. leri kabul etmesi §iiphelidir. lngiltete de 

Habe~ lmparatorunun diyevi yalmz bajma hareket edemez ve ~ekil • 
Berlin 20 (Chel) - Foki1er Beo mesi laZim gelir. Bu da Uluslar Sosje • 

bahter gazcte•inin Adisababa aytan Lon· tesinin sonu olacakttr. 

dra, Paris ve Roma arasmda yaptlan Romada neler soyleniyor? 
diplomatik konu~malar hakkmda Hahej 
imparatorunun fikrini sormu~ ve Habe- Roma 20 (A.A.) - lngiliz hiikii • 
§istanm bart§ konu§malarma I~tirak edip metinin Drumond • Mussolini gori!§me • 
et~iyecegini ogrenmek istemijtir. Impa · si hakkmda diinkii tebligde yapt1~1 be • 
rator Alman gazetecisine §Unlan soyle • yanat ve vaid durumda mahsus bn sa • 
tni§tir: lah haSI! etmi~tir. Roma siyasal meh~tili 

«- 1talyanlann elinde bir kan§ f Ia- bundan sonra da ayni fikir ve durumun 
he§ topragt bulundukc;a ban§ konujma • devam edecegini iimid etmektedirler. Her 
!Ina girijmiyecegiz. Habe§ u[usu loprak· halde bir tarzt halle vusul iimidi tc.ke • 
lannm yabanct ijgali alttnda buluuma • dilmemektedir. Muzakereler yalmz Ak • 

Tana golii iizerinde sma hi~bir zaman tahammiil edemez ve. dcniz meselelerine miinham kalmtya • 
ltalyan ufaklarr edemiyecektir. Yurdumuzu diismandan cak, dogu AfrikaS! meselesi de gorii§iile-

Asmara 20 (A.A.) - italyan uc;ak- kurtardtktan sonradtr ki banSI dujiinebi- cektir. 16 net maddenin arttk ikinci safa, 
Ian, T ana golii ve Gondar bolgeSI ii<e· liriz. Bizim i(in halihaznda mevzuu bah· mandalar meselesine dair alan 22 met 
rl'nde ke•t'f uru,Iart yapmak iizere bu ~alan mukaddes yurdumuzun tamamh • dd . f k d d'l' 

' ' ' rna enm on sa a ge~ecegi ay e 1 t;or. 
Sabah Asmaradan harekel etmislerdt'r. gmt muhafaza etmekhr.» 1 I C 

• talyan hiikumeti ve u usu, enevrenin 
Cenub Cephesinde lngiliz Ba~bakanrnrn sozleri k 

fa!izmi hakir vaziyete diijiirme niret•n • 
Mogdiscio 20 (A.A.) Habej Paris 20 - lngiliz Ba§bakam 13al- de olmadtgmt ogrenerek mutmain olduk. 

dogu cephesinin kurmay §efi Yehib Pa- dvin tarafmdan diin verilen c!iyev sulh Ian bildirilmektedir. 
ja, bah kuvvetleri komutam Ras Desta severleri biiyiik iimidlere diijiirmii~tiir. 

I. ·1· B b k b d' · d Mussolint'nin Lavale mektubu ile Harrar bolgesi kuvvetleri komutam ngt IZ •l a am u tyevm e ezciimle 
Ras N asibuya onemli jekilde yardtm demistir ki: Paris 20 (A.A.) - Ovr gazet~si, 

• da bulunmaktadtr. «- Anlasmazhk lngiltere ile ltalya menba giistermeksizin, Cenevreden aldtgt 
40 ki~ilik bir miifreze ltalyan • Habel? harbinin ltalyanlara gore ordu su . arasmda degil, ltalya ile Uluslar Kuru· bir haberde, Paristeki italyan 8Uyiik el-

S . d" net~cesini nasd goriiyor? srkmtiSI fekm~yor I mu arasmdadtr. ingiltere bu mesel,de ~isinin Lavalle Mussolininin hususi bir 
ovyet topragma g1r 1 

Roma 20 (A.A.) - Italya hiiku • Uluslar Kurumu paktmdan aynlmtyacak mektubunu verdigini bildiriyor. Mmso • 
·d Moskova 20 (A.A.) _ 12 ilktesrin· Paris 20 (AA) - Frans1z sendika o- meti Aksumdaki Ktpti kilisesine 15.000 ve kollektif tedbirlere istirak edeccktu lini bu mektubda, lngiliz efkan umumi • 
' So h d dalarmm vermi~ olduklan bir ~ii!Pndc taler vermistir. ingtltere Cenevrede deruhde ettii\i taah· yesi heniiz siikunet bulmamtj olduii;un • ~ h 'Yet • Man~uko smmndaki a ; • soooz sooo''lt·,·en Mare•al Franchet d'Es • D hh · · b k h dl h d I d 

"" alr.k d 1 ' ogu Afrika Sl at serviSt ajenspe ·• ii er aricinde herhangi bir rniinferid an tavassut zamamnm ge me igi ve I• tn a Kabarovskdan a man rna • porot, ·ha·r·b~ctcn uluslardan biri veva O· II h . k f k ~lllat · M k k ' ' ' J torii, ayandan Kaste ani, arb saha • hareket yapmtyacakttr. Ingiltere harbi en bekleme muva 1 olacagi kanaatini iz· 1 . a gore ]apon ve an~u o as er • toki hakkmda tara£qirlik etmedigini 
tttnde · k 40 k' '~'k b. oof o lannda yapmt• oldugu bir teftis gezisin • son ~are addediyor. Gayemiz harb de· har etmekte ve istikbalde F ransanm tes· \ n ll!Urek ·eb ljU lr mu reze sov]cmekle beraber ita!yan ordusunun ' 

• 
0
•oal k 'k' f • den donmii~. 1talyanlar tarafmdan ka- (lil, bansttr.» riki mesaisine giivendigini ilave eylemek· ,1 • e seva bolgesinde 1 1 tara smt • geni~ ol<;iide siiel harekctlcr neticesin- I 

1 ntn 1laretlerle a~tkca tahdid edilmi§ bu· de, en sonunda galib geleceginc inandt· zilan kuyularla bulunan pmar ar saye • Ramada da bugiin bir teblig nesredil- tedir. 
o~,na~ .noktasmdan Sovyet topraklmna gtm ifade clmistir. sinde askerin esenligi yerinde oldugunu mistir. Propaganda Bakanhib tarafm • Cenevredeki kararlar 
• flntst B kl ·1 1 J ka a~t soylemi§tir. d d 1 1 
ti d ' .. "· u miifreze Sovyet topra .1 • Daghk bo ge er ve rna arya yn " an ne~re i en bu teblige gore ngiliz Cenevre 20 (A.A.) _ Diin ak~am 
I ~ au~ kilometre kadar iler!emi•tir Bun· alan batakltk vadilerde kazandlgi bii - /talyamn sevkiyall devam ediyor elrisi Sir Erik Drumondun Musolir.i· 
a ' d B lk 1 N I' 20 (A A ) S h k' k ' zecri tedbirler komitesinin kabul elltgi ta'k'IRiiren iki ath smtr bek~isi SoV}et lop· viik tcrriibc ile. Make onya a an a· apo 1 · · - .a ra, u~ii yi ziyaret ederek lngilterenin kollcktif 4 numara!t kararda deniliyor ki: 

"' attnda bulunduklanm i;~retle anlat· ~mm a~tlmaz daqlannda ve Vard~rl·m hastane erkan ve mUstahdimlerinden be; tedbirler dt~mda herhangi miinferid hu .. 
"'" f k ' na ·rt'sthhi o.vasmda harbetmi< alan " a- ,.uooz k1·.,· 1'Ie yu"z kadar subay 2500 as b I . Uye devletler silah ihract yasagt hak· 

' a at b I b k ·1 · k I · " ' ' ' ' ' · harekette u unmtyacag"tna, Italyan-Ha-t, .bb" un ar e -~, en ya a a mag" resal, Habe•istandaki sava~ ~artlarmm k h b 1 00 k ·f kmdaki 1 numarah karann 2 nci ftkraSl· 1 !e us etmi ler ve bekrinin yardtmma guoo.zel bt'r ta,blosunu Y. apmtcltr. Bu mii • er, ar evaztmt ve yuz t.me ejt ve be• anlasmazlt<>mda hirbir s.ahsi menfaat 
''!an 18 k ' k I . ~ bombardtman u~agt tajtyan 3 vapur N a- ' " ' m a~agtdaki maddelere lejmil edecek • l,k . i!ilik iki devriye o una lu • nasebet!e 1896 da italyartann Adua he- go7etmiyecegine dair teminat vermi;tir. lerdir: 

ve llltt I .. · 1 d D k b 5/10 d poliden dogu Afrikaya hareket etmistir. !talyan huooku'mett' de kar·,tltl·.lt olarak Iiy ra Yoz ate§t a~mt~.ar IT. ev· zimetinden bahsedere unun an Gelecek U~ giin i~erisinde gene 6000 ' «Biitiin cer ve nakliye hayvanlan: At, 
t·1• aim~; oldugu emir mucibince muka· bPri silindigini siivlemistir. 1n!(iltereye teminal verdiginden, endi~e • kattr, e•ek, de,·e ,.e sat're. 
"t e et k 1 · t ki;i sevkolunacakhr. Bunlardan 2000 i , Itt b rn~ ve miifrezeyi geri ~e i mege Mare~alin dedigine gore Habe§IS anm lerin yava~ yava1 kaybolmaga La lad1"1 ec ur b k d d · t J'J 'd Somaliye gideceklerdtr. Bu askerin b• • · ~ ' g Kauruk, boksit, aliiminium, oksid a • ~y k ITa mt;hr. Bu musademe e ev· siliiblan. adem! merkeztye usu 1 e 1 a· zannedilmektedir. ' 
'· ~ urnandam olmu"• ve iki So,yet as • re edilen vc bugunku giinde sava~ mcy- "~'..,n,d"'a"'5_.00.,._..~'-u_,b,...ay=v"'a"'r'"'d'"tr-::. :--=""""""""'== luminium, demir cevherleri, hurda de • 
<,t ' • 1 ,, Cenevrede laaliyet durdu k I I 1 

Yaralannusttr dan Ianna hakim alan otomatik silah a - ,

5
- -- -· · -_d. - k • -k :l mir, krom, manganez, ni ·e , titan, ~c • 

<'\f 
0 

0 

l k II l • b I 
0 

en bu im 0 n a I a~ Bu yiizden Cenevredeki 18 let ko llite· fram, vanadium, bunlann cevherleri ve 
Von • Antalya hatbnda ~';,.~~~

1

Ju~~~ ~~~~~·f~~~.; ~~\aldedir. : si diplomatik konu~malann neticesine go· demirle halitalan, kalay ve kalay mii • 
Habe~ askerlerinin sue! tedbirleri de re hareket etmek i~in c;ahjmalanm aym rekkebatt ve biitiin madenler. 

t faaliyet pck inki~af ctmi~ degildir. Ancak ma • Habesler l\1aka}·: sonuna kadar tehir etmi!tir. Oye devletlerin yukanda say!lan mad-
la!y:hrta 20 (A.A.) - Afyon •. ~.n· rejalin dedii(inc gore en urak artzala - ' Borsalarda delerin, ltalyadan ve ltalya miistemle • 

l'Pa atttmn ;ube kolu alan Bo~anonu • nna vannctya kadar tamc..klan kendi }eye kuvvet Nevyork 20 (A.A.) - 1t-·lyan • kelerinden baska bir yere ihrac edildi"gi 
d rta d · I k ulkelerindc Habe~lcr en modern bir or- . - . . 
U'el ;mtryo unun yap! ve topra du i~in dahi tehlikeli olabiJirJcr. 11 fngiliz gerginliginin gev;emesi Nev) ork zaman dogrudan dogruya veya bil\aSita 

tltak llle Iji bitmi•. Diin Bozanoniinde • dd 1• /1 borsasmda miisaid tesir yapmtjltr. £;ham tekrar ltalyaya ihrac edilmemesi i~in icab 
tlte.j:s blrna iji Y~ptlmt~ ve ray dii~en· Avruoada Sl et 1 ~ gonde:riyorlar gene! surette yiikselmijtir. eden tedbirleri alacaklardtr. 
~•tek e B •!lanmtshr. Bu hat iizerinde .alan - ' Bir ltalyan Generalinin diyevi Yukanki ftkralarda kayidli tedbirler 
i.ta,,. ozanonii ve gerebe Ispartadaki ftrt•n ·alar 1 • yiiriirliikte bulunan andlasmalar hakkm-

,on b I b u.a.o ~ Jt } } d Ad" t Londra 20 (A.A.) - General Ga-11•al tna armm yap1 i•leri itmi•. a yan ar a 1gra da caridir. Bu karar tatbika konuldu • 
I •ttntn y 1 b I ' r k. 1 ' ribaldi, Sunday Kronikl gazete,me •u d b I •~a b' apt masma a~ anmi!tlr. vO • d "} • gu mada yol ' u unan ewalar bu ya· 
ttla~ br Zamanda muvaffakiyetle ba~a - Denizlerde bir~ok gemi- CJvarin a mevzl er diyevde bulunmujtur: sak haricinde kalacaklardtr.)) 
ti•de u Yolun memleket ekonomt's1' uooz·· aliyorlar «Resmi hi~bir odevim yoktur. La~in z 

1 
k ·• ' k v d d · 1 ecrl tedbir ere ijtira eden devletle· Ia, se~•Pacag·, rolden dolayt Ispartalt • }er aza __ va ugra I --·- ana an dogmu, bir Italyan ve n· b b I d 

rin iri ir erine yar tm etmeleri hakkm· tinj~ ~.'nc i~indedirler. Cumhuriyet de\'· Londra 20 (A.A.) - Atlas denizile Asmara 20 (A.A.) - Roy • ' giliz kilisesine mensub oldugumdan son daki 5 inci karar miinaka§aSiz kabul edil-
y e cumh · · zamanlarda italyan kamoyunda biiyiik ~td~n bu .. un.yetm ~elik siyasasmm Man~ denizinde vc Kuzey denizindeki ter a)'an•.tntn !talyan ,1·mal ora'u • ' B mi~tir. Yalmz ilk teklifte tek bir tadil 
tit ko · d k I I k l b' f t ' 

00 

·' ' ritanya aleyhine inkijaf etmi§ alan yan· •z bir d" .'eSint e ap amaSI sar;t · butiin ktytlarda ~o zor u tr Ir ma nu- sile birlikte bulunan muhabirine , yaptlmtjttr ki o da zecri tedbirlere i§hrak 
It b1·, • .odlemn ylktlmaz b1'r 1'nantn cat!·. ku" m su" n"1vor. . · h1 diijiinceleri dagttabilmek hususunda · .. d 1 I h kk d k' k 'd 

' ' " I 1 d M k 11 etmtyen uye ev el er a m a 1 a}'l • sen ir. Diin akoam. fn'!ma yilziinden iiq ki gore, ta yan or usunun a a t· faydah olacagtmt tahmin ediyorum.» 

Mu-
Nu.i"•.lada un fi'atierl· •inin oldUgu. bir~ok kimselerin de ya- ye dogru ileri hareketi muharebesiz <<Biz harbi ne istiyoruz ne de l.azorlt • dir. 

- ' I l d d I k · Bu iir karardan sonra konferans, zec· j ralandt.~l bi!diriliyordu. z an a a a • o mtyaca hr. yoruz. Bununla beraber Italy an ul U<Oinu ' 
'•I g a 20 (A A ) U r· · "k kl d f t t · ri tedbirlere i•tirak etmiyecek alan dev-tnekted' · · - n tat! yu ·• smm 900 kilomctro •~1 arm a tr ma- stik,af tayyareleri Ras Kas - , iskillendiren bir1ey var ki, o da I n<~lter.,.. ' 
~~ I So kiT. BIT hafta i~inde bir ~uval va tutulan Verdulia vapuru telsizle im· sanm cenubu garbinden Makalleye ~ nin kendi basma hareketidir. l\.1usc-lini letlere baskan tarafmdan gonderilecek 
~ .. 1. k uru• art B d b b t r apuru terketme I 1 · bir mektub suretini kabul etmt'stir. Bu ·~ Utu!t ' Int§tlr. ug ay es u· dad dtlemi~ vc av a v · miihim kuvvetler gonderdigim ve ) n~tiliz menfaatlerinin kutsal mahiy•lini 

1 an 
8 

kuru<a yiihelmi~ttr. ge mecbur kalmt~llr. bunlarin yerine de yem kttaat geldi· I kabul ve tekeffUI ettii:i;i halde, In101iltere mektubda ltalyan • Habel anl~jmazhgt 
skoprina B k I • 1 Esba adh Finlandiya vapuru Kum • •. . .. .. I d' \ d' Akd • d F d hakkmdaki raporla konseyin 7 ilkte~rin a l:lejRtad 2 .. a~ ·an ~gl berland :vakmlarmda kavalara ~arpmt~- gmt gormu* er IT. I ne tye emz e ransamn yar tnllnl toplanhsmm ve asamblenin 9 ve 11 ilk-

n •!kanhga O (A.A.) - Iskop~ma, sa da, i~indekilcr kurtanlmi~tJr. ltalyanlar, Makalleye dogru ile· 1 anyor ?» tejrin toplannlan protokollan ve zecri 
atltzedi S •Yn; .(muhalefet) grupunun ingar adh NorvcG vapuru Mersey ka- ri hareket hamhg1 olmak iizere A· «Zecri tedbirler ltalya ifin tedbirler konferanst tarafmdan 

1
imdiye 

oy alm11 ~fan <;tri~i se~mistir. (:iri~ 171 nalmda tehlikeli bir vaziyettedtr. digrat civanndaki daglar iizerinde kali degildir» kadar yaptlan tavsiyeler bildirilmekte -
tltenovi '. eden Terbiyesi Bakam Kom· Hay land vapuru Kormer a<;tklarmda tedricen mevziler ilgal etmek:edir • , d' 
Sen~ "" 136 oy alab'I · ·t' uskurunu kaybetmi~ ve gemiyi yedek· 1 Londra 20 (A.A.) - Snovden, Sun· IT. 

ol ato b k 1 
1

m" tr. b · 1· h" 1 1 <tur er. day Kronikl gazetesinde ne•retti<>i bir Konferans tekrar 31 ilkte§rinde top • ·~ Tom ~· an 'Kina da ay;,, namzcdi lemek mec unye 1 ast 0 m~,l · · /talyanlar mukavemete maruz ' " 
" "''~ secilm' · ' BirGok yerlcrde u~ak serv1s en ya - makalede, Uluslar Sosyetesinin zecri ted- lanacakttr. Bu miiddet i~inde 18 devletin 
{Ora · 'lltr. · · k · d kalacaklar b' 1 ·1 d'l k b I d • · k · nsada A 0 • p!lmamakladtr, Ingilteremn uzeym. e IT erini kafi bulmtyarak diyor ki: temSI e I me te u un ugu mesat onu • 

ayan mhhabmda ve isko<;yada telcfon muhaberatJ kestl· Adisababa 20(A.A) - R.oy · <<italya silah ve mUhimmatm1 ke~disi tesi hiikumetlere yap1lan tekliflerin ta • 
l\t' kazananlar mi§lir. ter aiansmm muhabiri, cenub mm • ) imal etmektedir. Keza ltalya on bir se • hakkuk ettirilmesini takib edecek ve icab 

tltj~de 
1k 20 (A.A ) S t · Yunanistanda durum takasmda Habe~lerin Daggahap"ru ' nedenberi yabanc1 memleketlerden i>tik- ederse konferama yeni tekliflerde bulu· 

<!,, azana I . - ena o s~t A 20 (0.. I) D I d hk' b h d • I k1 y I I I I' nacakttr. ~ n ar atasmda §unlar var • tina · ze -h . un _ara ·~1m . a ' ta tm ve u se re ogru o aca · • / raz yapmamtstlr. a mz ta yan rna , m· 
"''ki bir toplantt yapan cum unyet~t partt erm ' talyan ilerleyijine kar~t siddetle mu· mn satm ahnmamaSI bu memleket icin SI· Celse sonunda Sovyet Dt§ Komi;eri 

ic~illhuri Curnur Ba kan1 Millerand !iderleri durumu tetkik ettikten sonra kavemete karar vermi<lerdir. ~ ktntth bir 1eydir. Harb zamanlarmda bu Litvinof, umumi mahiyette beyanalla 

(~tn~r!~~). Tiize Bakan B rd ~rtilerinin g~cyda MKaklany~uk~ ~~~~~~~~~~~~~~·=~~~k~a~h~il_.~~~kt~n~t·~Ia~r~a-g!b~'g~b~·s_g!e~r~m~e~k~m~u~la~d~d~t~r.~h~u~lu~n=a~r!a~k-k~o~n~f~e~~~n~s~ta~r!af~t~nd~a~n~k~a~r!ar~-c~ 'Ytt~ 1 ) . 1 era _ 
tnhutiy . ' esk, Bakanlardan Ribes rarlasttrmiS!ardiT. 

~~nil (c~~~~riDal~iez (radikal), Du· Al~anlar .. Buigarian_Yen?i 
• Yel~t), Borre! (radi - Berlm 20 (Ozel) - Bugun Layp • 

~· Sei~e v p zigde Alman B milli taktmile Bulgar 
k~ koyn,u1e ol uy de Domede namzedligi· milli taktmt arasmda yaptlan miisabaka· 
il Zann,'lhr f." Laval her iki yerde de da Almanlar 4 • 2 kazanmiS!ardiT. 
ki Caillau~ /k' Ba!bakanlardan Steeg longuldak ~encliginin 
bet:•clikai bak te

1
krar •ecilmi$lerdir. Es- hassasiyeti 

"'1sttr an arda p . n 1· n ena~cter kay· Zonguldak 20 (AA) - Atatiirke 

IJ gar uius I b karSI ktyanca yeltenenleri igren~likle 
S te ' ~ ankasmm karjthyan Zonguldakhlar adma Ata· 

~~\Js:fh 2Q (~eh abfd1 tiirke halkm duygusu, baghhgi, and! SU· 
b,. I ,bank a b' A) - Bugiin Bulgar nuldu. 

3 

HEM NALINA 
MIHINA 

Harb devini a~ brrak· 
mak kabil mi? 

rE5} ugiin, modern harb i~in, her • 
(g) ~eyden evvel bol kan ve bol pa· 

ra laztmdn. <;iinkii kan ve para 
sava~m ilk harctdtr; fakat, yalmz knn ve 
para kafi deiiildir. 

Bu ilk harcdan sonra, dokuz §ey daha 
laz1mdtr: 

1 demir, 2 kiimiir, 3 yiyecek, 4 ~elik, 
5 petrol, 6 makine, 7 kimyevi maddeler, 
8 elektrik, 9 teknik bilgi ve ihtJsas. 

Bu dokuz esash madde de modem 
harb denilen eiderhayi doyurmaga kafi 
de~ildir. 

Uluslar Kurumunun be§ler, yediler, 
onii~ler !(ibi taksimatma benzer bir tak· 
simle, ikiler ve dokuzlardan sonra bir de 
ondokuzlara liizum vardtr. Bunlar ol • 
madan harb yaptlamaz. 

I aliiminiyom, 2 anttmuvan, 3 krom, 
4 baktr, 5 pamuk, 6 kurlun. 7 manga
nez, 8 ctva, 9 mika, I 0 nitratlar, 11 fos· 
fatlar, 12 potas, 13 kau~uk, 14 kiikiirt, 
15 kalay, 16 tungsten, 17 yiin, 18 tutya, 
19 nikel... 

Biitiin bunlar harb endiistrisi denilen 
modern devin karntnt doyuran maddeler· 
dir. 

Simdi, 1ngiltere, Milletler Cemiyeti 
vasttasile, bunlardan ltalyada bulunmt· 
yanlan o memlekete vermiyerek italyan 
harb devini a~hktan oldiirmek i ttyor. 
Acaba ~uvaffak olabi!ecek mi? Italy a· 
mn arkasmda Avusturya, Macaristan, 
hatta lsvi~re kaptlan a~tkttr. Bu memle· 
ketler vaSitasile de Almanya yolu a~tk•u. 
] aponya ve Am erika gibi, Milletler Ce
miyetinin azaSI olmtyan ve onun knnr· 
Ianna aldtrmtyan biiyiik memleketlcr 
var. Bu memleketlerin ikisi de fab;kator 
ve tiiccardtrlar. Onlann ltalya ile i§ gi;r
mesine ve para kazanmasma kimse kn• 1 
koyamaz; hatta o diinya dcvleti lngiltc e 
bile ... Meger ki lngiltere !talyaya harD 
a~arak ltalyayt abluka altma ala. 

Sonra, zecri tedbirleri kabul eden 52 
memleket i~inde bile, daha ~imdiden hu· 
ousi menfaat diijiincelerile Sizlananlar 'e 
taahhiidlerinden yan <;izmek istiyenler b~
lirdi. Bu yiizden, Cenevrede ltalyaya 
kar§I yaptlan milletler blokunda ~atlaklar 
peyda olacagt anla§thyor. 

Bu siitunda, ka~ defa, harb endiistri.i 
fabrikatorlarile taciTI~rinm vatam olma· 
dt~mt delilleri ve misallerile gostermi~tim. 
Adeta miitesanid bir konfederasyon ha· 
Iinde ~ah§an bu miiesseseler, Biiyuk 
Harb i~inde bile dii1man ordulannm ck.· 
sik harb malzemesini miitekabilen ta• 
mamlamt~lardt. Harb ~abuk biter de ko· 
nmtz azahr ,diye odleri patbyordu. ;;im
di de, Milletler Cemiyetindeki, diploma•· 
I ann dii~iincelcri hilafma, onlar, gene giz
li giiriilmelerle harbi uzatmak ve bol h I 
para kazanmak yolunu anyorlardtr. B J 

yo!, ltalyan harb endiistrisi deviru a~ bt· 
rakmam~k yoludur. Ingiltere, harb i~ n• 
de, lngiliz miiesseselerinin Almanyaya 
mesela nikel vermelerine mani olamarr. ,. 
h; simdi oteki milletlere naSI! soz ge~Ire· 
cek? 

Zecri tedbirlerin ltalyaya silah ve 
harb yapmaga yanyacak ham madd.ler 
vermemek jekli, maddi degil mane\i br 
tazyik gibi goriiniiyor. h bu hale gei'•s•, 
manevi tazyik ltalyanlara \1Z v• ir 

Prens Pol Londraya gitti 
Paris 20 (A.A.) Yugoslawn 

Kral Naibi Prens Pol ile Prenses 0: • 
ga Londraya hareket~etmi~ler ve Yu • 
goslavya el~i<ile Yunan Prensi Nikola 
tarafondan selamlanmijlardtr. 

Londrada tenis ma~Ian 
Londra 20 (AA) - Londra ka • 

pah tenis jampiyonlugunu sekizinci defa 
olarak F ranstz Borotra kazanmtjtiT. ln· 
giliz Sharpeyi 6/0 6/2 ve 6 0 yenm;,· 
tir. 

Kadmlarda da lngiliz Scrivin rabbi 
lngihz Harveyi 6/2, 6,12 yenerek §am -
ptyonlugu kazanmtjhr. 

lastmlan ekonomik zecri tedbirler sistc· 
minin kafi olmadigtni ve bu eksikligin ile· 
rideki anlajmazhklarda bir misal olma· 
mas1 laztm geldigini kaydetmij, Sovyet 
Rusyanm bu teklifleri tamamile tatbik 
edecegini soylemij ve «ancak bu teklif· 
lerin miiessir olmadtgt giiriiliirse, Sovyet 
Rusya kendine dii1en taahhiidlerde tn -
dilat yapmak hakkmt muhafaza edcr» 
demistir. 

B~•kan Yasconsellos elde edilcn neti· 
cenin kollektif gii,·enligin kurulmas1 yo
lunda hakiki bir terakki oldugunu ehem· 
miyetle kaydettikten sonra celseyi kapa· 

" ~u mast · ' k k d · "Id" ~'lltt, 'B~'•betle b:'~ te~eli attlmij ve Lemnm IZ ar e~l 0 u 
ihtiyac] Ina Yedi kYuk htr tiiren yaptl- Moskova 20 (A.A.) -. Lemmn l,tz 
'enede i? kifayet :tit ola~ak ve biitiin karde!i ve en eski Bohevtklerden Uh~. • 

Ittt,lecekt' decekhr. ln~aSI ii~ nova uzun bir hastahktan sonra bugun 
"· ~lmii§tiir. 

. mr~llr. ICE ~ekerci 
I 

ALi MUHiDDiN 
Hac1 Bekir---~~~~ 



Saytm giiniiniin bir hikayesi 
·~=================== SUad Dervit ==::11 

fyi kadmdt, ho~ kadtndt, namusluy -
. Terbiyeli, i~kiizar. muktesiddi. Fa -

kat onda bu meziyetleri ortecek, biltiin 
meziyetleri kapatacak bir kusur var

dl: 
nastl ktskancdt bi-

IICIIIIC~:.:IJ ntZ. 

61esiye ktskancdi. Oldiiresiye kts -
Bunun ic;in tam on senedenberi 
hayatl zehir ediyordu. 

Aksi gibi de kocasmm i§i bu tiiphe -
· kamc;.thyacak bir mahiyetteydi. 0 ge

ce gee; vakitlere kadar dtjanda c;alt~tr, 
ancak geceyammdan sonra yorgunluk -
tan yan sersem bir halde evine gelebi -
lirdi. On senedir kocasmm i~i bu oldu

u halde Munise bir turlii, amma bir 
IUrlii onun gecelerl bu kadar ge<; dt§an
larda kalmastna tahammiil edemezdi. 0-
nun sokaktan her geli~inde yatagmdan 
bir deli gibi stc;rar, daha kapmtn oniinde 
kavgayt tuttururdu. Neier soylemez, ne

e:: 1 r, neler soylemezdi. Ostunu bir kadm 
uc;t, ceblerini de bir kadm resmi veya 
mektubu bulmak i~in ara~trnr, dururdu. 
Burnunu agztnt koklar, eger mazailah 
ak•am bir rakt ic;mi§se bu raktyt fitil fi
hl burnundan getirirdi. Ktskancltgt onda 
baz1 kabiliyetleri oyle arttrmt~tt kt.. E -
ier o her zaman kulland1gt tiitiinden ba§
ka bir tiitiin ic;mi§ olsa bunu bile koku -
1undan anlar ve bunu bir kadmla bera
ber i~tigine hilkmedere.i yaygaray1 ba -
tar, iistiinii ba§tnl ytrtar, oteberi klr9.r, 
dii~er bay1ltr, evden kac;maga, mahke -
meye gitmege, bo~anmaga kalkar ve ni
hayet ban~1rdt. 

Ahmed ilk zamanlarda c;ok sevdigi ka
nsmm bu hallerine tahammiil edemtye -
cegini, onu o kadaf sevdi~i halde ay -
nlmalanmn daha dogru olacagmt dii -
tiinmii~ii. F akat o her kaptdan iSikmaga 
kalkt§ta onun bu evden c;t~tp gttmesine 
s iiregi raz1 olmaz: <<Dun> diye yalvara
rak aptest ahp yataklannm ba§ucunda 
ye~il gazboyamast ic;inde asth duran 
Kur'am indirip biiytik bir merasimle 
Kur'ana el basarak onu aldatmadtgmJ 
temin ic;in yemin ederdi ve esasen deli gi
bi sevdigi kocasmdan aynlmag1 dii§iin -
miyen Munise de bu yemine kanar, ba
n~ulardt. Munise yalntz bununla da kal
mazdt. Bazan k1skancltk ate§i kalbine 
bir ole gibi sapland1 mt kendini tutamaz, 
saat geceyansma bile yakla,sa evinden 
ftrlar, kocasmm miirettib olarak ~all~t1g1 
biiyiik ve sabah gazetesi matbaasmm ka
plstna gider. Kocastnl kaptya ~agtrttr, o
nun i§te oldugunu gozlerile gordiikten 
sonra kalbi ferahhyarak evine donerdi. 

*** 
l§te bunun i~in bu niifus saytmJ Mu -

nise i~in bir felaket olmu~tu. Sabahtan 
ak§ama kadar evde oturacaktt. Daima 
~ecelcri ~ah§an ve ogleden sonra i~e ~i
d~n kocast cuma ak§aml eve san bir ki\
i•dla gelmi~ti ve pazar sabaht i§e erken
den gideccgini soylemi~ti. 

M unise tabii bu haberden fen a ol -
mu~tu. Kendisini cehennem azabmda his
setmillti. Bir kere i~e sabahtan gitmesine 
ne liizum vard1. Demek kansmm evde o
ldcagmdan ve evin dt~ma c;1k1p la ken -
disini takib edemiyeceginden emin oldu
iu ic;in o gi.in sabahtan evden kac;tp sev-
digi kadtmn??... yanma gidecekti. 

Muniseye evin kapmndan c;tkacak o
lursa yirmi be~ lira cezayt nakdi verece
gmi soylemi~lerdi. Hem de geri dondi.ire
cekleri de muhakkaktt. Onun nekadar 
lctskanc ve sinirli oldugunu bilen ablast 
on a: «Bize Sinemkoyiine gel cumartesi 
giiniinden; pazan bizde gec;irirsin, toplor 
attlmca da eve gidersin» dedi. Kansmm 
stkJ!mamasmt istiyen Ahmed de biiyiik 
bir memnumyetle bu fikri kabul etti. Cu
martesi ak§amt M umse ablasma gitti ... 
Ge<; vakit te kocasJ oraya geldi.. F akat 
zavallt Munise sabaha kadar yatagm i
~inde doniiyor, goziine bir tiirlii uyku gir
miyordu. Ba~ka zaman da kocasmt her
gun lcontrol etmiyordu amma §uphe et
tigi zaman onu gidip aramakta serbestti. 
Y arm kocas1 san kag1dmt koynuna lco
yup ta sokak, sokak dola~trken evde o
turacagmt dii§iindiikc;e nefesi ttkcomyor, 
bogulur gibi bir§eyler oluyordu. 

*** 
Kocast sabah erken kalktt. Galiba o 

Yukanda daha uyuyor, demt~ ve 
sonra terliklerini vura vura a§agt mut -
faga inerken: 

- Kahvalttmtzt ,imdi getiriyorum, 
diye ilave etmi,ti. 

*** 
Eni§tesinin de demek dt~art ~tkmak t

~in musaadesi vardt, oyle miL M unise
nin akltna bir §eytan girmi§ti. Kocastnm 
~imdi herhangi bir kadtntn evinde oldu
~unu dii~iindiikc;e c;tldtracak hale geli -
yordu .•• F akat du~iindugii §ey de haki -
katen miithi§ bir delilikti .. Y aptlmtyacak 
~ey... Y aptlmtyacak bir§ey mi?.. Eni§
tesinin ktsactk boyu, dar omuzlan vardt ... 

Munise htrstzltk etmek istiyen bir 
kedi gibi yava§ yava~ parmaklan -
ntn ucuna basarak yukanya ~tk -
tt. Y atak odast ac;tktt. Eni~tesi pmnc; 
karyola ic;inde hila uyuyordu. Odaya 
girdigi zaman kalbi c;athyacak hale gel
mi§ti. Odadan c;tkarken gogsiinun iistiin
de c;tktn gibi bir§ey tutuyordu. 

Sofadaki aynah dolabm oniind~ dur
du. Kendisine baktt. Ahmed i~;ne gel -
digi zaman kendisini i~inde goriince nastl 
rezil olacaktt? On a hic;bir §ey !oyle -
miyecekti. Hie; amma.. Hie; bir§ey . .. 
Y alntz All aha ahdediyordu, arkada§la
nnm yanmda yiiziine tiikurecekti. 

Bu dil§iincelere oyle dalmt~tt ki bu 
esvablan iistiine nastl gec;irdigini farket
memi§ti. Birdenbire aynada kendismi e -
ni~tesinin elbiselerile goriince iin~ tii. Kos
tiim kendini daha kiic;iik yapml~tJ. Ne 
tuhaf, ktsactk bir adam olan eni~tecj ken
disinden daha mt iriydi? Ayagmda ok
c;eli ayakkabtlan ne yapacaktl?.. Bir -
den aynalt dolabtn altmda duran ''ir <;if~ 
keten ve okc;esiz ayakabt gozuneo ili§ti. 
Ablasmm ayyakkabtlan.. Cebine bakh. 
Eni§tesinin kagtdt vardt. Saytm kagtd -
lartm da bir tomar gibi eline aldt. Fotr 
§apkantn altma biitiin sa~lannt soktu. 
Merdivenden a~ag1 gene bir ri.izg.ir gibi 
~iiziildii. Yatttklan yatagtn ya~l1gmm al· 
llndan ipek mendile sanlmt§ bir t;lktn ~~ · 
kard1. Bu iic; aydanberi biriktirdigi ve 
heniiz bankaya gotiiremedigi yirmi be§ 
liraydt. Bu yirmi bet liray1 da cf!bine 
yerle§tirdi. 

Munise her§cyi goziine almt§tl. 

*** 
T enha sokakta ilerilerkcn, kend(sini 

gece el ayak c;ekildikten sonra <;op tene
ke.,inden, ~op tenekesine ko~an a~ Lir ke
diye benzetti... 0 Ahmepe go!terecekti. 
Kendisini ~imdi evde zannedip te kimbi
~r hangi lcadmm evinde lceyif den al~a
ga ... 

Kadm oldugu belli olmastn diye to -
pulclarma basa basa ve adtmlarmt gem~ 
geniJ a~a ac;a ileriliyordu 

••• 
Sinemkoyiinden Babtaliye yava git -

melc zannetmeyiniz lei kolay bir~~ydir. 
Munise matbaaya kazas1z, bela.stz gel -
digi zamanla evden c;1kt1gt zamamn a
smda bir saat 39 dakika gec;mi~~ 

Matbaamn kaptsma geldigi zaman ka
pldaki memura: 

- Miirettib Ahmedi gormck istiyo
um. 

Dedi. T abii on a haytr diyeccklerdi. 
Ve o da «bari burada bekllyeyim>> diye 
oturup bekliyecekti. F ak~t tahmini · an
It~ <;tktt. Miirettib Ahmed b~ da-kika 
sonra siyah elleri terlemi~. yuzii vorgun 
gozlerile kansmm kar§lstnda duruyordu. 
Kartstnt evveli tantyamadt. Fa kat son· 
ra i~inden tutamadtgt bir hidd~tf,.: 

- Seni buraya degil, ba~ka bir yere 
gittin zannederek kontrol etmege v.eldim 
anla ki... · 

Fa kat soziini.i bitircmedi. Cunku Mu
nise kocasmtn yiiziine tiikiirememi~. fa -
kat kocast Allahma s1gmarak herkcsin i
£inde suratma bir tukat a§kctmi§ti. .... 

Hiddetinden sabahtanberi denizden 
~rkanlm1' bir baltk gibi ~trpman cni~tf'si 
ancak Munise dondiikten sonra sokaga 
~Jktp i§ini bitirebilt!i. .Sehirde kag1dlan 
en son teslim eden o oldugu i<;in top Ia 
o kagtdlan verdikten sonra at1ldt. 

Eger fstanbulda Muni$e isnriiJde leis
kane bir kadm olmasaydt fstanbullular 
bir bu~uk saat evvel e,·Jerinden ~tkabi -
leceklerdi 

da herkes i~in dJ§an <;tkmamn memnu ol- SUA.D DERVI$ 
dugu bugiinde bir an evvel sokaga c;tk - ~~-"'-'!~~~~~ .... ~~~~~ 
mak arzusunu duyuyor ve kendi hiirri-
yetinden istifade etmek istiyordu. Bunun 
i~in erkence sokaga c;tktt. M unisemn ko
casrm hie; te ktskanmtyan ablasa bile er
kenden uyanmt~tJ: 

- lc;ime fena!.klar geliyor. Bugiinii 
bi1 evin i<;inde nastl ge~irecegiz? 

Diyip duruyordu. Munise boynunu 
biiktii: 

t\rJantinde tevkif edilen 
1talyan gazetecisi 

Buenos - Aires 20 (A.A.) - Italy a 
gazetesmm d1rektorii. gazeteci Felko 
T estena dun tevkif edilerek, polis direk
torliigiine gotiiriilmii§tiir. Hiikumet\te 
tanzim edilen ithamnamede. T estenanm 
gazetecilik faaltyettnin ulusun §eref vc 

- Senin gene talihin var, dedi. E - baysallt3ml tehdid etmekte oldugu ya -
ni§tem hie olmazsa evde. z1ltdtr. Y erli basm, sorgu hakimin;n gos-

- Eni§tCn evde mi? Kim dt-mi~? . 0 termi~ oldugu esbabt mucibeyi bilha~sa 
ev, ev dola~tp niifus yazacak. Biz senin- kaydetmekte ve T estenanm gazetesinde 
le ikimiz yalntztz. I kullandtgt lisanm italyan - Arjantin dost-

- Nerede ~mdi eni9tem) lugu miinasebetlerini tehl1keye koyacak 
Merdivenin ustiinu i§aret eden a blast: mahiyette oldugunu yazmaktadtr. 

Ct.JMHUR1YET 

Ekmek buhran1 
heniiz zail olmus 

' 
degildir' 

(Ba, taraf1 l inci •ahii•Je) 

da halktn ekmegini bir giln evvelden ta
mamile tedarik etmi§ olmasmdan degil. 
Eaytm giinii olmasmdandt ve bu yiizden 
cumartesinden ekmegini tedarik edemi -
yen yiizlerce aile ancak evlerinde undan, 
yufkadan yaphklart borek ve saire ile ka
rmlanm doyurdular. 

Cumartesi ogleye kadar Beyoglu. 
Harbiye, Bogazic;i ve Kad1koy semtle -
rinde ekmek varken ak~ama dogru ora
lardaki fmnlarda da ekmek bulunama
ml~. buhran daha da umumile§mi~tir. 
Hatta lokantalarda yemek yiyen bir -
~ok kimselcr de hie; ekmek bulamamt~lar 
ve ancak karmlanm pastactlarda sando
'i<; ve keklerlc doyurmak mecburiyetin -
de lcalmt~lard1r. Fa kat sa at dokuz bu -
c;uktan sonra sandovi~ ve kek te bulmak 
miimkiin olmamt~ttr. 

Ekmek buhrammn tamamile onune 
ge~ilmesi ic;in Uray bugiin esash surette 
me~gul olacakttr. Hatta, Ankarada top
Janacak olan Belediyeler kongresine i~ti
rak edecek Uray Ekonomi direktorii A
s•m Siireyya da bu yiizden hareketini te
hir etmi~tir. Bugiin ogleden sonra Astm 
Sureyyanm ba§kanhgmda, ekmek~ilerin 
de i~tirakile gene) bir toplantt yaptlacak 
ve saat on iir;; buc;uktan sonra Borsadan 
altnacak fiat cetveline gore yeniden bir 
nark konulacakttr. Fmnlann ekm~k i -
malitmt tabii bir halde r;;tkarmak ve ta
mamile buhranm online g~mek i~in ek
mek fiati yenidcn c;tkanlacakttr. 

Vali ve BeleJiye Reiainin 
bir mektubu 

Dun 1st.~nbul Vali ve Belediye Reisi 
Muhittin Ustiindagdan bir mcktub al -
d1k. Bunda deniliyor ki: 

<<Bugiirr ~rkan gazctclcrin baztsrnda 
diin frrmlar oniinde ckmek almak vesile
sile halktan bazrsmm lop/anarak kala -
balrkla~masrndan bahscderlerkcn bug -
day, ur1, ckmck vc bclediye ted birlerinin 
noksan ve buhranmdan bahsedilmektcdir. 
M cmlckctte ne bugday ne un ne ekmck 
buhram, ne de tedbir noksam cardtr. 
V ar olan buhran baz1 telci§~tlarm bo::: -
gunculugundan ba~ka bir~ey dcgildir. Ni
tckim kimse ckmcksiz kalmamt§ vc bilcikis 
pck {.oklarr ihtiyaclarmdan ~ok fa::la 
ckmck almrJ olduklarr bunun en apk de
lilidir. Cazctelerin asrl bozgunculan mu
hatab tutarak onlara hiicum elmeleri bu 
kabil islcnmiyecck {irkin manzaralarrn 
oniine ge~ecek yoldur. Onlarr ihmal edip 
bct§ka sebeblcr aramak buhrandan bah
sctmck kabahatlilcrin ciir' etini arltrmak
tan ba~ka bir faidc vcrmiycccktir.» 

Belediye Reisinin tezkeresinden ~1kan 
ilk mana ~ehirde ekmek buhrant olmadl
gtdtr. Sadece bazt bozguncular ekmek 
almak vesilesile ftrtnlann onlerini doldur-

Sovyet doktorlarinin ziyareti vesilesile ..• t 

bizim i~in b:Uyiik Rus tababeti 
bir tetkik sahastdir· 

ilmi ve bilhassa tibbi ~alu~malara Avrupada Rusya 
kadar ehemmiyet veren ba,ka bir hiikumet yoktur 

Bu seneki t1b kongresine Rusyadan 
gelen ii~ profesor de i§tirak etti. Bunlar
dan profesor Burdenko bilyiik bir ccr
rah, profesor Lurya gayet muktedir bir 
dahiliye miitehasstst, profesor Dani~e·,s
ki dahi mi.ihim tetkikatile ~ohret kazan
ml~ bir kaphca miitehasstst idi. 

On senedenberi muntazaman toplanan 
milli Turk ttb kongrelerine haricden ilk 
i~tirak bu suretle Rus dostlanmtz tara
fmdan vaki oluyordu. Bu zatlar yalmz 
kongreye gclmekle kahnadtlar. Bursa 
kaphcalarmt ziyaret ettiler ve !stanbula 
dondiikleri zaman da tJbbi cemiyetlere 
geldiler, kendilerinden taleb edilen kon
feranslan memnuniyetle verdiler, hatta 
baztlannm hasta olduklan halde bile i~
timalara gelerek konferanslarmt verdik
leri goriildii. 

Sovyet alimleri Turk tababetile te -
masta bulunmak ic;in buraya kadar zah
met etmi§lerdi ve bu neticeye varmak i~ 
de biitiln gayretlerini sarfettiler. 

Sovyet Rusya ilim gozile de incele -
mege deger bir memlekettir. Son zaman
larda ilme ve teknige, Rusyada pek bii
yiik bir ktymet. verildigini soylemege ha· 
cet yoktur. Rusyayt goren ve ilim miies
seselerini gezen kimselerin soylc.Jikleri
ne gore bir alim ic;in Rusya en giizel ~_;'1-
h§acak bir sahadtr. Rus miiesseselerinrle 
fenni tetkikat i<;in hi~bir ~ey e<irgenmi
yor. Alimlcr tetkikat ic;in orada iktrza 
eden biitiin vesaiti bulmaktadtr. 

Birkac; ay evvel Moskovada toplanan 
fiziyoloji kongresine 500 den fazla Rus 
fiziyoloji mutehaSSISI i~tirak etmi~ti. Ha
lihaZJrda yalmz fiziyoloji sahasmda be* 
yiizden fazla mi.itehasm c;;tkaracak Av
rupada Rusyadan ba§ka hic;bir hi.ikumet 
yoktur. 

Ge~cn sene Moskonda iki yiiz ell. -
den fazla miitehassts, doktor, miihen -

BUY UK 

dis, su miihendisi ilah kapltcalarla ine§
gul olmu§ ve altmt~ tetkik heyeti Rusya
ntn muhtelif yerlerine giderek kaphca -
ian tetkik etmi~tir. Bu tetkik neticesi 
Rusyada yeni yeni §ifa hassasmt haiz 
sular, batakltklar, kumluklar bulunmu~
tur. 

Miihendisler ic;in de Rusya ideal bir 
memlekettir. Or ada dii~iindiiklerini 'e 
istediklerini tatbik etmek sahasmt bula
bilirler. Amerika ve Rusya i§te muazz.am 
i§lerin yap1ld1gl iki bi.iyiik memleket. 

f~timai muavenet sahasmda dahi Ru!
ya ~;ok ilerilemi§tir. <;ocuklara en ziya
de ehcmmiyet verilen mcmleket Rusya
dlr. <;ocuk oliimlerine, hastaltklanna 
kar~t sava~. sari hastaltklara kar§l sava~. 
alillere. ihtiyarlara muavenet, hastaneler 
ilah. Rusyada pek miihim bir mevki al
mt§ ve bunlar ic;in pek ziyade ~alt§tlrra~
hr. 

Fa kat bu faaliyet daha bitmemi~tir. 
Devrc devre tatbik olunmaktadtr. l§te en 
miihim nokta dl\ budur. Bunlan tam. 
miite~f'kkil bir halde degil, yap1lmak 
iizere iken gormekteyiz. Astl bu incele -
melerin faydas1 da buradadtr. 

F enni mesail, ilmi tetkik insanh2m 
mii§terek ma!Jdtr. Huner bunlan muh -
telif yerlerde gormek, kullamlan usull~
ri anlamak ve bu usulleri kendi memJ,. • 
ketinde, kendi ~eraiti dahilinde tatbik 
etmek ~aresini bulmakhr. F aaliyet ve 
yarahna devresinde bulunan bizler i~in 
de yeni bir safha gosteren Sovyet Rus
yast c;ok fayda!J bir inceleme sahastdtr. 

hte bu sebebden buraya kadar zah -
met edip Tiirk tababetile temasa gelen 
Rus alimlerine te~ekkiir etmekle beraber 
bizim de Rusyada tababetin, ilmin ne 
suretle inki~af ettigini biuat gormc~iz 
laz1m geldigini bevana hacet yoktur. 

Iloilo 

LA L • 
I HT • 

I 
F evkaiAde bir maharetle ~evrilmi1 biiyiik bir film 

ANNABELLA - JEAN GABIN 

Say1m topundan sonra 

T U R K' te 
B R i G i T T E H E L M' 

BEN SENiNiM 
mu§lar; 0 kadar... filminde gormege ko~unuz. 

n .mrrndte~rln 1935 

RADYO 
Bu aksamki progra"! 

ViYANA: 

17,10 §an vc musiki konseri- 18,10 
nu~malar, gramofon, ingilizce 
20,05 habcrler, spor, hava raporu, 
sal yaym Vl" saire - 20,50 kan~tk 

ram - 22.05 koro konscri -23,05 ha 
lcr - 23,15 eglenceli konser - 23,45 
tablara dair ve konu~ma - 24,15 
scrin dcvam1 - 24,50 cazband takunt. 

BERLiN: 
17,10 mizah. spor - 18.05 

19.35 Laypzigden - 19.55 musiki -
giini.in nkisleri - 21,05 haberler - 2 
eglenceli konscr - 22.05 cski 
23,05 haberlcr - 23,45 oda musikisi. 

BUDAPE$TE: 

18,35 konser - 19 almanca d~rs -
salon orkcstras1 - 20.35 opera binastn 
naklen musiki iistad1 Liszt i~in 

Ian merasim. 

B"OKRE$: 

18,05 konscr - 20,05 haberler • 
grnmofon - 20,50 konferans - 21,05 
s£'r - 21.45 §an kons£'ri - 22,15 
22,35 habcrler - 22,50 eglcnceli 
23.50 yabanc1 dillerde haberler - 24 
bcrlcr. 

PARiS (Radio Paris). 

20,35 scnfonik konser - 22,0~ 
konseri - 22,35 haberler - 22,50 oda 
sikisi - 24,50 dans havalan. 

ROMA: 
18,10 gramofon - 19,35 Bariden 

len yabanc1 dillerde haberler -
almanca haberler - 20,25 frans1zca 
berler - 20,40 ingilizce haberler -
italyanca haberler - 21.10 Bariden 
len Yunanistan i~;in yaym - 21.25 
ler - 21,55 operet: Havai ~ic;egi -
haberlcr. 

Nobet~i eczaneler 
Bu gece nobet~i olan eczaneler 

lardtr: 
!stan bul cihetindekiler: 
Aksarayda (Ziya Nuri), 

de (Hila!), Cagaloglunda 
Eminoniindc (Hiisnii Haydar), 
de (Emilyadi), Karagiimriiktc 
Ki.ic;ukpazarda (Hikmet Cemil), 
!ide (Sttkt) , Kocamustafapa~ada 

van), ~t>hzadebasmda (Asaf), $ 
ninde (Hamdi), Veznecilerde ( 
site). 

Be ·o~lu cihetindekiler: 
Besikta~ta (Nail) , Galata D 

(Mcrkez). Haskoyde (Halk), 
caddesinde (Kcmal Rebul), 
~ada (Merkez), $i~lidc ($ark 
Tlineldc (Matkovi~). 

tlskiidar, Kad1koy ve Adalard 
Bi.iyi.ikadada (Mehmcd). 

(Tana!?). Kadtkoyiinde -~Mahmud), 5' 
dada (Faik lskcnder), Uskiidarda ( 
limiye). 

ALEXANDRE OUMA'nm eserl 

MONTE KRiSTO ~~=~~~~~~~~=~--~.~.~.~.n.:-F.OK•S-JU•R•N•A•L•:•J•h•~•a-n~-H.a.be•~•h•a•~-~.p.he.~.rt-~ 
yok. F akat, giicenmesinler, dort be~ gun- ••••••••••••~: 
diir bir kilo ekmegin ark.asmda saatlerce Bugiln YILDIZ SiNEMASINDA 
taban tepip omiir eskiten halkm ekmek. te- Aylardanberi hasret ve heyecanla biitiin lstaubulun 
dariki hakk.mda edindikleri fikrin yanlt§ bekledigi biiyiik ve birinci vizion 
oldugunu soy)iyecegiz ki her~eyden ev- -------..... 
vel; resimler, inttbalar ve mu~ahedeler· Gala giin ve geces1 ha,Iadl 

le tesbit eclildigi ve~hile; §ehirde miithi§ F R ~rTAiRE R o B E R TA 
bir ekmek buhrant oldugunu kabul etmek GING~ R 
laztm. Denildiii gibi bir k.tstm bozgun - .. ••1 ROGERS 
cularm vesileden istifade ettikleri mu -
hakk.akhr. Lakin milyonluk ,ehri allak
hullak eden be~ on bozguncu degil (ek
mek buhrant) dtr. Zaten uzun soze ne 
hacet bozguncularm i, gorebilmesi i~in 
evveli buhran gibi anormal bir hidise -
nin viicudi.i $art degil midir? 

Fmnlara hiicum etmenin bir tek sebe
bi vardtr: A~ kalmamak ic;in ekmek bu
labilmek .. Herkes istediii zaman istedigi 
kadar ekmek buldugu vakit hie; tela, et
mez ve frnnlann oniinde saatlerce bekle
mezdi. 

Vaziyeti §oyle tesbit etmek kabildir: 
I - Frnnlar mutaddan <;ok az ek

mek ~tkarmt§lardlr. 

2 - Ekmek. tedarikinin giiclC§tigini 
goren halk tabii olarak heyecana diit -
mi.i~tiir. 

3 - Bu buhrant bir ktslm fmnctlarla 
miitevasstt rolii oymyan madrabazlar is -
tismar etmi~lerdir. 

4 - Diiniin say1m ve pazar giinii ol · 
masma ragmen cumartesi giinii gene kafi 
ekmek c;tkanlmamast heyecant da, buh -
rant da artJrm1~tJr. 

5 - Bu vaziyette halkm miihim bir 
ktsmJ un, yufka alarak ihtiyactnt temin 
etmege c;ahc;mJ~tlr. Bu arada bi.isbiitiin 
ekmehiz kalanlar da olmu§tur. 

6 - Bazt yerlerde bir k1s1m madra
bazlar 20 - 25 kuruta kadar ekmek. sat -
ml~lardtr. 

Miisaadelerile bu vazivete sadece 
(buhran) itlak olunurl 

Gelelim sebeblere: 
I - Un fiatlerinin yiik~elm~i ~erm•

yeli ve un atoku c;ok olan fmnc1lann kar 

Karyoka)'l halkeden san'atkirlarm daha ve 
'RENE 

DUNNE iistiin filmi Ayr1ca: 

ltalya - Habet savafl ~FOX JURNAL) ve MlKl MA VS 
Program ve bahfil yok • Ba,tan a,ag1 Parter 40 kurut 

~-- FRANSIZ Tiyatrosunda Bu aktam 20,30 da 
SUREYYA OPERETi EMiR EVLENiYOR 

Yaktnda Yazanlar Mahmud Yeaari - Necdet Rii~tii 
KADIN Ml ERKEK Ml? Muzik Sezai Se feddin A•af karde ler 

ihtirastnt tahrik etmi~. ve bunlar nerhm I memi~lerdir. Nerh silratle tetkik ve les
yiikselmesini istemi§lerdir. bit olunamamt~. ekmek~iler zorlamp za-

2 - Bir ktslm az sermayeli ve stok- manmda ve lcifi derecede ekmek ctkar -
suz fmncllar da mevcud nehr, aldtklan u- ttlamaml§ltr. 
nun bedelini kar~1lamadtgt i~in ayni is- Hulasa edelim: 
tekte bulunmu~lardu. I - Maalesef §ehirde ekmek buhram 

3 - Nerh yiikselmeyince ilk partide- vardtr. 
ki fmnctlar vaziyeti zor!Jyarak. daha faL- 2 - Belediyemizin maalesef fmncJ
la kir temin elmek, ikinci k.tsli1t da hi<; Jar uzerinde miiessir olarak halktn ihti . 
olmazsa daha az ziyan etmi~ olmak ic;in yac1 nishetindeki ekmegi muayyen za -
mutaddan <;ok az ekmek <;tkarm1§lard1r. manda ~tkartamad1gt ve nerh meselesi de 

4 - fhtiyactn yan yanya kar§llan • kokilnden halledilemedigi ic;in buhramn 
mas1 gayet tabii olarak halkm tela§ ve devam etmesinden korkulabilir. 
tehaciimunu mucib olmu~. madrabazlarrn 3 - Bozguncu ve madrabazlan halk 
eli bu vaziyeti biisbiitiin bulandtrdlgl ta, matbuat ta daima takbih etmi§tir. Fa
gibi nadir olan ekmegi ender hale getir - kat bu adamlan bertaraf edecek, kula -
mi~. hepsi bir araya gelince tam ve mut- gmdan tutup Adliyeye leslim edecek ne 
lak buhran biitiin azamet ,.e fecaatile halk, ne de matbuathr. 
dogmu$tur. 4 - ldare i~lerinde gayrimes'ul ve 

5 - FmnCJiann bir k1smt hu i~te gayrimalum ~ahtslan muateb tutmaga im
kasdle hareket etmi~. stoksuzluk, fiat. kin yoktur. Sehrin hayat \'e hareketin • 
nerh mazeretlerini ileri siirerek asgari den Belediye mes'uldiir. Halkm zaruri 
randtman vermek suretile hem Belediye- ihtiyaclannm temin ve tanz.imini tekef -
yi, hem de halkt aldatm•~hr. fiil etmi!l olan ve elinde koskoca bir de 

6 - Alakadar Beledive daireleri bu zabttai mania bulunan bu idare de «ne 
iddialartn icyiizi.inu bilmedikleri n kon- yana!Jm, bozguncular bizi bu hale getu
trol edemedikleri i~in cezri hareket edc- di ?» derse Lizc dii~ecek soz yok.tur I 

Lise ve ogretmen 
ortaokullar fran•; 

dersleri i~~ ~_,., 
Merhum muallim Ab b • 

"d' a.tekt~ man1n son eaen 1r. ~"' ~' 
lerde biiyiik yararhl1 g Of 
mii•, iki defa baatlrnJftsf• .~ 

T • •" ., 

k1a1mdlf. Hocalar 1' 1 

bir k1sm1 vard1r. 
Birinci k1sm1 2~ 
lkinci k1sm1 34 
Ot;iincii ktaml 40 tdfrl 
Hoca ktamt tSO k1l -•t' 

h 
·yet.... , 

SatJt yeri Cum ur• t-' 
baaa1d1r: Toptan alanlar• 
zili.t van1hr. 
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tr ugun 

E (1" e m i t 0 I 0 J. i s i n d e Birisini gormek i~in lstanbulun biiriik I 

Bugiin de bu 

lss1z Istanbul 
::z:;. otellerinden birine gilmi§tim. I~ donda • 

F r 1• k T u·· r k I e r 1. bir toplantl vardl. Koyu renk!i elbi.cler lhtiyar «Minareyi gozle diyordu meyzin ~·kar 
giyinmi~ bir taklm erkekler, di:ird!t, be- ' ' ' 
jer masalara aynlml§lar, oturuyorlardt, ~·kmaz orucunu bozarstn, giiriiltii orucunu!» 

Mar-~ya.<5 ilahi fliitile musikin~n babast olmul?tu, ona 
gii~Iiikle galebe ~alan T anrt Apollon miithi~ bir 
intikam ald1, Marsyasm derisini yiizdiiriip .... 

gogiislerine taze ~i~ekler takml§larc:iL 
Biribirlerile konu1madtklan halde, hep -
sinin ayni maksadla oraya g•ldikleri his
solunuyordu. 

Bu tuhaf bir toplanhyd1. 
Merak ettim, sordum. «Bir diigiin -

cliir» dediler. Marsyas 
d· Marsyas Selene {Celenes) Sitesinden-

1. BabaSI Hyagnis F rikyamn en bi.iyiik 
~Usikisinaslanndandi. Mar.yas ~oeuklu
~undanberi F rikyamn iki biiyi.ik tannsile 
J'> arab tannSI Diyoni•os ve Kir tannSI 

anla dii~e kalka biiyiimii§tii. Birisi in -
c:I~i~ bir zevkle §arabm verdigi ne1e ve 
h~r eti, iibiirii ha1in bir tabiatin yarathgi 
urnyete meftun bir gururu gene Mars

Yasa •ldatni§lardi. Nihayet babasmdan 
~ok kuvvetli bir musiki terbiyesi alm11h. 
b· F aal bir zeka, in'ee bir zevk, hakim 
" du1iinee, fazilet ve hiirriyetine meft•m 

~aihur bir benli~ bu genede toplan".''*h. 
. nun bit musiki§mas olarak en buyuk 
kacl, flut olmu§tu. 

Li Muhtelif ka~l! kavallann ~1kard1gi 
~~ok seslen bir tek ~alg•da toplamt~~: 
L· arsyas, Ana tann Kibelin ~ok sevd1g1 

Jr gencdi. Marsyas onunla beraber Ege 
~"nleketle~inde bir geziye ~·kml§ti. 

Ysa Si tesme ugrad1klannda T ann A -

L~llon.~a hr!•la ,mi§ti. T ~nn Apo~~ e.:-
,k guzelbk ve kuvvetmm, genebgm gu-

~el • 1 · h t k san at enn tanrtsl ve sonsuz aya 
•Ynagl giine1in timsali idi. Yiiksek bir 

lli'Isik· · 1 11 k' I d 
1 

I§Inas o an Apo on. 1tara ~· ar 1. 
, arsyas bu musiki1inas lannya meydan 
~ •udu ve kendi fliitiiniin onun kitara•m

an daha ince, cana daha yakm nagme
~•kardigmt soyledi. Apollon, bu gene 

aneak biitiin meharetle kud
sarfderek giicliikle galebe ~ald1 ve 
ac1 bir intikam aid~: Zavalh Mar.

bir agaea bagbyarak diri diri de
Yiizdiirdii. 

Bu barbarhktan otiirii herkesin gon -
ku~iildiigiinii goren Apollon pi~

oldu. Kitar.asmm tellerini kopardt, 
arsyasm flutile beraber kopuk telleri 

eandan arkada11 ve dostu 
Diyonisosa oezretti: Ve Diyoni -

vakfedilmil bir magaraya koydu. 
Marsyasm, bu bi.iyi.ik tnuSiki \is
bir~ok talebeleri vard1. Bunlann 

liihretlisi F rikyah gene ve giizel 0 • 
Yahud sadece Alympe idi; ki bu 

' '''""·
1 

aynea Tann Pan da musiki 
t venni,ti. 

ge tnemleketlerinde ve adalannda 
Siteler, hiirriyetlerinin timsali o-

Umumi meydanlannda bir Mar.yas 
bulundururlardi. 

F ormda tribiinallerden birinin 
latinle,tirilmil Liber ad1 altmda 

"•ar,v,,. heykeli bulunurdu. Dava -
ka1:anan avukatlar 1iikran borcu 
bu heykele ~elenk koyarlardt. 

1airleri naklederler ki: Man
oliimiinden sonra onun fliitiiniin 

S 0~Rmelerinden mahrum kalan peri-
an a~Jer ve nihayet Diyonisos ve 

" an ~ok agladiiar. Bu ilahi goz 
Frikyadaki Mmyas suyu 

N 0 tlar • I . 
;- Maf!yas tipinde, F rik ulusunun 

bilh zeka ve kabiliyeti giizel san'atlere 
h·''a musikiye olan meltuolugu ni· 
urriyetine karjl olan •onsuz bag-

2 Ya1ahlm,1br. 

..._ E:ge memleketlerinin hiir sitele • 
~e Romanm F orumlarmda bulu • 

E:. arsyas ve Liber heykelleri Frik • 
~ .. memleketlerindeki hakiru tesir

RUzel birer misaldir. 

Pan ve Olympe 

3 - Marsyasm ve gene F rikya tan
nlanndan Panm talebesi gene Olymple, 
Yunanda biitiin ulu tannlann o~urduklan 
yer olarak gosterilen mukadde• Olymp 
dagmm ad benzerlikleri Ege memleket
lerinde ve Yunandaki F rik tesirlerine 
ikinci bir misaldir. 

4 - Marsyasm Fnlcya~m ulu A~ 
T anm• Kibei ile beraber Ege memleket-

Dogrusu yanm sad! dii~iinseydim, 
.gi:igsii ~i~ekli erkekler kalabahgmm bir 
diigiin olabileeegini bulamazd1m. Ka -
dmm diigiin olur mu hi~? 

F akat bu diigiin kadmSiz degilmil ki. 
Insan iyice gezmeden, her~eyi gormeden 
l1iikiim vermemeli. 

l~eride bir •alon daha vard1 ve a~z1~a 
kadar kadm doluydu. Gene, siizel. i~ 
a~ICI kadmlar. 

Dudaklarmda zoraki bir 
vard1. Yiizlerinden, i~leri11in 
riiliiyordu. 

ei.iliim:seme 
5Ik:ld.gt go-

lki •alonun ortasmdaki bojlukta bir 
eazband matem havasma benzer tango
Jar ~ahyor. arada bir, gi:igsii .;i~ekli bir 
erkek utanga~ ri:iveranslarla kadtnlar -
dan birini dansa ~aganyordu. Her dan
Sin sonunda kadmlar, kadmlar tarafma, 
erkekler de erkekler tarafma ~ekiliyor -
lard!. 

Ve ortahg• bir oliim se>sizligi kaphyor
du. 

Oradakilere aeidim. Azkalsm gidip 
birer birer ellerini Sikaeak, «ba§miz sag 
olsun» diyeeektim. 

KadiO!a erhk arasmda olmast liiz1m 
gelen normal miinasebetlere daha ah,a
mami!IZ. Cemiyetimizde bir <<kendi ken
dini yadugama» var ki ferdlerin ruhunda 
bir muvazenesizlik doguruyor. 

Bu bi~imsizliklerin biitiin biitiin orta
dan kalkmas• •andlgimiz kadar kolay de
gildir; birka~ generation'un degi§mesi Ia-
Zlffi 

N. 

lerinde bir geziye ~tkmt~ olmaSI Friklerin Diinkii say1ma yeti~en 
vatanda~lar! 

Ege memleketlerindeki kiiltiir tesirini gos
termektedir. 

5 - Marsyasla $arab T anri!! Diyo- ( Ba• taral• 1 it~ci •ahileJe) 
nisos arasmdaki ,.b dostluk 1ayam dik- n§an taplaze, minimini valanda§a Sa
kattir. Eski Yunan tarihinin bilhassa son Y'm adl veriliyor. 

I Sevincimiz ~ok goriilemezdi. Biz birde 
~aglarmda ~ok miihim bir yer almii 0 an binin k1ymetini bulmaga ve binin 
ve kendisine ilk de fa F rikyada tapiian ver imini almaga all~m·~ bir milleliz 
Tann Diyonisos, bu yazii> - ' · - 1--;,;ne ve h or yeni bir Tiirk bize bir taburun 
miistakil mevzu olaeakt!l. kudretini katmt§ kadar hakiki bir var • 

* * *· li k getirir. 
III) Tann Pan Hamdolsun Kumkap1daki vatanda~ 

yalmz kalmad1, diin 1stanbulun bir~ok 
T ann Pan Zefsin yahud Gokyiizii ile yerlerinde onu takib eden yavrular az 

Topragm ogludur. Mitolojide, san'at ve degildi. Ger~i miktarmi ogrenmek ka
edebiyatta bu T ann biitiin kainat1, h1~ ol- bil olamadi, lakin kendimizi devlet is
mazsa yarahei ve berekdli tab1ati temsil tatistiginin rakamlanna sJraladigtmtz 
eder. Fakat halk i~in Pan, kirlarda <;:o- bir giinde diinyaya gelmek i~in sozle> • 
banlano ve siiriilerin yanmda ya~1yan, mi~e benziyen bu ~ocuklar sevincimize 
kabasaba bir Kir T annSI idi. Umumiyet- dei(ecek raddededir. 
le belden ajaglSI ke~i. yukarlSI insao, ih- istanbula dair inbbalan toplarken 

Ankara muhabirimizin telefonu da se -
mal edilmi! kanllk ,.~Jannm arasmda vincimize sevinG ekledi: Oraya da bir 
boynuzlan bulunan, hu~m tabiatli hiir, Bay SaYim gelmi~! 
ve ba~lbo~ bn tann olarak ta!'avvur olu- Umuyoruz ki gene Saylmlar yalmz 
nurdu. T abiatin insan elinden ~tkamiya-· istanbul ve An karaya miinhastr kalma
eak kadar inee giizelligini ve 1iirini ayni m1~tJr. Hem genel niifusiin ~oklugunu 
zamanda tabiatin insan eli degmemi1 ka- te~kil eden, hem de veludlugu bizce 
bahgmi ve vah1etini temsil ederdi. Y edi malum olan kasaba ve kiiylerimizde sa
kamiih bir fliitiin mucidi olarak gosteri- yt~ memurlanm ~a§trtacak kadar ~ok 
len Tann Pan binleree y1ldanberi bir~ok do8gulmhlar11°1mud~tuhr: d d t 8 ~1 

I I d b. d " kt d ·· u y1 arm a ~~ urma an ar m " 
u us arm e e Iyatm a ou no a an o - i.ilkii edindik. Hayattakileri korumai(a 
nemli bir yer ald1. 0 hem korkulan, hem sava~lrken dogac~klarm ktsa zamanda 
!evilen bir tip oldu onlan birkaG kere geGmi~ olmasma <;a-

Not: h~1yoruz. Turk analan bu siyasayt ba-
T ann Pan ina01~1, onun biitiin kainali ~armak yolunda iizerlerine di.i~en yi.ik-

b. · ·1 · 'h t R sek ve faziletli rolii ehliyetle ifa edi -ve ta 1ah tern" etmeSI ve 01 aye oma 
alemile beraber biitiin adalar.!)a ve Yu- yorlar. k 
nand a peresti• edilmil olmaSI F riklerin $en yurdda ~ah,kan Tiirk milleti 8 

·-
' samadan yiir\iyor ve biiyiiyerek, ~oga-

Ege memleketlerindeki tesirlerini gaster - lar ak .. Yakm ytllarm say1m g\ini.ine ~0 
mektedir. milyondan yukan olarak ~JkacagJmtza 

RE:$AD EKREM ~imdiden inanabiliriz. 

Hie; 
I Belgraddan postaya atmi,h. 
, Bu mektubu postaya atbg1 giindenbe
' ri bir riiyada gibiydi. Y apllg1 1eyin deh
!eti ic;erisinde ka!mt,tl. 

Se-

bibtt 
0

.i, •evseydin esa!en karmla a
n,.·h ~ kalmamil demtkti. Se -

0•kah diye hiirmet ederek 
ka.r o rabaa' bittigi anda ce-

•h!?"~a~Tnd~ yapmaSI liizim gelen 
" •kt b· e eler, Yapmakta ne viedani 
"4 ll'•l lilt!~ guc iik hissederdin? 

'Yr1ld • b' · 'onta b· Ig1m resmen tes 11 etllr-
<1 • h12 de seninle gider, nikahh 

~" ••te•ind erkese ogretmek i~in bele-
•tlili>) / bunu kaydettirirdik. 

'Yorsun o kadma !.. Demek 

Yazan: Suad Dervl' 

•enin •evdigin kadrn, kendine aid gordii
giin kadm, o kadmdn. 

0 halde soyle, senin hayatmda btnim 
mevkiim nedir L 

Hayn bu 'eyi devam ettirmekte hi~ 
bir mana yok .. Aynlahm. Birbirimizi bu 
,ekilde gormekte devam etmiyelim. Y a 
bana kar11 olan sevgini herkese ilan et • 
mek i~in onu b~rak, benimle evlen; ya
hud da benden tamamile vazgec;. Ben 
yemin ediyorum. Senin ba1ma yernin e
diyorum ki lstanbula dondiigiim zaman 
•aldanan kad1n ben olm.yaeagim.» 

*** 
Bu mektub ~ok daha uzundu. Sahife, 

sahife hep ayni larzda SoyJenip durmU§ 
ve mektubu: 

<< Y alvannm sana, sen de ban a yard1m 
et. Benim eneriim kafi gelmese de beni 
bu azabdan kurtarmak ic;in ne liz•msa 
yap ... Bu siiriinli~iin bir nihayeti gelsin.» 

Diye yazmi~I!. Ve bu mektubu daha 

Berline ilk c;Ikhklan giin otele gider 
gitmez ilk i1i ma•amn ba,ma oturup ona 
bir mektub yazmak olmu§tu. 0 m<ktub
da: 

«Sana yoldan bir mektub yazmt,ttm. 
diyordu. Ne yazd1klanm• hatnlam1yo -
rum. Miithi, bir azab i~erisindeyim. A
llf iyi bil ki hayatta herJeye, her§eye ta
hammiil edebilirim, fakat senden aynl -
malta tahammiil edemem. Anhyor mu
•un? Senin esirin olmaga, •enin kopegin 
olmaga, fakat •ana aid bir,ey olmaga 
muhtae1m. AramJZdaki bag koptugu giin 
ben oliiriim. 

Biliyorum. k1skancim, hak!!zlm. K!!
kanehglm beni mantikSiz yap1yor. Ve 
hak!lzhklanmla •ana hayali zehir ediyo
rum. Fa kat bilemenin camm, biitiin !S

tnabiml sana gostermemek i~in ne miit-
hi, bir azab ~ekiyorum... Biliyorum, o 
senin karmdn. Beraber bir canrn1z ol -
mu, ... Coeuklanmz var. Biitiin bunlarm 
naSI! kuvvetli baglar oldugunu takdir 
ediyorum. Ve sogukkanla dii~iindiigiim 
zaman beni onun gibi, onu benim gibi 

Pencerelercle topun atrlmasrm belzliyenler ... 
abah !Bat sekiz .. 
Esasen hafta tatili nedir bilme
digim gibi, say1m giinii gene ga

zeteme gidip ~ah~abilmekligim i~in hii -
kumetin bana vermi1 oldugu v.sikayi, 
ikide bir ~1kanp gosterebileyim diye, ee
ketimin mendil cebine koydum, evden 
~Iktim. 

Aparhmanmmm kap151 oniinde kapiei
nm alaea kedisi, §a§km gozlerini ac;mi§, 
bu saatte ~oktan gelmesi laz1m gelen ei
gereiyi gozliiyor. 

Beyoglu caddesi, alabildigine uzanan 
bir ~iii, sanki! Ki:i!eba!mdan birdenbire: 
«Havadis!» diye ki5Ik kiSik baguarak 
fuhyan miivezziin ko§u§u bir miierimin 
ka~1 ma daha c;ok benziyor. 

Peneerelerden sarkan miiteeessis ba§
lar var. Uzanan eller, iki iic; gazete bir
den ahp, geriye c;ekiliyorlar. Ey!. Gun 
uzun .. V a kit naSI! gec;eeek? 

Miivezzi ba§ka tarafa sapl!, kaybol
du. Cad de kimsesizligine ka VU§tu. Bek
lemekten iimidini kesmiyen eiger tiryakisi 
kedi, kerahet vaktini ge~iren akjamCI!ar 
gibl uzun uzun esnlyor. 

Tiinele doii;ru yiiriiyorum. Meydan
da, silahiol omzundan a§Ig asm11 bir siiel 
mekteb talebesi yolumu kesiyor_: 

- Vesikamz? 
- Buyuruol 
Gazeteei oldugumu anhyan gene ne

zaketle tekrar yo! veriyor.. flerliyorum. 
Tiinelin yanmdan bankalara inen <<yeni 
yol» Beyoglunun en eiVcivb ge~idlerin
.den biridir. Burada iki ge~eli yahudiler 
oturur. Y oku! oldugu ve nakil vaSitalan 
buradan gec;emedigi i~in, diikkanlar da
ima sokaga, kaldmmlarm iizerine ta§ar. 
Kap• onleri biror kiic;iik parlamento gibi
dir. Y a,h erkeklerle, her ya§tan kadmlar, 
merdiven basamaklannda guriiltiilii mii
zakerelerde, miinaka,alarda bulunurlar. 

Bugiin <;It yok !. Cumartesi kibarlan, 
kibarhklarmt say1m jerefine bir giin tern
did etmi§ler, btlli. A~1k pencerelerin 6 -
niinde beyaz •akallan, mtlanndaki kiirk
lerin kele1 •amurile halt olmu~ takkeli 
ihtiyarlar, kokmu§ sokaga, iri§ilemiyen 
bir «Alll mev'ud» gibi i§tiyalda bak•yol
lar. 

- Sayuu efendi I. Say1m efendi 1.. 
Bu !es bana .. 
Ba§Imi kaldmp baloyorum. Badanas1 

bir kiif rongi alm11, kiihne bir binan1n or
ta kahndan •1ag1ya sarkan ellibe§lik bir 
lcadtn, en iltifatkar tebess\imile soruyor: 

- Bize ne vakit yeleeeksiniz? 

sokagmdan Karaki:iye ~Ikt1m. ,Sehrin ts
SIZIIgi bana pek o kadar acayib gelmiyor. 
Pazar giinleri ekseriya buralan bOyledir. 
Bugiin biraz daha tenha olabilir. 

Fa kat ki:ipriide, siikunetin, ISSizhgm a
zameti beni derhal kavtiyor. Ben 31 
mart 324 giinii de bu kopriiden ge~mi§ 
adam1m. Onun her devrini az~ok ha
tulanm. Boyle mehib bir bo§lugunu he
niiz gormiij degilim. 

Ne tramvay, ne otomobil, ne araba ... 
Ne de tek bir insan! Y almz Karaki:iy ci
hetinde bir obek poli, ve asker .• Yesi -
kam gene yoklamyor ve gene nezaketle 
sahveriliyorum. 

iki tarafima bak.p, denizin de born -
bo,lugunu kaydettikten •onra, koprii -
niin tam orta yerinden. korkusuz, tehli -
kesiz, gazetemi okuyarak agtr ezgi yii
riiyorum. On''mde bir guverein, arhmda 
serseri bir ke var. Giiliine, nisbetsiz bir 
alay halinde gidiyoruz .. 

Hergiin bu saatte, bahk~tlarm bajla -
rmdaki tablalarm i~inden bahk a§tran li
manm arSiz martileri tepemde ·~ ve ~1! -
gm, c;upm!p duruyorlar .. 

Babtali eaddesi tenha.. Cagaloglu 
tenha .. Benim gibi dolajan bir iki meslek
la!. say1m memurlan, poli, ve asker .. Is
tanbul, hiikumet otoritesinin i~gali altm
da!. 

Ogleye dogru mahalleleri dolajhm; 
birka~ kap1 ~ald1m; peneerelerdeki birer 
glinliik zoraki mahpuslarla konu§tum; 
komedilere §ahid oldum. 

Bir evin geni1 peneeresinin oniinde 
ya~h bir kadm, ba1mdaki namaz bezinin 
uclarile gozlerini •iliyor. Kar~lsmda oglu 
veya damad1 olaeak bir adam da boyuna 
koeakariya liif anlatmaga ~ababyor: 

- Cantm, boyle §eyleri nereden ~Ika
riyorsun ), 

- Goriirsiin, bak: Dedigim ~·kmazoa 
bir§eyeikler bilmem I Bir evin i~indeki in· 
sanlan saymak iyi degildir. Senesinin 
i~inde, mutlaka sayiianlardan bir tanesi 
oliir. Rahmetli daytm soylerdi .. 

- Simdi dayma sovdiireceksin, tovbe 
yarabbim!. 

Ba1ka bir evin kaplSJnda, cin gibi, se
vimli bir c;ocuk: 

- Efendi amca I diyor. $uraya tapa
elm fulad1 .. Ne olur, ahp ta getiriverse
ne? 

- Sen kendin neye alm1yorsun? 
- Devlet •okaga ~Ikmamm yasak 

etti, bizim. Sonra babamdan yirmi b~ 
lira ahrlar .. 

Beni galiba memur •anm•!·· 
- Bilmiyorum bay an I Ben 

Giizel! Milletler, disipline, devlet ya
memur •a~m1 saymaga boyle kii~iikten ah,mah!. 

Otede btr fmne1, fmmn kap1 t§iginde degilim . 
- Oylesan nasin yeziyorsun? Mah -

pusta koyarlar soram .. 
- 0 •enin iistiine vazife degil!. 
Bankalar caddesine indim. Domuz 

sevmiyeeegini anhyorum. Elbet te onun 
sevgisile benim sevgim arasmda fark o
laeaktu. 

Hayu; senin kann olmak istemiyorum. 
Senin hayatmda daima o gizli rab1ta, o 
•akh miinasebet olarak kalmaga raziyim .. 
Re•mi hayatma girmiyeyim ... Ve sen ne 
zaman hayahnm giindelik hakikatlerin
den yorulursan, ne zaman, bu gi.indelik 
hakikatlerden kac;mak istersen en feda • 
kar bir do>t, beraber giiliineeek bir arka
da,, bin mii§kiilatla yamna yakla§Ilan bir 
ma§uka olarak gel beni bul. Ben seni 
boyle •eveeegim, boyle feragatle, boyle 
kanaatkar olarak seveeegim. V e boyle 
•evmege razt olunca c;ok mes'ud olaea
gitn. Senin yanmda azab c;ekmek bile 
benim i~in !aadettir ... Beni bnakma, bl
rakma beni Allaha§kma, buakma beni ! .. 
Beni b~takman oliiriim.» 

*** 
hte giinler ge~ti. Giinlerdenberi otelin 

bu odasmda kapanmi~ bekliyor. Otelden 
d1~an ~Ikam1yor. DI§ari ~Ikarsa gelen 
mektub veya telgraf elime ge~ ge~er, di
ye korkuyor. 

hte gene bir hasta gibi sedirin iizeri
ne uzanmi~ yahyor. 

Bir mektub, bir telgraf bekliyor .. Fa-

oturmu~: 

- Ooo I diye soyleniyor. <;:ok ,iikiirl 
Nefe sald1k. Oc; giindiir anamdan emdi
~im siit burnumdan geldi. Allah vere de, 

kat hi~. hi~bir haber yok.. 

*** 
Kap1ya vuruluyor. 
Seza yerinden dogruluyor, kalbi kuv

vetli, kuvvetli ~arp1yor ... Ve adeta heye
eamndan titriyen bir se.Je: 

- Girinizl 

Diyor. Kaptnm oniinde •an1m bir oda 
hizmet~isi var... Beyaz bonesioin altm • 
dan firlam•l san sa~lan, kltmiZI yanaklan 
ve minimini hirer ooktayt anduan mavi 
gozlerile i~ine fazla ot tik•lmil ta~ kafah 
bir bebegi hatJr!ahyor. 

Elinde giimiij bir tepsi, tepsinin i~in
de beyaz bir kag1d. Seza heyecanla: 

- Mektub mu? diye soruyor. 
- Hayir bir kartvizit... A§ag1da 

bir ziyaret~i sizi gormek istiyor. 
- Bir ziyaret~i mi?.. Benim i~in mi?.. 
- Evet efendim. 
Onu birisi gormek istiyor .... Ne olmi

yaeak ~ey ... Bu koca ~ehirde o kim .. yi 
ama hie;, hi~bir kimseyi tan1m1yor. 

Kadbi tath bir iimidle doluyor. Bu u
mid kalbine o kadar zevk veriyor ki, kal
bi adeta ae1, ac1 Slzhyor .. Oouo burada 
bu otelde oldugunu bilen yalmz Allf de
gil mi?.. 

Ve yerinden kalkarak. adeta ko~ar 

J 

Siirpagobda 

yap1Jacak .... ~ ...... ~, .... "'~ 

Dr. Vagner asri bir 
halle taslag. haztrladJ 
Mahkeme kararile Uraya 

T aksimde Siipagobyan mezarhg1 
asri bir mahalle kurulaeakb. Uray 
asri mahalleye aid projelerin ha:ml.a l 

masm1, imar mii~avm doktor 
havale etmijtir. Doktor Vagner, 
len projede muvaffak olmak i~in 
emirde asri bir mahalle taslag1 hamla 
mistll. Bu taslak iizerinde gosterilen 
kaklar tramvay caddesinden 
ve biribirine miivazi olmak iizere 
lenin ta nihayetine kadar devam 
tedirler. Aynca Harbiye mektebinin 
niinden ba~hyarak F ransJZ 
kadar devam etmek iizere de 
go•terilmi§tir. Bu ,ekle gore a!rl 
lede yapi!acak evler kii~iik, kii~iik 
rabbalar iizerinde bulunaeakhr. 

Onar bin lira kazanan iki tal 
Konya Ereglisi (Ozel) - Tayyare 

yangosunun son ke§idesinde 200,000 
rahk b\iyiik ikramiyenin 
iklsi de Ereglinin Ayranct nal1ivesi1od l 
bulunan kiiy katibi Mehmedle 
Hasand1r. 

1kisinin ortak o!arak ald•klart 
bir bilete isabel etmi' olan 20,000 
YI ara!armda taksim etmi§lerdir. Ta 
lihli!erden kiiy katibi Mehmed 
~;ocuklara ve demirci Hasan koy mek 
tebine yiizer lirahk yardtmda bulun 
maYJ vadettiler. ----lskenderiyede yanan Italyan 

gemisi 
Roma 20 (A.A.) - Loyd Tri'vesti·l 

no vapur sosyetesinin gene! direkt:i:irlii~ii .l 
diin, lskeoderiye limamnda 
Sllada tutu§an Oseanya vapurunun 
ma!l hakkmda vermi§ olduii;u bir •~~.r;;;.\ 
de, gemi miirettebahmn yangiDI sondiir
mek hususunda ingiliz harb gernileri, 
liman memurlan ve itfaiye heyetlerile bir
likte arkada~!Ik duygulanm fedaHrhk 
mertebesine kadar ~1kard1gmi bildilll'ek
tedir. Alt, ki!i yigiteesine olmii1. yedi ki
~i de yaralanmi~hr. 

bu sayim yann da, oburg\in de siirse. 
Soru.'.:9rum: 
- Zarar etmez mi•in? 
- Ne zaran var, beyim~. Tablalr.ir· 

lar negiine duruyor? Onlarla gene ekme
gimizi dai!Jhnz. 

Kar~rdan lcar§tya iki ihtiyar ahbab 
hasbihal ediyorlar: 

- Murtaza Efendi! Topu duymaz
sak ne yapanz? 

- Minareyi gozle.. Ramazandaki 
gibi. Muezzin ~·lear ~1kmaz, top atlldt 
demektir. 

- Oruc mu bu ki boza!Im? 
- Orue, ya. Giiriiltii orueu I 
Bagirmaga ah§mi§ seyyar esnaf ne ya

par diye merak ettim, dostlardan birine 
sordum. Su cevab1 verdi: 

- Onlar eberiya hanlarda otururlar. 
Hanlann avlulannda da kuyular vard1r. 
Onlann ic;ine haykmp heve>lerini ahr • 
larl. 

T optan •onra mezeci Filipe ugradtm .• 
- Y and1m! dedi, !orma I 
- Nedeo? 
- Bu~iin evlerinde kapah kalan an-

dar bir haftahk rak1y1 birden i~tiler .• 
Geleeek pazartesiye kadar buraya arbk 
kimseeikler ugramaz I 

Top «giim I» derdemez ortahgm 
manzara!l gor\ileeek 1eydi. fstanbulu. 
800,000 talbe•i alan muazzam bir ilk 
mektebe benzettim. Sa~h sakal!I, di~ili 
erkekli bir y1gm ahali, azad c;mg~ragmt 
duymu, birer mekteb GOeugu sevineile 
kendilerini sokaga athlar!. 

Erciimet~d Ekrem T AlU 

I adunlarla hizmet~i k1za yakla~.yor. Ge· 
ni~ odanm ortasmda kar§tla!IYorlar. 
Pembe tlrnakh, solgun tenli parmaklan 
karl! tutuyor. V e gozleri kii~\iciik beyaz 
kAgtdm ii•tiindeki, kii~iik, siyah yaztlara 
baki!lannda titre§en iimidleri doki.iyor -
lar ... 

F akat birden gozlerinin i<;inde bim 
yanardagt tutu§turan iimid •oniiveriyor. 
Kartm iizerinde hi~ tammadtgt bir ism1 

yaz1h: Hasan M uzaffer 
J stanbul 

Kimdir bu adam? .• 
- Haydi yavrum atla ... Atla balca• 

Yitn. 
Mehmed ahnt odamn i~indeki tabur

larm iistiinden atlahyor. 
Perdeleri yan inik oda adeta karan· 

hk. Seza kuru bir sesle: 
- Lambalan yakiniz. Ziyaret~iye 

kendilerini bekledigimi soyleyiniz, divor 
Kimdir bu Hasan?.. Kendindem n< 

istiyor? .. 
••• 

Odaya biraz sonra giren erkek, •iya} 
sa~h. esmer ve ~ok temiz giyinrnil bir in· 
san ... Kendisini takdim ettikten soora 
onWI sua! aormasma vakit birakmadan: 

(Arkan liD) 
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vyet.., Tiirk futbol ma~
ilarJnin teknik bir tetkiki 
( 

Giizel 
I , 
smaa 

bir oyun ~1karan misafirlerimizin 
genclerimizin ald•g• neticeler ~ok 

kar~•
iyidir 

- - - < - --------- -- -

CUJ\mURiYET 

Y arab bir ay1 ile 

altalta iisti.iste ... 

Karamiirselde heye
canh bir ay1 aVI 

Tanmm11 avc•lanmlzdan Salih Mah
mud 12-13 ilktejrin gecesi Karamiirsel
de ge<;irdikleri heyecanh bir ay1 avm1 
bize ~i:iyle anlahyor: 

<<- Cline§ batarken ormana girdik. 

Ki.ilti.ir astlo bir 
' 

koy halkt! 

Konyada miikemmel bir 
pansiyon kurdular 

Zl Birincite~rin 1~35 

A nkarada diin gece ya
pilan giire§ ma~lar 1 
Sovyet - Tiirk 

iizerinde 
milli gurelt rna~• be~ s1klet 

yapildi, ma~larm neticesi 
olarak ahnamad1 kat'i 

; : Mubalaiiadan ~ok uzak olma~ ~zere 
§ i:lenilebilir ki son senelerde T urbyeye 
o yabanc• futbol tak•mlanmn i~inde dost 

esasen cussece ku~iik bulundugu, F eyz• 
de sol haf roevkiinde uzun zaman oynad!
gmdan ortaya kolay kolay ah~am1yaca~1 
i~in nihayet Lutfide karar k•lrnqhk. 1-
kinci ma~ta bunu ~ok muvaffakiyetli su
rette tatbik etrni1 olmakla milli tak>ma 
bir sanhrhaf kazand!rdlglrnlza nekadar 
sevinsek yeridir. Ancak Galatasaray ku
lubunden candan ricam, Lutfinin muda
fi mevkiindeki yerini ba1ka birisine dol • 
durtarak onu, bu mevsim lik ma«larmda 
mutlak ve behemehal sanllrhaf oynatma· 
S1d1r. 

Karamurselden bir saat mesafede Altuni
zade ~iftligi civannda s1k kestane, ve ah· 
!at agaclan arasmda koylu lie; arkada§m 
izinde yanm saat kadar yiirudiikten 
sonra bir a~1khga geldik. BuraS! iki u« 
yiiz metro rnurabbamda yejil bir ~imen· 
likti. Bir klsmmda yagmur sulan birike· 
rek batakhk ve ku~uk ku<;uk goller mey· 
dana gelmisti. 

Konya (bzel) - Pirlerkondu, Kon· 
yanm T oros daglan bolgesinde ~ah~kan 
ve zeki insanlann topland1gl, dele ver • 
digi bir koydur. Hadim il~esine bai!h 
Pirlerkondu kamununa merkezlik ed'n 
bu ileri koyun ileri halk1 kendi ~ocul:o -
lannm geleceklerini du§iinerek yeni bir 
kayna§ma ile yeni bir harekette daha bu
lundular. T oplanan ve anla§an koylule· 
rin karan §udur: Koyde okuyup yazma>~ 
olm1yan, ilk okulu bitinniyen ~ocul< kal; 
m1yacak. Sonra bunlardan miistaid goni· 
lenler, orta, lise ve yuksek okullan takib 
edecekler. Koyden ~·k•p orta okullara, 
liselere, universiteye giden c;ocuklann 
koylu tarafmdan biitun masraflan kabul 
edilecek. <;:ah§kan ve yurda k1ymetli 
gender yeti§tirmek hususunda hic;bir fe
dakarhktan ~ekinmemege and ic;en koy
luler bunu sozde b•rakml§ olmamak ic;in 
hemen eser de meydana getirdiler. 

Ankara 20 (T elefonla) - Burada 
bulunan Sovyet gure§c;ilerile gure~ileri • 
miz arasmda bu gece Halkevi salonun
da musabaka yap!lml§llr. Bu musabal..a, 
milli mahiyette oldugu ic;in ~ok on•m ve
riliyordu. Musabakalara saat dokuzda 
ba§lanacag• halde halk saat alhdan iti • 
baren salonu doldurmaga ba§lam•jll. 

bi ayaga kalkmakta gecikmedi. Bar!Ca ' 
kof birinci on dakikada elde ettigi u,tun• 
liigu idare ic;in Y a!ann rnutemadi hiicun•• 
Ianna kan• koymaga ~ah1arak boyun• 
minder d!§ma kac;•yordu. Mac; bitti, ne ' 
ticede Barkakof bizim hakemin itiraz ' 
]anna ragmen galib ilan edildi. o &,, yet futbolculan kadar ~abuk, canh, 

p ~ert ve hasm1 yorucu bir oyun tarz1 kul-
{anan tak1m gelmemijh. Tak•mlannda, 

!1 ~oze ~arpar surette aksayan hi~bir oyun
cu•u olm1yan ve hele miidafaa hath bu 
kadar muntazam oymyan bir tak1m kar

y §IS :~da ald!glmlz neticeyi biiyutmek kas
' chle yaz•lm1yan bu yazmm ba§mda, he
g m•n soyliyelim ki, Sovyet futbolculan 

Meshur avc1, Muhacir koylii Sabri 
<;avuj: 

- BuraS!, dedi. Evvelki aksam o • 
dundan di:inerken tam burada onlara le· 
saduf ettim. Hele i~lerinde kart bir boz 
var ki aman Allah ... Yuz okkahk bir 
alamet. .. 

Salonda Kamutay ba§kanlan, Bakan· 
lardan bir~ogu. Parti Gene! Sekreteri, 
saylavlar, Sovyet El~isi Karahan. scfa
rethane erkam, ecnebi elc;iler de vard1. 

72 kilo 
72 kiloda Yusuf Asian ile Katolni 

kar§lla§tllar. Her iki gure~i kar§l 
smdaki hasmna oyunlan mindel ken1nn 
da tatbik etmek istiyor ve bittabi tam o 
yun tatbik edilecegi zarnan .,;·ij·, ·e.c:~I<' 
minder d1§ma ~1km1§ bulunuyorlard1. 
on dakika bitti. Kur' a neticesinde 
Katolin alta du§tu. , run oyunda kazanmak a§kl hakikaten 

h harikuladedir. En ufak bir f1rsat1 bile 
h ka~mnamak husmunda canla ba§la yu • 
n t:nan, ko§an, sertle§en misafir oyuncula
r- rm en bariz vasf1 muhakkak ki oyunu 
k kazanmak a~klandu. 
o Aralannda ~ok iyi futbolculan bulu-

nan Sovyet futbolculan her§eyden evvel 
nefes kabiliyetleri son derece inki§af et

g m~. ayag1na hakim, siit~u ve futbolu an-
h lam!§ genclerdir. Orta Avrupa tak•mla
h nnda goriilen ~ok k!Sa paslar ve kale o
k nunde §Ut atamamak noksam bunlarda 
g yc.ktur. 
} Sovyet tak1mmda noksan olarak goze 
1' belliba§h hi~bir §eY ~arpmamaktadu. 
b Kendilerine mahsus ve vash mumeyyi:z.i 
n sertlik ve canhhk olan sistemlerinde fev
k kalade bir hususiyet aranamazsa da Av
n rupada da iyi dereceler alabilecek bir 
ti h k 
cl 

tak1m olduguna hi~ §up e yo tur. 
Bunda bir mubalagaya sapmad1g1m1 

' samyorum. <;:unku bu iddiamm dogrulu
r gunu, ayni tak1mm, A vrupa tumesinde 

Bu gene bize ~ok jeyl~r vadeden bir 
futbolcudur. Eger Lutfi sant1rhat mev
kiinde bir mevsim tecrube ge~irrrU! bir 
oyuncu olsayd1, Turk • Sovyet rna~lau
nm neticesi, hie; §Uphesiz bamba,ka o -
!urdu. 

Son rnat;larm bize ogrettigi diger bir -
§ey de en korktugumuz bek ve hafbek 
miidafaa hattmm ~ok iimid verici bir var
hk gostermeleridir. «Mehrned Re1ad • 
Lutfi - Esad» hafbek hattmm, bize c;ok 
muvaffakiyetli bir oyun gosteren Y ajar 
ve F arukun onunde muhacimlere fazla 
yard1m edemeyi§inden sarfmazar, teda -
fui bir oyun tam kabul ehni§ olmakla 
muhacim hathmlZI ~ok yordular. Esa;cn 
muhacim hattmda kendisinden ~ok ~cy
ler beklenen Miinevverin hastahg• yii -
zunden bu hat istenilen 1ekilde c;•kama • 
IDI§h. Niyaziden rnaadaSI vakit vakit ve 
gun gun aksadllar. 

Sovyet • Turk ma.;lannda, Turk ka
r•!•k tak1rnmm <;ok k!Sa bir haz1rlanma 
ile bu kadar anforrn bir hale geli1i bir 
daha ispat eder ki futbol istidad1, futbol 
kafaSJ bizde oyle endise edilecek 1ekil • 
de, noksan degildir. Bilak.is t;ok umid ve
rici bir haldedir. F erdi oyun itibarile ta
klmm baz1 oyunculan muhakkak surttte 
misafirlere tefevvuk ettiler. Bu meyanda 
Y a§an, Lutfiyi, bazan kut;uk Esad1 gor
diim. Kendilerinden beklenen oyunu gos
teremiyen Rasih, $eref ve Fikrete gelin
ce, ben kendi hesab1ma bu oyunculan h • 
tah goremiyorum. <;:unkii, Rasih ortada 
anla§llamly"an bir sebeble bau gun:er ya
mndaki $eref ve Fikretle uyu§~m•yor. 
Bunun sebebini aramak hem beyhude, 
hem faydaSiz bir§eydir. Bunu boylece 
kabul ederek ge<;mekten ba1ka <;are yok
tur. 

Kardesirnin oglu Muzaffer, ben ve 
uc; koylu bu ki.ic;uk meydam c;eviren a • 
gaclar arasmda birer munasib yer tutup 
gizlendik. Ortahk iyice karannl§ll. Ay 
ufukta daha yukselmemi§ oldugundan 
'!'S' ormana ginniyordu. Kar1•hkh mev· 
ki tuttu~umuz ic;in ortayere gelecek olan 
ay1ya silah abnak ~ok tehlikeli idi, c;ok 
dikkatli bulunmak laz1m geliyordu. Be -
nim kar~•mda Muzaffer bulunuyordu. 
Vak1a goz gorurken ~ocugun bulundu -
gu noktay• iyice tesbit ettim. Sigara i« • 
mek, goru<mek, hatta oksurmek yasaktl. 
Y ammda kuvvetli bir kii«uk elektrik 
lambaSJ vard1. Bir defa tecrube 1~10 
bulundugum yerden Muzafferin gizli 
bulundugu kar§l agachga, yak • 
hm, maalesef ziyaSl oraya ka • 
dar yetijmiyordu. Y almz rneyda • 
mn orta yerini biraz aydmlatlyordu. E • 
limde on alt1 kalibre bir F ranSlz c;iftesi, 
sag1mda kovana alii tane konan kahn 
dirhemlik sa~rna, solumda kurjun vard1. 
Yanunda bir de «Naganl>> rovelver var
dl. 

Konyada Pirlerkondulu ve Hadimli ~o
cuklara rnahsus olmak uzere mukernrnel 
bir binada mukemmel bir pansiyon kur· 
dular. Bu pansiyonun kileri 1imdiden t1k· 
lun 11khrn dolduruldu, idare heyeti ve a§ 
evi, yatak odalan belli edildi. T emin e
dildigine gore, bundan sonra bu ki:iyun 
~ocuklan i~in yok, yoktur. Koylerindeki 
ilk mektebi bitirdikten sonra dogruca 
Konyaya gelerek orta ve lise tahsiline de· 
vam edebilirler. Yiyecekleri, i~ecekleri, 
giycekleri ve yatacaklan yerle kitab pa· 
ralan, harchklan hazud1r. Konyada lise· 
yi bitirdikten sonra. dilerlerse istanbul, is
terlerse Ankara Oniversitesine giderek 
yiiksek tahsillerine devam etsinler. Tahsil 
masmda olduk<;a ve tenbellik ederek iki 
y1l ustuste Slmfta kalmad1k~a Pirlerkon· 
dulular kendilerinin biitiin masraflanm 
seve seve vereceklerdir, 

Yusuf Asian bir§eY yapamad1. lkinci 
u~ dakikada Katolni uste gec;ti. Y 
Asian altta olmasma ragmen puvan 
zand1. Bu gure1in ilk on dakikaSl 
soniik ve heyecaDSIZ ge<;tigj halde 
gec;en alt1 dakika c;ok hararetli oldu. 
ayakta gure§ilen son dort dakikaya 
ce heyecan kayboldu ve Katolni •yale 
ta daha iyi gure§tigini gostererek 
de hukmen galib geldi. 

79 kilo 

Fa kat rniisabakalara I 0,15 te ba§la • 
nabildi. Bunun sebebi, Sovyet spor ida
recilerile <;1kan bir ihtilaft1. Sovyetler, 78 
kiloda Mustafa ile gure§ecek gure§«ile • 
rinin hasta oldugunu bahane eder•k alt1 
mac; yapmak istiyorlard1. Halbuki. l>u 
gure§~i ak~am ge~ vakte kadar Ankara
da geziyordu. Sovyetler bunda lSrar e • 
dince, giire§ federasyonumuz da 66 ki • 
loda Sokolofla gure§ecek olan Saim1 
musabakaya sokmarnak istedi. Sovyel • 
ler alt1 gure§in uc;iinu kazanmak sur.tile 
beraberligi ternin etmek istiyorlard1. Fe· 
darasyon da yedi musabakay1 be§e in -
dirmek ve bunun uc;unu kazanmak sure· 
tile tabm1 galib <;•kannak istiyordu. Uu 
yuzden uzun munaka1alar oldu. Niha • 79 kiloda Nuri ile Zolotof uiireslii''.I 
yet 56, 61, 72, 79 ve ag1r51kletlor ara· Bu ma~m orta ve yan hakernleri 
smda gure§ yap1lmaga karar verildi. iki taraf anla§mc1ya kadar epey 

56 kilo ge~ti. Nihayet orta hakemi bir 
yan hakemleri de her iki taraftan 

Ilk rnlisabaka .56 kiloda Huseyinle ki!i sec;ildiler. Ba1Iang1c yava§ ---·~•··• 
Dekonski arasmda yap•ld1. ederken dakikalar ileriledik~e oyuna 

Ba§langl~ pek o kadar hararetli d~ - raret ve heyecan gelmege ba§ladl ve 
gildi. Huseyin bir arahk kala kol kap • on dakika her iki gure~i biribirlerint 
mak istedi, yapamad1. Ilk on dakika tam yun yapamadan berabere bir 
bir beraberlikle bitti. Huseyin kur'a iie ge~ti. llk li<; dakikada Zolotof alta 
alta du§tii. Dekonski ustte ~ali§Uken l•t- tu. Nuri ~ah§b, bir§ey yapamad1, 
bik etmek istedigi oyunlara ayaklanm cia dakika sonra alta yatmak SIUSI ~"''<1"',.. 
karl§hrdlgl i~in hakem tarafmdan ihta • geldi. Zolotof Nurinin zorla 

ald1g·, neticeler de a1ikar bir surette gos
u 
k termektedir. 
c lstanbul kan§lk tak1mma kar§l Sov • 
r yet dostlanmiZln ~·kard1klan oyunda ben 
1 kendi hesab1ma liizumsuz bir sertlilde, 
, fazla bir heyecan buldum. F utbolda 

1 sertlik, baz1lanrun zannettikleri gibi ne 
1 bir yanh1 tabiye, ne de liizumsuz bir§ey· 

dir. Ancak bu sertlik yerli yerinde olmak 
§artile. T opa ~1karken hasm1 urkutece • 
eim, y.lduacaglm diye favullii bir ~·k·~ 
nekadar yersine; top ayagma ge~er 
ge~mez sert bir ilerileyi§ ve herhangi ta • 
raftan gelirse gelsin has1m t:arafmdan 
yapllan sarjlara demir gibi mukavemet 
o derece luzumludur. Bu meziyeti, Sov
yet futbolculan, fazla ileri goturduler. 

Heyecan meselesine gelince; ben de 
takdir ederim ki futbol heyecandan ba§· 
ka bir§ey degildir. Ancak bu heyecam 
da fazla ileri gotiirmek dogru degildir ve 
r.e olursa olsun mutlak kazanmak gaye
si de bir hadde kadar rnakbuldur. <;:un· 
kii fazla heyecan, bir taklma oyun ka • 
litesinden, sisteminden, tabiyesipden kay
bettirir. Misafir futbolculann boyle ol • 
duklan muhakkakt.r. 

Bizimkilerle mukayese edilince Sov • 
yet tak1m1 daha iyi anlajiDl§ bir tak1m o· 
larak goze ~arp1yor. !yi ~ahm yapan o
yunculan olmakla beraber, bu hususla 
mar etmeyi§leri. futbolun tak1m oyunu 
oldugunu anlad1klanna delalet ediyor. 
Buna mukabil favullu bir oyun oynad•k
lanm da inkar etmek kabil degildir. Bu
nu yazarken bizim oyunculann da bil • 
hassa Sovyet • Turk mac;lannda her za· 
rnankinden daha fazla favul yapbklanm 
soylemek isterim. Ancak 1imdiye kadar 
ah§mad1klan sert oyun kar§lSmda ken -
dilerini §a11rarak bu yanh§ yola gittikle
rini yakmdan bildigim i~in, onlan bir 
hadde kadar mazur goruyorum. Misafir 
futbolcular daha mulayim bir oyun oy
nasalardl, bizimkiler de onlara uymu§ 
olacaklard•. 

Umumiyeti uzere ahnma Istanbul 
kan11k tak1rn1 kendisinden beklenen o -
yunu <;1kann1§ say1labilir. Belki misafir
lerin futbol kalitelerinin fazla izarn edi • 
li§inden, belki de sert oyun tam kar§l· 
smda daha kombine bir oyun c;•karama
d!k. Fa kat netice ~ok jay ani mernnuni • 
yettir. 

Istanbul kan§lk tabmmda yeni yeti • 
§en kaleci Necdet, eski kaleci Avni, 
F aruk, Yajar, Esad, Liitfi, Mehmed 
Re1ad, F eyzi, Giine1li Re§ad, Fihet, 
Sere£, Rasih, Niyazi, Munevver hen;iL 
<;ok gene sayllacak futbolculard1r. Bun
lardan daha on sene ferah ferah rand1 -
man almabilir. Hatta en ihtiyarlan ve 
dogu~ta bir centilmen olan Niyaziden 
bile daha bej alh sene futbol beklemek 
hi~ te beyhude olmaz. 

Bu hakikati gi:iz onunde tutarsak mil
li taklm te§kilinin hi~ te o kadar giic bir
§ey olrnad•g•n• takdir ederiz. Sovyetler· 
le temaslanm1z bir daha ispat etmi§tir 
ki Turk futbolu i~in ecnebi temaslaum 
.. klajhnnaktan almacak neticeler, temin 
edilecek istifadeler buyiiktiir. Bu me -
yanda yap1lacak birinci ij Balkan kupa
sma girrnemizi temindir. l~te buradan 
ba&hyarak ii~ be1 senelik bir programla 
merkezi Avrupa temaslanna dogru git -
menin, Turk futbolunu umidin fevkmda 
yiikseltecegi rnutlak ve rnuhakkakhr. 

NVZHET ABBAS 

Ankarada at yan~lan 

T aklm halinde aksayan tara£1 goze 
~arpan Sovyet futbolculannda iki mii • 
dafi, sol ac;1k ve sagi~ gibi temayuz eden 
oyuncular olmakla beraber, ferdi husu
siyeti olan futbolcu yoktur denilebilir. 
Bugunku ~ocuklardan bir misal alma -
IDI§ olmak i~in diyebiliriz ki aralannda 
ne bir Bekir, ne bir Nihad, ne bir Leki Ankara 20 (Telefonla) - Dun 30n· 
r.ormedim. Buna rnukabil on bir oyuncu- bahar at ko~ulanmn u~iincusii y>plld1. 
su da vazifelerini hakkile yapmak husu· Neticeler ~unlardu: 
sunda biribirinden hi~ te a1ag1 kalm1yor· I - 3 ya~mdaki yerli ve Arab tayla -
du. rma mahsus 1200 metroluk kojuyu Ka • 

!stanbul kan§lk tak1mma gelince; bi- Zimm Guleri kazand1. 
rinci oyunda '~ok aksayan oyunculanrnlz 2 - 400 liradan fazla ikramiy~ ka • 
vard1. Bu itibarla bu yaz1daki mutalea • zanmaml§ ankan lngiliz at ve k1srakla -
!arm birinci ma~a aid olmad•gm1 si:iyli • rma mahsus 1600 rnetroluk ikinr.i ko -
yerek tabrn1 "rf sah rna~! bak1mmdan !UYU Sayan Binsin Bar<; ismindcl:i ah, 
tenkid edecegim. ikinciligi Akifin Kazbad llyaSI kazand1. 

Turk • Sovyet ma~larma hamland1 • 3 - 4 ve daha yukan yajtaki yanm 
gun1z s1ralarda Tiirk tak1mmm iyi bir kan lngiliz at ve k!Sraklanna rnahsus 
merkez muavinden mahrum olu1u hepl • hendikaph 2600 metroluk u~undi ko~uda 
rnizi korkutuJ""rdu. T ak1mm rnihverini F ahrinin KazkuraSI birinci, Rustemin 
lejkil eden sant1rhaf mevkii, Nihaddan NanaSI ikinci oldu. 

Derin bir sukut i~inde epeyce zaman 
ge~ti. Gece ~ok soguktu, hava a~1k ol • 
dugundan ba~1m1zda ku~uk bir par~aSl 
goriilen gokyuzunde y•ld,zlar titre§iyor, 
mutemadiyen brag1 yag1yor, ha§laylCl bir 
ayaz ellerimizi, yuziimiizu donduruyor -
au. Arllk ay epeyce yukselmi1 ve do • 
nuk, san ·~•g• ormana yayllmljll. Ba§ka 
hi~ ses, sada yoktu. Bu soguk ve karan· 
hkta bu kadar zaman bir ba~1ma bekle• 
mekten arhk usanml§tlm. Diiduk ~ala • 
rak pusuyu bozmak, ve bu korkunc, 
Slkmllh avc1hktan vazge~ip koye di:inrne· 
ge karar vermek uzere iken Muzafferin 
gizlendigi yerin yirmi otuz metro kadar 
sag tarafmdan, onnandan bir kararll 
belirdi. Bu simsiyah cisim ag1r agu mey· 
dana <;1k1yordu. Ay ljlgmm donuk pa • 
nlhlar yapt1g1 kuc;uk su birikintilerinin 
arasmda bir rnuddet hareketsiz durdu. 
Bu esnada ayni yerden iki ba§ka kararb 
daha gi:irundu. Ay1lar geliyorlard1. Ha
yahmda ilk defa olarak ay1 ile kar~l • 
la~1yordum. <;:ocuklugumdanberi dinle • 
digim korkunc hikayeler akhrna geldi. 
Bir gun evvel Karamursel kahvesinde 
ihtiyar bir avc1 yaralanan bir ay1mn he· 
men butiin kuvvetile ate§ edilen yere hii
cum edecegini soyledigini du1undum. 
Benden yiiz, yuz yinni metro kadar 
uzakta olan birinci ay1 pek guzel 
silahunm ate~i albnda idi. Hele 
Muzafferin elli albnl§ metro ya • 
kmmda idi. Bir tiirlu ate~ ebnege 
cesare! edemiyordum. Epeyce bir zaman 
baska bir arkada§m silah sesini bekle • 
dim. Hi~bir yerden tufek ahlmad1. On· 
!arm da cesare! edemediklerine hukmet· 
tim. 

Pirlerkondu esasen memlekete birc;ok 
hay~rh ve munevver yurdda§ eklemi§ bir 
koydur. Zeki halk, tahsilsiz, hi~bir §eyin 
tam olmlyacagml ~ok iyi bildigi ic;in ole· 
denberi ~ocuklarile me§gul olmu§ ve bir· 
~ok gender yeti§tirmi§tir. Bu gender ara· 
smda bugun onemli devlet sandalyeleri 
i§gal edenler, serbest hayatta §Obret te • 
min eylemi§ bulunanlar ~oktur. <;ok umu· 
luyor ki koylerindeki bu ic;ten kayna§ma· 
ya d11andaki bu miinevver Pirlerkondu· 
lular da kan§acak ve koydeki bu hare· 
keti kuvvetlendireceklerdir. 

$imdi ayllarm i.i~ii de tam c;aynhgm 
ortasmda . bulunuyorlard1. Biribirlerini 
yahyorlar, bazan hafif~e homurdaru • 
yorlar, iki ayak uzeri kalbp iniyorlar • 
d1. Bu bi:iyle nekadar devarn etti bil • 
mem?. Sanki be1 ki§i buraya ay• seyrine 
gelmij gibi hi~birimizden bir hareket gi:i-
rulmuyordu. Birka~ defa ni1an ald1m. 
Mehtab ·~•&• altmda hedef o kadar iyi 
tayin edilemiyordu. Can ahc1 yerine 
isabel ettirerniyerek hayvanm hucumuna 
ugnyacag•m• du1unup her defasmda vaz
ge~tirn. Boyle tereddiid i~inde, ve §a§ • 
km halde beklerken Muhacir koylu Sab
ri <;:avu1un igilrnij vaziyette yava§ yava§ 
c;aylrllg'!, yani birinci ay1ya yaklajmak· 
ta oldugunu gordurn. Aymm arkasmdan 
sokulu.yordu. Kalbim paralanacak gibi 
~arp1yordu. K~rk elli metro kadar hay • 
vana yakla<tl ve diz ~okup silahm1 kal -
dud1. Namlu k1rmlZI bir alev puskur • 
du. Silah scsi ormanda inledi, ay1 boguk 
bir ses «•kararak iki ayak ustune kalklp 
ve iki on ayagml havaya dogru kaldmp 
Sabrinin iistune ahld1. Bu saniyede Sab
ri bir el daha alb. Ay1 da adamcag1zm 
ustune kapand1. <;:ay1rhkta kucak kucaga 

Mutemadiyen hayan bir arazi! 

Pirlerkondu, ismioden de anla!•lacagl 
iizere T oroslarda bir efsaneler koyudlir. 
Daghk, onnanhk, gur bir deresi olan bu 
koyde en kaypak §ey tabiattir. Koyun 
kar~lSmdaki tepenin, yanmdaki dagm, 
onundeki bahc;eoin, etegindeki kayama. 
solundaki, sagmdaki pmann ve derenin 
varhgma inanrnak. dogru olmaz. Bir sa
bah yatagm•zdan kalk1p kar§lya bakar • 
sm1z: Oradaki koca tepe yerinde yok. 
Y andaki dag bir ba1ka tarafta .. bndeki 
bah~e bir toprak y1gm1 olmu§. Etekteki 
kaya derenin i~inde yallyor. Soldaki pl· 
nar saga sagdaki dere sola ge~mi§ .• Bu
rada en saglam yer koyun bulundugu mt· 
t1r. Civan mutemadiyen oynad1g1 ve ver 
degi§tirdigi halde Pirlerkondu kuruldu
gu mt ustunde sa~uidaki ak telleri sa • 
yar durur. Bir zelzele mi olurL Hayu ... 
Sadece toprak kayar, dag kayar, bag 
kayar bahc;e kayar, su kanr ... 

E.KOCA 

Amerikadan ltalyan ordusuna 
goniillii yazJianlar 

Nevyork 20 (A.A.) - Nevyork, 
Filadelifya ve $ikago §ehirlerinden ya· 
z1lan ltalyan ve Amerikan goniilliileri 
Reks vapurile dogu Afrikasma hareket 
etmi§lerdir. ~ehir ve hukumet makamla· 
rile kalabahk bir halk goniilluleri selam· 
lamljhr. 

vermekte idi. Hic;bir yerden imdada 
ko§muyorlarru. T ahammul edemedim. N e 
olursa olsun dedim. <;:aynhga ahld•m. 
Ay• hala Sabrinin ustunde idi. Silahm 
narnlusunu hayvanm agzma sokmu§ ol • 
dugunu gordiim. Biribirlerine o kadar 
yakm bir halde idiler ki ay1y1 ay1rarak 
silah kullanmak mumkiio degildi. Sabri 
<;:avujun sol elinde b1~ak vard1 aroma 
bir turlu kolunu kaldmp aleti kullana • 
m•yordu. Hayvanm agzmdan kanh ko • 
pukler di:ikuluyordu. 0 boguk sesi hi~ 
kesilmiyordu. Bir arahk naSI! oldu bil
mem? Hayvan ba§lm kaldmp silkinerek 
agzmdan namluyu <;1karmak istedi. Bu 
tam !lTSattl, silahlml ba§ma bo§altacak • 
llm. Vakit bulamadlm, arkamdan ba§ • 
ka bir silah patladl. Ay1 alnmdan vuru· 
larak arkaustu yere yu<1ld.. Kii~iik Mu
zaffer tam zamanmda onu ruhsuz yere 
sermi§ti. 

ra maruz kald1. flk i.ir dakika boylelikle k b Id k lc 
1 

• dan ellerini gec;irere e en avrama 
bitti. kinci u~ dakikaya Hiiseyin uslte tiyor, fakat yapamlyor. Son dort cl.lb~''' 
ve hasmmm belinden c;ah§maga ba§ladl. ayakta devam edilirken Nuri rniitelll' 
Bir arahk Dekonski oyuna ginnek i.izere diyen hucum etti, mac; bitti. 
iken minder d!jma ka<;tJ. 1kinci u~ da:Ci- Sovyet hakemler Nurinin ~ok 
ka da tu§suz ge~ti. Ayakta gec;tn son gure§ini nazan itibara almadan 
dort dakika c;ok 1iddetli c;arpljmalar ara· fu galib ilan ebnek istediler. Bu 
5lnda gec;ti, fakat tu§ olmad1. Netice · yeni bir ihtilaf kap!Sl ac;•lml§ oldu. 
de Huseyin muttefikan galib ilan ed1ldi. ilerledigi i~in bu ma~m galibinin 

61 kilo Cohan • Konca gure1inden sonraya 
61 kiloda Y ajar! a Barkakof kaq1la!- bld1. 

1
, 

11. Bu giire§ daha ba§larken Sib cere • Son ma~i idare edecek hakem ort• il' 
yan etmege ba§lad1. Y a~ar bir arahk gelerek muteaddid defalar KoncaYI ~ 

1
j 

hasrn1n1 belinden yakalad1. Barkakof dere ~agud1g1 halde Konca gelmedl 
kendini minderin d1§1na zor atll. Biraz <;oban hi.ikrnen galib ilan edildi. • • 
sonra Y a~ar alta du1tu fa kat ayaga \alk- Sovyet ve Turk idarecileri .~u~ • 
makta guc;liik ~ekmedi. Bundan sonra Zolotof ma~mm galibini tesbit i§lDI 
birinci on dakikanm sonuna kadar ~ures lahare gorii~eceklerdir. bJ; 
busblitun Slk! cereyan etti. Bu devreyi Resmi musabakalardan sonra Codil~* 
ustiin bitiren Barkakofun istegile rnusa • Ia Mustafa zevk ve heyecanla seyre ;1 
bakaya ayakta devam edildi. Y •1ar bir gosteri1 rna~•· Mersinli Ahlll ~i · 
hasmm• minder kenannda ~ok fena bir Nuri bir serbest gure§ gosteri§i. 56~~~ 
vaziyete soktu fakat her naSllsa aha dli§· lodan da Kenanla Hi.iseyin ~ok al 

1 

tu ve hpk1 birinci on dakikada olduiju gi· nan bir gosteri1 ma<;l yaplllar. 
~~~--~~~~==~~==~==~~ 

hem en zamana uydular 

•0in 

sonra memleketimizde bo1 hld1 desek 4 - 4 ve daha yukan ya§taki ankan 
mubalaga etmi1 olmay1z. Ilk gunlerde lngiliz at ve klsraklarma mahsus 2200 
bu yer i<;in F enerden Esad, Be1ikta§lan metroluk dorduncii ko1uda Prens Hali
F~ ft C.latuaraydan da Lutfi ak: - min Subar admdaki k1Srag1 birinci, Aki-
lunlza aeliyordu. End hast a oldulu ve 1 fin Bekan ikinci oldu. 

yuvarlanmaga ba§lad1lar. Aymm bo • 
guk. korkunc homortusu i1itiliyordu. Di
ger iki ay1 ka~m•§lardl. Kar§lmda bir ar
kada§lmlZ belki canavar pen~esinde can 

Epeyce hlrpalanm•§ olan Sabri <;a • 
vujun ehemmivetli bir yaraSl olmad1gm1 
memnuniyetle gorduk.» 

Birle~ik Amerika devletlerinin San D iego 1ehrinde Sao F ransisko §e~; 
donumu kutlulannken muazzam bir ge<; id resmi de yap•lml§hr. Bu g~' 
de tiyatro ve sinema artistlerinden rnure kkeb bir grub resimde .. 
kilde zuhh, mitralyozlu bir arabaya bine rek Amerikanm asri mitralyot 
ternsil etmislerdir. Galiba bu 1irin k12lar ltalyan - Habe§ sava§lna h b 
i~in bu §ekil ve durumda ge~id resmine i1tirak ettiler ama, ciddi ar 
ahjtlklan ~ic;ek rnuharebesine pek benze rnez 1. 
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Genel niifus say1m1 diin bitti 
.. (Ba~ taraF. birinci •ahifeJe) 
~· 5,35 te Baknkoy saytmt bitirmt~ler -

r, 

Nihayet top attltyor 
$ehirle irtiball olmadtgtndan Ad.,Jann 

!ayllnt bitirmesine liizum goriilmemis. ••
i~ 5,4Q Ia Niifus Saytm biiro>U 1efi ~e
•IT rneclisi azastndan Suphi te!efonla Re-' 
Yjztd kulesini aram11, ve orada biim<1nn 
a tnacak parolayt bekliyen S.ytm B;; -
[~•u .Cone! Sekreteri ~ehir meclisi ba1 
ahb, Ziihdiiye: 

ti «- Ziihdii I. Kutlu olsun~ demi1 
r. 

Ziihdii bu parolaya ceva'>en kendi 
loy _adt olan: <;obuk~uoglu ccv~bm. vcr
lllllt~r, 

1
.Bu lelefon iizerine evvelce kararlas -

bg' ve~hile kulenin yamndaki direk!~re 
ayraklar ~ekilmi§, bu goriiliince 1eh -

bn ,dokuz yerinden top alllarak saytmm 
/ 11 i!i 1ehrin her ta'rafma ilan edilmi1 -
( 'f oplann attlmastnt miit~akib vapur
aar da ii~ dakika diidiik ~a!tnt~lard~r. Bu 

rUz
1
el sonbahar havasmda ovl"Tind~ ka

•n • 
ha]kga kadar oturmaga med ur olan 
Ill h nthayet gene! affe mazh~r olmu§ 
1, a Puslar gibi ve ~ocuklarm etraft kap
~rj" .. •evinc seslen arasmda so~akhra do
~u bu1, kiSa bir zaman i~ind, seh'r ba,-

n •1a kalabahk i~inde kalm!~t:r. 
Adada saytm 

d,:"dalar kazaSI diin akjam saat alt1ya 
tir gru ve sonuncu olarak saytmt bitirmll
llk·l;a]buki ufakhgt dolayiSi!e Adalann 
llt'once bitirecegi iimid ediliyor, kara ile 

"ak, I d d I b. hit o mamasm an o ayt saytm 1ter 
d,lllez dtgorlerini beklemiyerek halhm 

!an •tk " d d'l · d" ~~ .
1 
.. , masma musaa e e 1 meSI u 

nu UYordu. 

Netice ilbayltia bildirildi 
na~~Ytrn bittikten sonra • kaymakomlar 
l!tu \Ye miidiirlerile ve diger me -
'• k •ria birle,erek yekunlan loplamt~lar 
lite ~~In erkek sayiSint ayirmt§lard~r. Ne
lu, un gece l!bayhga bildirilmi,tir. Nii

tek~~u'..~? yekiinu lstatistik Gene! Di • 
tdi] luRu tarafmdan toplu olarak iliio 

ecektir. 

ku!•faretlcr, konsoloslar, askeri l"taat 
tekr~~d~nlan ve askeri miiesseseler di -
lunt ert mevcudlarmt muhitinde bu -
lltisl uklart kaza kaymakamlanna bildir -
llt~]•rd~r. Bunlar gene! saytma ilave edil-

erd1r t . 
ha~stanbu] l!bayhi!;tnm gene! niifusu miil
l..,~~~an Relecek rakamlann eklenmesile 
•ay111I

1d ~tklini alacakllr. Bundan evvelki 
Ve 3

40 
a 1ehrin niifusu 350,425 i erkek 

~Isj id;.432 kadm .olmak iizere 690.'857 
lltikt · Bu defakt rakamlarda muhtm 
~tda fark oldu~u anla!Jlmaktadtr. 

~~n •lllleketin gene] niifusu ancak ii~ 
•onra ilan edilebilecektir. 

D·· Dun gelen trenler 
!~.3~0 ~karadan biri 9 da, digeri 
tuja

11 
~ tki tren ~lmi!tir. Bunlann yol

lahllt] aydarpaja gannda toplanarak 
A..v an Yaptlmt!ltr. 

lltelltu rupa ekspresile 7 yo leu ve 17 lren 
line ru. Relrnil bunlardan T oros ekspre
~iitu/jhlecekler motorle Haydarpa~aya 
Ote]]e~ ere~ trene bindirilmi§ler, digerleri 

Koe Ronderilmi1lerdir. k nva . 
ada1 s·"''Yond!e gelenler top atthnrtva 

hllllar, ~keci gannda kalmtjlard~r. Sa
l:.tra( a orada yaptlmt!ltr. 

hnast k;an Relen motorlerin saytmlan 
~llh 

1 
a:, Yerl~rde yamlmt!llr. 

arrarlerimizin inhbalan : 
-::-:---- - -

D.. $alak •okerken 
k I un sab h d h 
'•lard fa a a alaca karanltkta so-

~a ask "1 aaliyet basladt. Manga man
()kaf!a eb~r sokak sokak ayr~ldtlar. Her 

1~er I 'tka~ siingiilii nobet~i dikildt. 
ftleri '•a'1 

alan da polisler, mahalle bek-
81dt, B tnz,bat memurlan isgal ediyor -
•lttna .r •uretle 1ehir ba1tanba,a kordon 

tnrn" bulunuyordu. 

Sa Sekize d ogru 

kollanm stvamtj, dort telefon arasmda 
deniz saytmmm intizamla ve ~abuk bit -
m.,i i~in ctrpmtp duruyor. 

Liman bombo§.,. Boii;aHtan transit 
olarak ge~en bir tki §ilebden b~ska 20 -
riiniirde birjey yok. J,tanbul litH~nlnm 
bu kadar (siitliman) hali hi~ goriilme -
mi§tir. 

Eulerde alemler! 
Saat dokuzdan sonra 1ehrtn biitlin fa

aliyeti pencerelere toplamyor. Bu tali] 
giiniinii evinde kapah ge~irmoiie mecbur 
kalan halk pencerelerd•n aynlmtyor. 
Herkes sokaga hasretl? bak1yor. Hava 
da aksi gibi giizel mi giizel ... Pencereler
deki bu kalabahk ve sokaga manah ba
kt§lar, ihtiyanmtzda oldugu zaman kty
metini bilmedigimiz hiirriyetin bizden a
lmd1g1 zaman nekadar ktymetlendigine 
ne giizel bir misal... 

Diin Istanbul sokaklannda giiriiltii de 
yoktu. Ve hi~bir kuvvetin tesiri olma -
makla beraber guriiltii ile miicadele pren
,jpj diin tabii ve ideal bir 1ekilde tatbik 
edilmi§ oldu!.. Fa kat evlerin i~i ayn ay
n birer alem ... 

Her a~tk pencereden bir ses geliyor: 
Radyo, gramofon, ud, keman sesleri, 
§arktlar, gazeller ... 

Bir~ok i1ini bilir kimseler bu hapis gii
niinii yalmz gecirmemenin yolunu pel.. 
ala bulmu,lar. Bir~ok aileler bir evde 
topland1lar. Sofralar kuruldu. l~ki, §ar -
kt, egfence arasmda gun SikmtiSIZC& o] -
diiriilmii1 oldu. 

F akat, evlerinde yalmz kalanlar i~in 
vaziyet berakis oldu. Bunlar ellerinde. sa
at oru~lu bir tiryaki gibi lopun a!tlmast
m beklediler ve kaptlanntn oniinden gc
~en memurlara Sik Sik ne vakit top attla
cagtnt sorup durdular. 

Jlbay yaztltrken ... 
Yilayetteki Saytm biiro,unda da fa -

aliyet miithi,. ilbay Muhittin Ostundag 
ilk yakalananlardan I 

Y alimiz, Saktzda dogdugunu. kadm 
mt erkek mi sualini soran memura erkek 
oldugunu ve - in1allah bunu yazdtgtm 
i~in bana danlmaz - elli bir ya§mda bu
lundugunu soyledi. Bu mada bir telefon 
!esi... Ku~kaptda bir kadm dogurmu§. 
M uhittin Ustiindag giilerek bu yavruya 
(Say1m) admm konmaSint teklif etti. 

Fa kat say1m gunii aramtza kan,an bu 
yeni ve minimini yurdda§ tek kalmadt, 
daha ba1ka yerlerden de dogum haberleri 
verildi. 

~ehir, bir zehirli gaz hiicumuna ma
ruz kalmt§ ta halk yerin altma saklan -
mt§ gibi ... Bereket versin ka!abaltk pcn
cereler insam bciyle korkulu bir haya] -
den kurtanyor. 

~ehir bu halile ak§amt etti ve saytm 
intizamla bitti. 

Saytmin yiiziisuyu hiirmetine diin so -
kaklar, ayaklar ve tekerlekler adama -
kiih dinlendi. 

Yalima miihim bir not ilave edece -
gim: 

Diin §ehirde hii.Ht mutad hi~bir oto -
mobil ve tramny kazaSI olmamtllir, yal
ntz Saytm biirosu azasmdan Suphinin o
tomobilinin ~ignedigi zavalh giivercin 
miistesna!. Sehir; insanlann kazadan sa
Jim kaldtgt bir giinde bir ku1 tehid ver
di!! 

lhsan Aril 

Komik sahneler 
Kapt ~ahmnca i~eride bir teli.!ltr git· 

ti. !rice gcibekh, ve gozliiklii bir zat ka
piya ~tktt: 

- Buyurun efendim, fakirhaneyi je· 
reflendirmez misiniz? 

Ye derhal sesleniyor: 
- K1z lkbal benim fU Sigarayt yu -

kandan .. 
Saytm memuru derhal soziinii kesiyor: 
- Aman baytm ikram memnu, !itt -

fen ~abuk cevab verin .. 
- Ne olur efendtm, zatt devletleri, 

fakirhaneyi sekiz yt!dan sekiz ytla teref
lendiriyorsunuz malumu aliniz .. 

be~ at sekiz d • 
1. lt Pl be ogru sokaklardu kollan 

1 unllt•ie ~u endh saytm mt!murlan go -
.'•<ltn d' •lladt. Memurlar kontrolor -
~1 ' 1dtlar Itektil alarak mmtakalanna da -

- Bay1m ~ok rica ediyorum, vazifem 
uzayacak, !Utfen biraz acele ediniz .. 

•t " 1 Ve derh ] b 

- A, camm evlad1m ace! en ne? Act 
bir kahvemizi de i~mez misiniz? (!) .... 

*** 

«- Affedersiniz baytm, kolunuzda 
i1aret olmadtgt halde nut! olup ta geze
biliyorsunuz ?» 

Ve•ikamtz oldugunu ogrenince tekrar 
soruyor: 

- P eki benim i~in ,imdi bir vesika 
tedarikine imkin yok mu? 

- Ne yapacak!lmz? 

0 biraz dii§iindiikten sonra cevab ve
nyor: 

- Tam ii~ aydn birisinden alacaklt
ytm. Her~tiin eve gittigim halde bula -
mtyorum. Simdi tam fmat L 

Bir niilu• arhyoruz! 
Bu mada kulagtmlza enteresan bir 

haber ~altndt: Kumkaptda oturan mo -
bilyact Hamdinin refikast Sabiha vaz'1 
ham! etmek iizere ... Derhal imdadt 51h
hi otomobili ko,uyor.. Doktorla:. ebeler 
faaliyette, Haseki ha•tanesinde bir te -
Ia!: Saka degil, bir niifus artlyoruz .. 
Daha yavru diinyaya gelmeden ismi ta
k,ldi. 

Erkek olursa (Sayim), ktz olur
sa (Sayime) 1.. 

Ctka ctka ortaya pehlivon gibi bir 
oglan ~tkti. Doktoru Maht Cihan ve ebe
si Belkis adeta iftihar ediyorlar. Saytm 
memurlan faaliyette .. Yeni dogamn sa· 
ytmt i~in merasimi mahsusa yaptltyor .. 
lsmi, cismi yaztldtktan sonra ma (<a~ 
yasmda?) sorgusuna geliyor. Say 1m me
muru hemen §U kelimeleri yaztyor. 

Bir saatlik 1.. 
Sulukulede ... 

Yolumuz Sulukuleye dii,tii.. BuraSI 
ayn bir a! em... Saytm memuru Sulu
kule sakinlerinden birinin evinin oniinde 
durdu: Ba,, knmtzt ya§maklt bir zat 
kemali ciddiyetle ve yere kadar iiiilerek 
memuru selamladt. Kendisini yazdndt. 
Simdi efrad1 ailesini hirer hirer takdim 
etmege ba,ladt. lrili ufakh ~tktyorlar. 
1, 2, 3, 5, 8, 11 ; boyuna saytyor. Biz 
hepimiz hayret i~indeyiz: lki odadan bu 
kadar adam naSI! ~tkar? 

Maamafih bu niifus adedi gittik~e 
yiikseldi. 12, 13, 16, 17... Hepimiz 
donakaldtk .. En sonda bir de kundakta 
bir yavru getirdiler. 18 ... 

-Pes ... 
Diger evlerin oniinde ~ama,tr, bula

~~k ytkamyor, ham sandalyeler oriilii -
yor, sagdan keman, ud, diimbelek sesie
ri geliyor.. Burada burnumuzun dircgi
ni ktran kokuya dayanabilseydik daha 

.bir miiddet kalacakhlo-
Saatler ilerledik~e evl<rde halkm ca

m Siktlmaga ba1ladt .. Daha 14 olmadan 
herkes Ramazan topunu bekler gibi sa
ytm topunu beklemekte. Saat 15 oldu, 
hala bir1ey yok. 16 oldu .. Sabmrrhk. g:t
tik~e arllyor .. 17 oldu .. Bt~ak kemigc 
dayandt. 

Yilayetteki saytm biirosunda adeta 
panik var.. T elefonlar ardtaraSI kesil -
meden i~liyor. 

Her yer bitmi1. yalntz ah Biiyiikada! 

N ihayet Ada cevab veriyor: 

- Bitiyor efendim, az kaldt, bitiyor. 
Nihayet, bitti .. 

T oplar giiriildiiyor: 

- Bovvvl.. 
Vapurlar otiioyor, kii<;iik biiyiik her

Ices sokaklara dokiildii. 0 kadar ki ko· 
tiiriim olanlarm bile sokaii;a ~tkacaklan 
geldi.. Ciinkii: 

- Afh umumi ilan edildi ... 

A•lan Tulan 

Ankarada • . y1m 
Ankara 20 (Ozel) - Giiniin ilk t~I

gt Ankara caddelerini bombo1. fakat 
pencereleri ve balkonlan sokaga bakan 
insanlarla dopdolu buldu. Alaca karan
hk i~inde ilk yolcu kafileleri kendileri
ne verilen semtlere dogru yiiriiyen sa
ytm memurlan idi. 

2000 den fazla i1yar defterleri kol -
tuklannda hirer hirer biitiin 1ehre yaytl
dtlar. Bir~ok evlerin kaptlan hatta yedi
den evvel ~ahnmaga bajlandt. l~lerinde 
odevine vaktile yetitmek i~in, hatla bii
tiin gece uyumtyanlan bile olan memur
lar saytm i1ine erkenden ba,lamt§ olu -f-j •o<.. I; a 11e a,Jadt!ar. Etratta 

1 er tab~h er _taraf tam sessizlik i~inde .. 
~~~ ~erine 

1
••ktzde kopan satJct yaygara-

'' 1t aSI]al " "k k I · li'"· 1 gaz 1 ve aonu aya s~s rn .. 
~ l ete muv . • b . 

It I ""~rn k ezunm guy a u sesstz-

Oniversiteli bir saytm memuru pence
releri kafesli bir evin kaptstm ~aldt. !h -
tiyar bir kadm goriindii: 

yorlardt. Bu mada 1ehrin en kalal>ahk 
ve en hareketli noktaSI Vilayet Konaii;t 
idi. 

Saytm kontrol memurlan da bir taraf
tan semtleri do!a,arak vaziyeti oii;remy~r
lar ve hemen her gittikleri yerden de Ba,
bakan lsmet loniiniin biraz evvel a}ni 
yeri dola,arak vaziyeti bizzat tetkik ct
tigini i1itiyorlardt. Filhakika Ba1baka -
mmtz bilhassa in1aat yerlerini de gezip 
saytmt murakaloe etmi1tir. 

' e a tan k' . 'b' k f ~ nllleler ~e tntr gt 1 ~~ an zayt 
~ "ayltn t ... 

cior' d0 Ja rnernurlan tenhahk i~inde kapt 
tt durulu:'Yorlar, Defterler kolayiikla 

b;,~';orlar. 00 ~azt m~murlar ~ok siiratli 
'< aat old • adar kt &aytma ba,IIy•lt 
\tt~llt1n 1 bURu halde defterini doldurup 

t"D.] Ittre k k I ' ) h b . re ontro mLmuruna 
a en I b voren er pek ~ok ... 

~· enizde •<! It lar f aaytm ... 
1 1~o a tan d d · d 
<ib br ... liman a . •m.z . ." saY.'rr.' devam 
la~lll 1t fila h I' a atd butun ku~uk mera
~~1 1\ .. , 13 •

1
Inde Galata nhhmma top-

•"n un ar gr d . lt'•r,;' t Yay I Up grup emz mmta-
•tltrUrlar ·D''Yorlar. Saytmmt bitiren 
· ·~ d entz Ticar t M"d" ] ..... '"'•t efte · . . e u ur ugune 

lo.lud" l1°1 teshm ediyor. Drniz Ti
Utu M"f'd N u I ecdet, odasmda 

- Kimi anyorsun evladtmi 
- Ben saytm memuruyum vahde, ev-

de kiml~r varsa sayacagtm. 
- Ustiime iyilik saghk a dostlar, o

]ur mu hi~? Sonra eksilirler .. 
- Bu evde ka~ ki1isitV ? 
- Ah, ah evlad1m, hahrlatma bana 

gene eski giinleri, bizim efendi merhum 
olduktan sonra .. 

- Camm ona Allah rahmet eylesin, 
~imdi ka~ ki~isiniz?. 

- Allah bagt~larsa bir ben, bir de 
ktztm var, fakat o laporlu (raporlu) ol
dugu icin burada degil. 

Alacakltyt ba•ttracak mt,! 
Cagaloglundan ge~iyoruz. Pencere -

Jerden Rumba, Karyoka havalart sokak
lara ta~tyor. Pencerelerde bize g1tpa de 
bakan birisi soruyor: 

isvi~reli saytm miitehasSISI da ayrrca 
dola&arak tetkikatta bulundu. Y ol amele
sile yapt i~ilerinin toplu bir halde bu -
lundurulduklan yerlere giderek letkikat 
yapll. 

Saytm birka~ saat i~inde bitmi1ti. So
kaklara eski hayallnl verecek lop scsi 
bekleniyordu. F akat bekliyenler i~inde 
en sabtrstzlananlar minimini ,ehirlilerdi. 
Her zabtta memuru, hem saytm i1yat1, 
her kontrolor i§i arasmda yi.izlerce ~o -

Ktz Yurdu talebeleri yaztltyorlar 

Yali Muhiddin O.tiindai Saytm 
Biirosunda yaZtltyor 

~ • -------
Suliikulede •aytm ... 

-, 

Sayrm Biirosunda diinkii laaliyet 
()lgiin limanr iki tara/tan ~eureliyen durgun ue tenha Istanbul... 

Siliieti semalara aksetmif bir 
Tiirk askeri limant bekliyor 

cuga da cevab vermek mecburiyetinde 
kaldt. 

Bu arada Cumhuriyet karilerine ve- •.cr·"'U.. 

rilebilecek bir habere de telsiz civannda Jiall~ 
Bayatif mahallesinde rasladtm. Tam sa
ytm memurlannm kaptyt ~aldtklan mada 
bir bebek te gozlerini diinyaya a~tl ,.e is
mi elbirligile (Saytm) kondu . 

1 

Saytm Ankarada sa at 14 te bitti. Top 
sesile birlikte halk sokaklara dokiild~i. 
lstati•tik Gene! Direktorliigiine her ta
raltan malumat gelmektedir. Simdiyo ka
dar 74 kazadan malumat gelmi~tir. !sta- Taksim meydammn bu kaJar tenha zamam yalmz diin goriilebilmi,tir! 

tistik Gene! Direktorii bu gece sabaha ka-

dar ~alt&acaktn. ~ 
Saytmt Tiirkiyede en ~abuk bitiren 

Balye kazaSI olmujtur. lkinci Ayaj, u
~iincii Diyarbekirm Kolp kazaSidn. 

1zmirde saytm 14,30 da bitmi§tir. 

Ankaranm yekunu derhal altmnis. 
Ba~bakana bildirilmistir. Devlet mer -
kezinin niifusu ge~en saytmda 74 bin kii
surdu, bu saytmda niifmu 123 kiisur hi
ne ~tkrm~ln. 

Umumi netice burada memnuniyetle 
kar~tlanm"tlf. 

Memlekette saytm 
Diin gece aldtgimtz pek cok telgraflal, 

say1mm her yerde cok miikommeli,·et t
~inde ge~tigini bildirmektedir. Biitiin 
Tiirkiyede saytm diin ak1ama kadar bi -

tirilm11tir. 
Beyazrd meydanrnda bir tek eanlt yok! 

• 
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GONON BULMACASI j ~irket Banka ve Mal J.---------•• 
Y 1ur anna mahsus K. Ki:imiirciyamnl VAPURCULUK 

------
Soldan sa~a 
1 - Oz tu.K~e cMrict Meclisio, oz 

t rk~c cak1 '· 2 - BeZtlanmn qocuklan 
korku•t 1~·1 muhavyel ~ah1s, iizcrine hi
na yamlacak yer 3 - Trcn ve tramvav n

PI!T iizerinde yiiriir, muhafaza. 4 - bz 
t ,1rkc;e ctavvarc,, satma.kt!ln emir. 5 -
l" •·kuda g<iriilen ~ey. 6 - K1s sebzelc -
r 1 ·n biri ~r 7.C ,qOrUnmiven ticiincli 
~ 1h1s. 7 - Snru bir soru ed~tt. 8 - Binek 
h ·vanlannd 10 biri, Oz ti.irkc;e c.vazi -
yrt. 9 - Be• az, asab. 10 - Ytr(ICI hay -
vat" 3.rdan biri, c Ie. nin ktsaltilmi.~l. 

Yukartdan a~af:tya · 

I - Oz turk<;e ciT''. sses~•. oz tiirk'e 
··c'~ 3• 2 - 6z tu·k~e .gave•, haq :1 -
Tahammitr ettt ilecek ~eylerin ;qine l<O
nur, eski M.31rll'ar•n en biiyiik mabu
du, koyu kW"'lltzt rePk. 4 - Nihayet, im
par~torda.n k iciik hiiktiMdar. Fr ,.,z 
al 1e'Jesinde bir harfin okur 1~u. 5 - I3ir 
~·ue J- 1fifce \'Urt.lunca <;tkan ses. IT'er
k•z. 6 - Biiviik dmlz. 7 - Scvgili, ilk -
t 1har ycmi~lerindc, biri. 8 - Kom~u -
lrnmtzo>n btr millet, ormandan ·ak -
P"'ik t<;in kes.lir. 9 - Oz tiirk<;e caktllt a
ce"''· Jan Jak Rusonun me~hur bir e
s n . 10 - Vakt bildirir, k•sa zaman. nota 

Evvelki bulmacanm halledilmis sekli 

d U i 01~ 1 0 1 NI• ! UILIUIS 
2

1
U IN •IYIA ' N IM AIKI• 

• R la ' KIE ILia iU ; N IU IT 
• A H U\alai A ID IE\L\E 
~ • IU IMIA INI•I•I•I•IC 
6 S\aiAIN A ' G IBI i \Kit 
7 AIS j RI1 lniAIN ' LIA tM 

~ Y!Eia la iOIN im i EIL a 
1 liLIIIK I•\TIEI•IEINI 

to M a JSlA tD IAI•IElM ia - ---

Haydar Rifahn eserlerinden: 
Kuru~ 

FclscfE 35 
Eptkiir 30 
Kii,iik Hikayeler 100 

Lenin l\lezhebi 75 

Hep Vatan i ~in 60 

Hep Mi llet !c;m 60 
i lmi ve Hayall 
Sosyal zm 

50 

Sta .. m 150 
Cmayet ve Ceza 75 
Tar th Felsefes1 125 

Herak lid 25 

Dr. Hafiz Cemal 
Dahiliye miitehasstsl 

Pazarden ba1ka giinlerde i:igleden 
sonra sa at ( 2 6 tan 6 va) kadar I stan· 
bulda Divanyolunda ( 118) numarah 
hususi kabinesinde hastalar1n1 kabul 

eder. Muay1-nehane ve ev telefon: 
22398. Yazhk telefon: Kandilli 38 
BeyleTb~~i 48. 

asri ve t.cari kitablan 
Yeni harflerle: . tenzilli bedelli Kr. TORK ANONIM ~IRKETI 
Ameli ve tatb iki kambiyo 35 Istanbul Acentahgt 
Yeni muhasebe usulii 122,5 Liman han. Telefon: 22925 
Ticari maiU.mat ve bankacthk 105 
I 

Galata ~ubesi Tel: 43663 
kttsad i)m; 87,5 • --- • 

ihttsas muhasebeleri: 
( Sirket, sanayi, ziraat ve bank a) 175 
T icari ve mali heaab 70 
Lugaritma cetvelleri 56 

TRABZON YOLU 
GONEYSU vapuru 22 bi -

rincitesrin S A L I saat 20 de 
ll'I7J:'VF l·~tl~r. yeni raka mlarla 

Baohca sa !to veri: lkbal kiitiibhanesi 

Yiiksek Miihendis Mektebi Artbrma 

ve Eksiltme Komisyonundan: 
Mekteh kimyahane laboratuar1 ic;in olbaptaki •artnamesi vec;htle 

ve ac;1k eksiltme suretile baz1 cihaz almaqakhr. Tahmini fiati 4,975 
lira ve pey akcesi 373 lira 12 kuru~tur. • 

Eksiltme 22/11/935 saat 14 te yaptlacagmdan girmek istiyen -
lerin vaktinden evvel teminatlarm1 mekteb veznesine yahrarak art
hrma ve eksiltme kanununun 2 ind ve 3 iincii maddelerinde yazll1 
vesaikle beraber belli giin ve saatte ve ,artnamesini gormek ir in 
h ergiin Komisyona miiracaatleri. (6241) 

lnhisar.ar Umum Miidiirlii~iinden 
Muhtelif eb'adda 31 ,400 aded nihayetsiz teridin kat'i pazarhg1 

5/11/935 tarihine musadif sah giinu saat ona talik olunmu,tur. Ta
liblerin yeni ~artnameleri almak ic;in hergiin ve pazarhk ic;in de mu -
vakka t giivenme paralarile birlikte muayyen giin ve saatte Kabata, . 
ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesine muracaat etmeleri. ( 6603) 

Orta Orman Okulu 
Direl<torliigiind en: 

Nam7~'1 No. Ad• Hangi Okuldan geldig 

165 Veysel Sinob 

148 Hasan Yiice Olkti 

31 Nihad Adana 

103 Y-unus Haydarpa,a 

99 Salahaddm Mersin 

173 Mumiddin Ordu 

4 Kaz1m lzmir ": 
51 Sabri Urfa 

80 Muzaffer Kabataf 

fi2 Haz1m Trabzon 

119 Mustafa Aydm 

172 Hamdi Ordu 

61 Tahsin Trabzon 

107 Mehmed Edirne 

76 Muslim C.aziosman 

153 Niyazi !' - - I 

156 Tahsin Bahkesir 

137 Halil Nigde 

F4 th~,.him Tekirdag , 
48 Ali Trabzon 

24 Receh Cankm 

47 Hikmet Pertevniyal 

166 Hasib Aydm 

138 Halil f., e l:!ol 

8 Yunus Gelenbevi 

Bu y1l okulumuza girmek i,in a~tlan miisabaka imtihanmnda mu
vaffak olan 25 namzedin numara ve adlan yukanda yazllml,ttr. Ev
rak noksanlarm1 tamamlamak ve taahhtid sen~di niimtmesini almak 
iizere l stanbulda bulunl'.nlarm kendisi gel<,.rek tasradakilerin de hi
rer mektubla Direktorliige ba,vurmalan. ( 6594) 

,...Dr. HORHORUNi-. 
I ..

• 
• Eminonii Valde Ktraathanesi yamnda haslalarm1 kabul eder. Tel, 24131 

Deniz Levaz1m Sabnalma 

KODAK I' K . ' om1syonunu.an: 
• 

Cinsi Mil<tan Fiat tahmini M. temin,.., Miinakasa 

Verikrom 28° 
ROLFJLIM- FiLMPAK 
HER MEVSil\11 if;iN 

HER GiiN if;iN 
HER SAAT ic;IN 

Herkesin Filmi .. _____ _ 

[ 
Dr. SUheyl Unver J 

95 Divanyolu 
Telefon : 21422 ve 60726 

Cild ve ziihrevi ha•tahklar miite
hassJSJ. Ankara caddesi No. 43. 
Pazardan ba1ka hergiin sabahtan 
aksaaa ka-dar. Tel. 2389Q .. _ .. _______ [ .. 

Kg. Lira Lira saati 
Zeytin tl'.nesi 20.000 2.800 210 10 da 
Zeytin yag1 20,000 7,400 555 11 de 
Sabun 30,000 7,800 585 13 » 
Pirinc 50,000 10,500 787 .5 14 >> 

Nohud 40,000 4,400 330 15 » 
~eker 30,000 7,929 595 16 » 

Yukartda cins ve miktan yaz1h alh kalem yiyecek kapalt zarfla 
ehillmeye konmu~tur. tstel o'ilerin 6 ikincite,rin 935 c;ar,amba giinii 
h :n,Jarmda gosterilen saatlerden bir saat evvei teklif mektublanm 
muvakkat teminat makbuz veya mektublarm1 ve kanun belgelerini 
Komisyon Ba,kanhgma vermeleri ve ,artnameleri gormek ve almak 
istiyenlerin KasJmpa,adaki Komisyona ba~vurmalan bildirilir. (6599) 

Galatasaray Lisesi Direktorliigiinden: 
Okulumuz ekmek ve yemek arhklarmm arthrasma verilen fi l'.tler 

az goriildiigiinden on giin uzahlmak suretile arthrmas1 23/10/935 
c;artamba giinii saat on alhda Istanbul Kiiltiir Direktorliigii hinasm

da toplanan Komisyonda yaptlacakhr. 
Sahlacak ekmek ve yemek arhklar1 tahmin beddi 360 lirad. 
Ilk teminat 27 lirad1r. isteklilerin belli giinde Komisyona gel 

meleri (6547) 

M. M. V. Hava Miiste~arbg1ndan: 
Hava Miistetarhg• ln~aat Subesi ic;in bir miihendise ihtiyac; vard1r. 

Ocret bidayeten 126 lirad1r. lstekli olanlar niifus tezkeresi, hal ter

ciirnesi ve diploma tasdikli suretlerile bonservis, s1hhat raporu ve istih

damma mani bir hali olmad1g1 hakkmda Emniyet Md. hiisnuhal 

mazbatalarile Hava Miistetarhgma miiracaat etmeleri, talib fazla 

bulundugu takdirde miisabaka imtiham yapllacag1. «377» (6578) 

TALl H 

YILDIRIM 
TE 
GiBi 

Beklenmedik zamanda 
tepeden iner. 

Talihi de 
Ylldmmda oldugu gibi, 
~eken kuvvet vard1r. 

0 da pe~ini takib ile olur 
YILDIRIM Gi!?ESiNi 
talihinizi takib etmeniz i.,:in a.,:ttk 

HER A Y 
Beyoglu, lstikial caddesi, 177 
No. daki gi~emizden alacagm1z 
piyango bileti, sizi 

YILDIRIM GiBi 
Beklemediginiz anda •• 

Zengin ve mesud 
edecektirl •• 

Yeni tertib biletlerini, yeni a~tlan 

YILDIRIM 
Gi§esinden ahmzl 
Gi~EMiZiN PRENSiBi: 
Kaza nan lann isim ve cisimlerini 
il3n etm r mektir . 

Tii rk H ava Kurumu BUy lik Piyangosu 
YIEDIAIM gi ~esi . Beyoglil 177 lsbkHU 
cadd esi (Saray sinemast k ar§lsmda) 

I lm tok ve Eytam Bankasz iliinlarz I 
Kiral•k Emlak 

EsM Mevkii ve nev'i ' Depozito 
Lira 

40 
No.s1 
252/' 
409 

Eeykozda Toka t !;if tliginde bahc;e. 
Biiyiikc;ar~1da Kalpakc;l!arba•mda 102 numa • 
r ah d iikka n . · 60 

420/427 Mac;~ada Silahhane kar~mnda kazino 70 
Yuk anda ye rleri yaz1h emlak bir yahud iic; sene miiddetle kira -

lanmak ve 26 te~rin ievvel 1935 cumar tesi giinu aaat onda ihaleleri 
yap1lmak uzere ac;tk a rthrmaya konulmu~tur. Kiralamak istiyenle -
rin ,ubemi:~. e gelmeleri. «247» (6478) 

I 

Kapah Zarf Usulile EksHtme 

af1a Bakaniigindan: 
1 - ~~siltmeye konulan i, : Ankara Vilayetinde <;:ubuk kasabas1 

l~mde ~ubuk c;ay1 iizerinde betonarme ~ubuk koprusii in'a • 
ahd1r. .,, ... ... . . . 
in,aatm ke~if bede li 12,500 lirad1r. 

2 - Bu i ~e aid ~artnameler ve evrak ,unlard•r: 
A- Eksiltme fartnamesi, 
B- Mukavele projesi. 

C - Naha i~ leri , e raiti umt1miyesi, 

D- Tesviye i tiirabiye, fOSe ve kargir in~a&ta dau tennl ~artname, 

E - Betonarme buyuk kopriiler haklunda fenni ~artname, 

F- Kesif hula sa ce tveli 

G- Proje, 
lstiyenler bu ~artname1eri ve evral<J 62 5 kuru• hedel mnkabi
linde Naf1a Vekaleti ~oseler Reisliginden alabilirler. 

3 - Eksi itme 11/11/935 ta r ih inde pazartesi giinii saat 16 da An
karada Naf1a Vekale tinde ~oseler Reisligi dairesinde yap1 • 
lacakllr. 

4 

6 

Eksiltme kapah zarf usulil~ yap1lacakhr. 

Eksiltmeye girebilmek ic; in isteklinin 937,5 lira muvakkat te -
minat vermesi bundan ba~ka a,ag1daki vesikalar1 haiz olmas1 
la znnd•r: 
1 Ticaret Odasma kayidli bulunduguna dair vesika, 
2 - lsteklilerin yapm1' olduklan itlere aid vesikalar1 ihale -

den en az iic; giin evve l goste:erek Naf1a Vekaletinden 
alacakla rl ehl iyet vesikas1. 

Tenlif mektub lar1 yukanda iic;iincii maddede yaz1h saatten 
bir sa at evveline kade r ~oseler Reisligi dairesine getirilerek 
Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde verile -
cektir. Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet uc;iincii mad
dede yaz•h saate kadar gelmis olmas• ve d1s zarfm ll";:L::- ~"-
mile iyice kapatilm•~ olmaSI l~z1md•r. ' 
Postada oiacak gecikmeler kabul edilmez. «3052» (6539) 

T RK HAVA KURUMU 

PiYANGOSU BOY OK 
~imdiye kadar hinlrce ki,iyi zen gin etmi,tir: 

Yeni Terlib Plan1n1 Goriiniiz 
1. inci keside 11 ikincitesrin 935 tedir. . . 

Biiyiik ikramiye 25,000 lirad1r. 
Ayrtca: 15.000, 12.000, 10.000, lira hk ikramiyclcrle (20.000) lirahk bir mii -

kafat Yardlf. Pliinlan oku.vurtuz ve bu zcngin piyangonun 
t al:h l ileri arac:m n l!i 

21 Blrlncltc<rl!l 1935 

DenizvoHarl 
l$LET I\1E Sl 

Acentalan: Karakoy Kopriiba~t 

Tel. 42362 - Sirkeci MUhiirdarz~de 
Han. Tel 22740 

iSKENDERiYE YOLU 
EGE vapuru 22 birincite,rin 

SALI giinii sa at 11 de iSK EN • 
DERtYEYE kadar. (6577) 

Doktor 

AHMED HAKI<I 
Dahili hastahld ar miitehassJSI 

BeyogiU: Ltiklal caddesi, Liikse~· 

I 
burg aparbman . Telefon: 40730 

Pazardan ba~ka hergiin saat 

:---- 4 ten sonra 

BIR M0ESS£:>ENIN 1 
lidare i ~ lerini deruhde edebil•''t~ 

ve miikemmel franstzca ve alm"~ll' 
(muhabere) ~ok iyi de tiirk~e ~· 

1
t· 

gilizceyi bilen b it- bay vazife arl);l 
Kefalet verilir. Mek tublarm (ld• "~ 
rumuz ile l•tanbul 176 No. h P

0
' 

kutuau ad'reaine gOnder ilmeai • ..../ 

'
. 

. 
. 

" 

M6VVAJUZU. 

Yemek lerden hirer s::~ at sonra · 

HallmSIZiig!, mide ek~ilik. 
ve yanmalartm giderir. A{pzdal<I 
sJZitgJ ve kokuyu iza e eder. 

t 
Mazon markas1na dikk11 

BU HAFTA 
yeni 

Her pazarte i bir liste No 

BI:.RGAMA- ASKLEPvON 
Osman Bayattekin ;~ 

,ARA .:A OGLAN 3iincu ba•l<' 
Sadeddin Niizhet 

PORIR t.LI:.R 
Taranta Babuya mektublar 

Naztm Hikmet - 4~ 
T ALEBE NO f 51 
IV. U$AHEDE 
defterleri 40-50-60 taleb~ 
$AMA Dt.FTERI ./ 
muallimler it; in __,...,. 

Arad•~ m1z her kitab'O~ 
YENi KiTABCI . ,ru 

b 1 b.1. . . T d stP u a 1 usm1z. a§ra an 
a!tr ve gondelir. - 0 s~ 
Istanbul Ankara caddesJb 

- r~~J· 
Sahib ne Ba~mullarrlr1 Y unu• ll 

az'l 
Umuml ne~rt~at1 !dare eden f 

Maaara: Hikmet Miinif ti 
~.~nJ 

MatbaaCll•k ne Ne1rtyat ~art 

~u lr.etl • l:.;an~lll 
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1936 ECE Aj~ndas1 
CUMHURlYET 

~·kml§hr. Ticarethane, Banka, ~irket ve yaZ11anelerde kullamlmas1 I 
~ok liizumludur. l§lerin cereyamm kolayla§t nr. Bono tarihlerini 
~abuk bulmak i~in mufassal cetvel, aynca faideli mahimat ilave 

• 
Afyon Ilbayii~]ndan: 

ECE iS MiNE 
edilmi§tir. Biitiin lartasiye magazalannda bulunur. 

DiKKAT Afyon Kadmana Su ~irketi hisae aenedlerinden 35,000 otuz bes 
bin lirahk hisse senedine malik olan ldarei Huausiyenin sozii ge~e~ 
hisse senedleri pefin para ile eaham, tahvilat ve hisse senedlerinin 
almmas• ve satJlmas1 hakkmda cari hiikiimler ve usuller ve erusaller 
ve teamiiller ve~hile ve 2490 aay1h kanunun k1rk altmc1 maddesine 
tevfikan sat1hga ~·karllm•tt•r. lsteklilerin 1 ikincitetrin 935 gii • 
niine rashyan cuma giinii aaat on bette Afyon Daimi Enciimeni Vi • 
layetine miiracaatleri. (6426) 

..__ Deposu: Ankara caddesi Afitab magazas1 No. 111 Mehmed Sad1k 

--=------------------~ I Uev1et IJemJryollarJ ve limantan 1~letme U rr.um UlaPeSI 1lanlar 

8
••it " 

St•t•kal' e az ~asraflo olan Doktor krem, uykunuz eana11nda tamamen 
''''"d 111 

ketfq her kadona kendi cilde niifuz ederek biitiin burutuk · 
i"'lti.n •n Pek' daha gene goriinmeai luklaro giderir. 
~~~~., 

1

~. 'lreriyor. Yiizdeki burutuk • Cildi "yumutatarak genclettirir. Yii. 
·~ ko' '

0
cel tabir edilen ve cildin ziin zay1flamtt adalelerini kuvvetlen

te\rhe.-~etli bir unauru r•daiai olan dirir ve gOzalh ~ukurlartnJ tamamen 
~.,, 8 '" kaybolutundan tevelliid e- kaybettirir. Sabahlar1 pudralanmaz • 
·I u, Viya 0 · · · f 'tirii na n1veraJtea1 pro e .. dan evvel beyaz renkteki (Yaistz) 

diJ•' Rene hayvanlardan iatihaal e • Tokalon kremini kullanmoz. Bu da 

ht\ ~· hu cevher aayeainde enaaca beyazlahct, bealeyici ve mukavvidir. 

11~: '1ii iade ~areaini bulmaia muvaf- Miinbeait meaamah llklathrtr ve ai -
' lllu 1 yah benleri giderir. Bu suretle aabah '• f Ur ki bu cevher timdi pem· 
~· ••lltilldek• . ' . . ve aktam kullanolan bu kremler, te -
'"d• llle 

1 
Tokalon kremt terkt • ninize bir genclik tazeliiini verecek

"''td Vcuddur. Yalnoz geceleri yat· tir. Hemen bugiinden tecriibesini ya. 
• 11 evvel b tat ik edecej'iniz bu pmoz. 

Pehlivan Giiresleri 
tar ' 

IC acabey C. H. P. Ba~kanbgmdan: 

Atai•da miktar, isim v~ vaa1flan yaz1h «5» grup malzeme ve ef· 
yadan her grup ayr1 ayr1 ihale edilmek iizere hizalarmda yazd1 la • 
rih ve giinlerde Haydarpafada gar binaSI dahilindeki Birinci l~letme 
Korniayonu tarafmdan sahn almacakhr. 

!ateklilerin malzeme hizalarmda yaz1h muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettigi vesikalar1 ve kanunun dordiincii maddeai .nu
cibince ite girmeye maanii kanuni bulunmadlgiDa clair beyanname 
vermeleri laz•md1r. 

Bu ite aid tartnameler Haydarpatada Birinci !tletme Komiayonu 
tarafmdan paraa1z olarak verilmektedir. 
1 - 4000 kg. karfi!<a ~iviai, muhammen bedeli 672 lira ve muvak

kat teminah 50 lira 40 kuru, olup 31/10/935 pertembe rriinii 
nat 10 da. 

2 - 15() M. demir gaz borusu, 750 M. galvanize gaz borusu 1 ve 1 !; 
pua, muhammen bedeli 639 lira ve muvakkat teminab 47 lira 
95 kurut olup 31/10/935 pertembe giinii aaat 10 da. 

3 - 6 aded oksijen aleti tam, 10 aded taliimo kaynak i~in (Ham
la~) 8 boru ve memesile beraber, 5 aded kesme taliimosu 75 
m/m kadar aa~ ve 150 m/m kadar yuvarlak ve dort kote de • 
mir, kesmek i~in bir mtma, bir kesme memesi ve tam iki bat· 
hg1 havi, 10 aded ayni fey 60 m/m den fazla sa~ ve 100 m/m 
den 350 m/m ye kadar yuvarlak ve dort kofe demir kesmek 
i!<in, muhammen bedeli 2050 lira ve muvakkat teminah 153 
lira 75 kurut olup 31/10/935 pertembe giinii aaat 10 da. 

4 - 30 M. baghk bak1r ~ekme boru, 35 kg. pirin!< tel terit, mu • 
hammen bedeli 642 lira ve muvakkat teminat1 48 lira 15 ku • 
ruf olup 31/10/935 pertembe giinii saat 10 da. 

5- 30 aded bah~e ~apas1 kii~iik, 150 aded bah~e ~apas1 biiyiik, 
112 aded bel, muhammen bedeli 194 lira 70 kurut ve muvak -
kat teminah 14 lira 60 kuru' olup 31/10/935 pertembe giinii 
aaat 10 da. (6438) 

•• 

Giizel San' a tier Aka demisi 
Direktorliigiinden: 

Cumhuriyet bayram1 olan 29/10/935 tarihinde Ankarada O~iincii 
lnk.Jab Resim aergisi a~•lacakbr. Mevzu inkllaba aid olmak iizere 
Ressamlar Birligine dahil olsun olmasm bilumum resaamlarm ser • 
giye i~tirakleri Kiiltiir Bakanhgmdan bildirilmittir. Sergiye ittirak 
edecek ressam ve heykeltratlarm eserlerini 22/10/935 sah giinii ak
tamma kadar Akademi ldaresine tealim etmeferi. (6600) 

Ben hergiin; hir ha$ka giizelimt 
Kocam1 kendimden sogutmamanm 

o;aresini boyle buldum 

KREM PERTEV 
sayesinde ona hergiin ba§ka bir 

kadm gibi giirUnUyorum. 

Muhtelif Elektrik Malzemesi 

.. 

Askeri F abrikalar U. Miidiirliigiinden: 
T ahmin edilen be deli 70,000 lira olan yukar1da miktar1 ve cinai ya• 

22/10/935 tarihinden itibaren it'arl ahire kadar Haydarpa,adan • z1h Aakeri Fabrikalar Umum Miidiirliigii Satmalma Komiayonunca 7 
Ankaraya sah giinleri, Ankaradan • Haydarpafaya o;arfamba giinleri ikiDcitetrin !135 tarihinde pertembe giinii aaat 15 te kapah zarfla ihale 
Toros aiirat katarlarl tarifesini takib etmek uzere hirer yolcu katar1 edilecektir. ~artname ii~ lira 50 kuruf mukabilinde Komiayondan 
hareket ettirilecektir. Haydarpafadan aaat 9,40 ta ,Ankaradan aaat verilir. Taliblerin muvakkat teminat olan 4750 liray1 havi tekHf 
7,03 te kalkacak olan bu katarlarda her s•mf yolcu arabalarile bir mektublar1m mezkiir giinde aaat 14 e kadar Komisyona vermeleri 
yemekli vagon bulunacag1 muhterem yolculara ilan olunur. ve kendilerinin de 2490 numarah kanunun 2 ve 3 iincii maddelerin-

(3013) (6474) deki veaaikle mezkur giin ve saatte Komisyona muracaatleri. (6433) 
·-----------------------~--~~--~--------------------------------

llt~k llrllcllbeyde 28/10/935 tarihinde C. H. Partisi namma kaza kay-

)~lll~rn• Bay Remzi tlzkanm riyaaeti albnda biiyiik pehlivan giireti 1 Orta ve lise k1S1mlanmn bUtiin sm1flannda nehari talebe i~in yer kalmam1~hr. 
Ia "-h•c~khr. Ba,pehlivanlara 70, batalh pehlivanlara 35, biiyiik or- k1smma leyli ve nehari talebe ahnabilir . 

istikla1 Lisesi iKTiDAR Direktorliigiinden : ADEMi 
Aocak ilk ve 

.., h 2 Diger s1mflarda yalmz leyli talebe kaydedilebilir. . . ~lit~k "1\nlara 15, kii~iik orta pehlivanlara 8 lira verilmek ve diger 3 Pazardan b~ka hergiin 9 dan 17 ye kadar mektebe ba§ vurulab1hr. 
tecei· ~decek olan pehlivanlara da hakem heyetinin miinasib go • 4 Heniiz kaydm1 yeniletmiyen eski talebenin yerine yeni talebe ahnml§hr. 

Bel gevfiekligine 

HORMOBiN 
'-••n 

1 

.rniktar• kafi para verilm"k ve giiret yapacak olan pehlivan • 5 - lsteyenlere kay1d §artlarm1 bildiren ogrenekten bir tane paras1z olarak gonderilir. 

r-c-~-d_i;~;-r;e'~y~a;p;m:a;la~n~.----------~(;6:~;7~)~:::::::=~~~eh::za:d:e:b:a:~:t~P~olisk~kolub~~~n~. ~lefun:22534 
Tafailat: Galata poata kutuou 1255 

31 i e~rinievvel giinii arsrulusal 
al'hrma giiniidiir, bu miinasebetle: 

iS Bankas1, Gocuklar 
Bir Musabaka 

Bu yaz1lar: 

29 T. Evvel tarihine kada 
I~ BANKASI 1ST ANBUL ~UBESI 
adresine gonderilmelidir. 

~... . . . 
~ ~Y• yazan ~ocusa 100 lira miikafat 
I!L·~~celc, ikinciden itibaren 25 ki',iye 

•rer kumb ara hediye edilecektir 

l\1iikafatlar 31 Tesr~nievveide dashhlacakhr 

~ 

---= --=: ·v 

Ars1ulusal artttrma gunu olan 31 Blrlnclte,rlnde Banka $ube 
ve Sand1klarmda bir biriktirme hesabt a~t1rarak en a,ai• 10 
lira yat1ranlar arasmda 100 kl,iye 8f8llda yaz111 lkramlyelerl 
verecektir; 

Blr1nc1ye 
lklnclye 
Uf;Unci.iye 
Dordi.incUye· 
Be$1nciye 
Ellinclye kadar 
Elll blrinciden yuzi.incUye k. 

100 
80 
60 
40 
20 
10 

5 

Lira 
II .. 
II 

II 

II 

Kura Blrlnclkanunun 7 slnde Ankarada Merkez blnasmda 
~ekllecektir. Kuraya glrebllmek lf;ln para yattranlar~n parala ... 
rm1 7 birincikanuna kadar ~ekmemeleri laz1mdn. 
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ZLO NLARI 
• 

Vitamin -Kalori -Gtda -Kuvvet -Sthhat. 
Pirin~ - Bugday - Patates - Beyaz misir - Arpa - Bezelye 
Yulaf- Mercimek- lrmik- <;avdar- Badem- Tiirliiozlii unlan 

f;ocuklar•n•za yediriniz. istediklerini ve sevdiklerini b1ktlrm•yarak degif;tire degif1tire yedlriniz. Vltamlni ve 
kalorisi ~ok olan bu mi.ikemmel, oziU unlarla yavrularm•z ne,eli, &lhhatli, tombul, kanh, canh olurlar. ~abuk 
biiyi.irler. ~abuk di!; ~•kar.rlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar. Hasan oziU unlarile yapllan mahallebi 
ve ~orbalar1n ve tathlarm ve pUrelerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. Taklitlerinden sakm1n1z. Batka 
marka verirlerse almay•n•z ve aldanmay1n1z. Hasan markasma dikkat. Hasan deposu; Ankara, Istanbul, Beyoglu 

Cildi kuru, bozuk, 
~atlak olanlar! DERMOJEN Big a icra memurluiundan: 

Biganm ~npazar nahiyeainden 
Hiiaeyin oglu Mehmed' Faikin Bigada ARPINTI I v 

kullammz, batka hi~bir kreme ihtiyacmtz kalmaz, 

40 kuru~a her eczanede bulunur. 
fabrikator Halime boo-cund'an dolaYl Derhal keaer. Teessiirle bay•lanlara, biitiin sinir nobetlerine 20 damlas• hayat verir. Evlerinizde buluno!uru•_::. 

mahcuz Bigan•n ~anpazar koyiinden -------------------------------------------------------------------------------

iZMiR 
.N 

A,aj{lmahallede Sakarya caddeainde 
aaiJ Hiiseyin oglu Mehmedin kendi e
vi, aolu Purtvanh Ahmed, arkan Ke
ziban ve Bigah Halis kanSI Faika ve
reaesi ve onii yo! ile mahdud 2000 li. 
ra k1ymeti muhammeneli bir bah ha -
neai a~tk artbrrna suretile aabhia c;t
kartlacaimdan ktymeti muhammene
ainin yiizde 75 i buldugu takdirde -15 
te.triniaani 935 tarihiDe muaadif cu -
ma giinii aaat 14 te mii~terisine ihale 
edilecektir. K1ymeti muhammeneai _ 
nin yiizde 75 i bulmad•k• takd'irde en 
~ok a.rthrarun taahhiidii baki kalmak 
iizere artllrmanm 15 giin daha tem -
did edilmit olacaim• ve on betinci gii
nii ayni saatte en c;ok arthrana ihale 
edileceiinden ve tartname 23 tetrini
evvel 935 tarihinden itibaren herke • 
sin gOrebileceii v~hile icrada a~tk 
bulundurulacag-tndan talib olanlar1n 
%75 pey ak~eaile belediye, tellaliye 
ve fazla tafsilit almak iatiyenlerin 
daireye miiracaatleri ilin olunur. 

istanbul Komutanhgi 
Sahnalma Komisyonu tlanl:m 

tstanbul Komutanhgma bagh 
birliklerin motiirlii vasttalan i~in 
ihtiyac olan 33,500 kilo benzine 
yaptlan teklif evsaf ve teraitine 
uygun olmadtgmda tekrar kapa· 
h zarfla eksiltmeye konulmuttur. 

Beher kilosuna tahmin edilen 
bedel 36 kurut olup ihalesi 4 i • 
kincitetrin 935 pazartesi giinii 
saat 15 tedir. 

~artnamesi Fmdtkhda Satm • 
alma Komisyonunda giiriilebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin 770 Ji • 
rahk ilk teminat mektub veya 
makbuzu ve 2490 sayth kanu • 
nun 2, 3 maddelerinde yazth ve
aikalarla birlikte teklif mektub· 
larmt belli gun ve ihale saatin • 
den en az bir saat evveline ka • 
dar Satmalma Komisyonuna ver
meleri. (6499) 

KIRALJK APRTIMAN 

JSeyoglunda Tiinel kul'biinde JuTnal 
sokatmda Nikitic; aparhmanmda 6 
od'a, kalorifer, parke, gaz, elektrik, 
banyo tesiaattnt havi srayet havadar 
daire miisaid fiatle kirahkhr. Tele • 
fon: 22876. 

sergisinde ziyaretcileri 
hayrete dii~iiren 

v 
Radyolanm siz de gormek isterseniz 
Istanbul diirdiincii Vaktf Han kar~tsmda Mine 

han ABDURRAHMAN lrnra Minerva 

RADYOLARI me~herini ziyaret ediniz 

13 - 2000 metreye kadar 
Minerva Radyosunu giirdiikten sonra 0 

lkinci te~rinden itibaren YEN iCE 
paketlerinde ikramiye fi9leri bulacaksmrz. 

Bu fi~ler mukabilinde para olarak 
be~. on, yirmi. elli veya 

1 0 0 
LiRA· 

KAZANABi Li RSi N iZ 

Oksiirenlere : KA TRAN HAKKI EKR 

A DAPAZARI 
•• 

URK i C RE-T B Sf 

Kuponlu Vadeli Mevduat usulif6~ 

Size en gaglam ve zahmetsit 
bir gelir temin etti. 

• 
1 - Faizinizi her ay1n birinci giinii bankan1n her ha1191 

,ubesinden alabilirsiniz. 

2 - isterseniz gerek faizinizi, gerek vadesinde ana par'8 

'i.ibelerimiz i.izerine ba~kas1 namma masrafs1z h 
veya ~ek alabilirsiniz. 

3 - ihtiyac1n1z olursa vadesinden evvel ana paray1 sizir1, 
~ok mi.isait olan ~artlar dahilinde bankan•n herha~91 

~ubesinden k1smen veya tamamen geri alabilirsil11t• 

ba~ka bir radyo 11lamazsmtz. MINERVA Radvolan dinleyiciyi teshir eder. 

JwliNERVA radyolarutda diinyanm sesini terniz ve piiruzsiiz dinlersiniz. 


