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Kuvvetli bir talim heyetine maliktir. Resmi okullara muadeleti tasdiklidir. Kayid i~in hargiin miiracaat olunabilir 
lstey.,.,lere mufaasal tarifname gonderilir. CaA-alo~lu- Yamksaraylar oram • Telefon : ~ 0019 

Por!Qm&rrl. T. PIVER A. $ . 
lotonbul $ubool 

l?ltll Ahmot Bey ookok No. 66 
Tolofon : 43044 

VE M A T lll'liNI 
KAYBETMIYECEKTIR: EGER, 

L.T.PIVERIN 
TALKSIZ 

• 

MATITE 
GOZELLiK PUORASINI KULLANIRSANIZ ICINOEKI B0T0N MAD· 
DELER MAT OLDUGU iCIN 0 OA MATTIR VE El?SiZ BIR 

IL TISAK KABILIYETI VAROIR. 

Kargir Sat1llk Konak ve Arsa 
Gedikpaf& hamam taddeainde kii4eba41 Numara 5 i~indekilere miirataat 

Mersin Belediye Reisliginden: 
Ketif degeri 17,909 lira 20 kurut olan 100 metro uzunlugunda ve 

altt metro genitliginde yeniden yaptlacak beton arme iskele intaah 
kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuttur. tlnergelenen fiatler uy
gun goriiliirse 22/10/935 sah giinii saat 11 de Belediye Dairesinde 
iisterilecektir. lst~klilerin 90 kurut vererek proje ve tartname su • 
retlerini Belediye Fen dairesinden alabilecekleri ve ketif degerinin 
7o 7,5 nisbetinde aiiresiz tutak belgelerile beraber onerge bitiklerini 
ihale giinii saat ona kadar Belediyede toplanacak Komiayon Reisine 

vermeleri bilit olunur. (6212) 

Manisa V aliliginden : 
1 - Manisa- Akhisar yolunun 34+ 440-42 + 860 net kilometro

:arJ araa1ndaki tamirah esaaiye 25488 lira 97 kurut bedeli ketif iize
rinden kapah zarf usulile eksiltmeye s;•kar~lm•thr. 

2 - Bu ite aid ketif evrak1 para11z olarak Manisa Naf1a Miidiirlii
giinden ahnabilir. 

3 - lhale letrinievvelin on birinci giinii aaat on birde Manisa Vi -
Ia yet Daimi Enciimeni oniinde yap1lacakttr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usuliledir. Muvakkat teminat miktarJ 
1911 lira 67 kuruttur. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin bu seneki Ticaret Odast veaikastnl 
kapah zarf is;ine koymalar1 tartttr. 

6 - Bu ekailtmede esas 2490 say1h kanundur. Kanuna aykm tek -
lifler tetkiksiz reddolunur. (5813) 

Posta T. T. lstanbul Telefon j 
Direktorliigunden: 

1 
Direktorliik ve tubeleri ic;in Kad1koy veya Yedikule gazhaneleri · 

istihsalatmdan 35 ton kok komiiriiniin 15/10/935 giiniine musadif 

pa7artesi giinii saat 15 te pazarhg1 yapJ!acakhr. 

lsteklilerin tartnameyi gormek ve pazarhga girmek iizere teminat 

paralarile birlikte Tahtakalede Telefon Direktorliigii Satmalma Ko

miayonuna miiracaatleri. (6138) 

T opograf ve Ressam ahnacak 
Maden T etkik ve Arama Enstitiisiinden: 

Tecriibeli topografla harita ressamlarJ arantyor. lsteklilerin An -

• .. ,ra Maden Tetkik ve Arama Enatitiisiil!e miiracaatleri. 

u2796» (6032) 

NASIRLAR 

Ayag.mza kundura giymek irnkamm 
selbederler. Yiirtiyti~tintiz size azab ve
rir. t~te ; nasu-lan koktinden sokecek 
pek kolay ve az masrafu bir tedbir: 
Ak~amlan deruntine kafi miktarda 
RADiO SALTS ilave edeceginiz suda 
ayak banyosunu yap1mz, birkac; glin 
zarfmda bu azab veren nas1rlan kolay
ca l; lkarabilcceksiniz. 

Hemen bu ak~am eczanenizden bir 
kutu RADiO SALTS isteyiniz. 

Her eczanede satllir. 

Dr. IHSAN SAMi 

BAKTERiYOLOJi 
LABORATUARI 

Umumi kan tahlilab, ferengi 
noktai nazanndan (Vasserman ve 
Kahn teamiilleri) kan kiireyvab 
say1lmasJ. Tifo ve IS!tma hastahk
lan te§hisi, idrar, balgam, cerahat, 
kazurat ve su tahlilab, Ultra mik· 
roskopi, hu.!llusi a~Jiar istih7arJ. 
Kanda ure, ,eker. Kloriir, Kollea

terin miktarlannm tayini. Divanyolu 
No. 113 Tel: 20981. 

Memur aran1yor 
1 - Istanbul i~in Turk~esi kuv

vetli Frans•ztaya terciime yapabi· 
lecek kabiliyetle ve muhasebeden 
anlayan bir Tiirk memur anyoruz. 

2 - Fethiye ll' aden I,letme ida
resinde ~ah§mak uzere Frans1zta 
ve Tiirk~e iyi daktilo bilir bir 
Turk gend alaca~t•z . 
Her ikisi i~in isteklilerin hergiin 

oA-leden evvel 10-12 ara•mda Ga
lata Merkez R1hhm Han ikind 
kattaki F ethiye Maden ~irketi 

merkez1ne vesaikle miirac:aatlari 

MONO· EXTRA 
bra~ bJt a;t• biitiin dunyada ~ohret 
kazanm1§t r. 10 tanesi 50 kuru~. 

Her yerde sabhr. 

Sah.t l'J ve Ba~muharnn t'unua Nadt 

Umumi nefrt?; att tdare eden Yaz1 lfltrl 

Mudu,a : Hikmet Miinif 

MatbaactJrk ve Ne$Tttlat T Hrk Anontm 

~vlteto • l&tanbW 

A vrupaya Talebe Gonderilecek 

Maden tetkik ve arama 
Enstitiisiinden: 

1 Maden miihendisligi tahsil etmek iizere Avrupaya miisabaka ile 
, aekiz talebe gonderilecektir. lstiyenlerin atagJdaki tartlan haiz 

olmalar1 laz•md~r: 

A - Tiirk olmak, 

B - Maden ocaklarmda ~a!Jtabilecek kabiliyette ve 11hhati tam ol
mak, «S1hhi muayene Ankarada yapbnlacakbr» 

C - Lise mezunu olup frans•zca, almanca, ingilizce dillerinden bi
risini okuyup yazabilmek, 

D - Y afl on sekizden &fai• ve yirmi bet ten yukar1 olmamak, 
2 Miisabaka imtiham Ankarada Maden Tetkik ve Arama Ens

titiisiinde 9 tetrinievvel 935 tarihinde yapJiacakhr. As;1lacak 
miisabaka imtihanmda muvaffak olmakla beraber gonderile
cek talebenin ihraz ettikleri derece itibarile ilk sekiz araam
da mevki almalan lazJmdJr. 

3 - Tahsil<' gonderilecek olanlar ileride tahsil miiddetleri kadar 
mecburi hizmete tabi olduklarmdan bu hususta vesair mii -
kellefiyetleri hakkmda bir taahhiidname verecek ve bunun 
ic;in muteber bir kefil gosterecektir. 

4 - htiyenlerin: 

Niifu• hiiviyet ciizdanmt, hiisniihal varakaslni, mekteb feha
detnamesini veya bunlarm tasdikli auretlerini ve dort k•t'a 
fotografile dilekc;elerini 7 tetrinievvel 935 aktamJna kadar 
Ankarada Maden Tetkik ve Arama Enatitiisii Gene! Direk -
torliigiine gondermit olmalart ve 8 te,rinievvel 935 tarihinde 
yap1lacak 11hhi muayenede haz1r bulunmalarJ lazJmdtr. 

«2795» (6033) 

Karacabey Haras1nda 

Merinos Y etistirme 

Miitesekkil 
' 

' 
<;iftliginden: 

Merinos Y elittirme c;iftligi ve elit siirii hayvanlarJ is;in «9690» 
kilo mJsJr, «6839» kilo tuz, «319669» kilo yulaf, «93609» kilo arpa, 
«83917« kilo suaam kiispesi, «6731 » kilo bakla kmntm, «35743» 
kilo kepek, kapah zarf usulile eksiltmeye konmuttur. 

lsteklilerin «1630» lira muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme 
giinii olan 14 tetrinievvel 935 pazarteai giinii saat on hefle Merinos 
c;iftligi Miidiirliigiine miiracaatleri ilan olunur. 

Ki.iltiir Bakanhgt Artbrma 
Eksiltme Komisyonundan: 

Eksiltmeye Konulan i~: San'at Okullar1 
Makine, Avandanbk ve Malzeme 

• • 
ICID 
~ 

Tahmin edilen Muvakkat 
bedel teminat 

1 - Elektrik laboratuar alat, makine ve 
malzemesi. 15.160 1.137 

2 Tesviye, demir ve agac i,leri i!;in 32 
aded muhtelif cins makine. 40.900 3.067,05 

3 Tesviye, demir, dokiim ve agac; i,leri 
ic;in avandanltk ve muhtelif cina ve 
miktarda malzeme. 13.572,60 1.017,95 

San'at okullarJ ic;in satJn ahnacak olan ve yukanda yaz1h bulu -
nan elektrik alat ve malzemeai, tesviye, demir ve agac; ifleri is;in ma
kineler ve tesviye, demir, agac, dokiim itleri i!;in avandanhk ve mal
zen>e kapah zarf usulile 25/9/1935 tarihinde eksiltmeye konul -
muttu. 

Saptanan giinde yap1lan eksiltmede yap1lan teklifler haddi lay1k 
goriilmediginden yeniden 45 giin miiddetle ilanma karar verilmiflir. 

Bir numarada gosterilen ihtiyaclarm eksiltmesi 11/11/1935 pa
zartesi giinii saat 14 te, 2 numarada gosterilen ihtiyaclarm eksilt -
mesi ayni tarihte saat 15 te, 3 numarada gosterilen iht:iyaclarm ek
siltmesi ayni tarihte saat 16 da Kiiltiir Bakanhg1 binasmda Artttr -
rna, Eksiltme Komisyonunda yap•lacaktJr. 

1 ve 2 numaradaki ihtiyaclarm teslim miiddetleri deiittirilmit ol· 
dugundan umumi tartnamede deiitiklik yapllm>thr. Her ii~ nu • 
marada gosterilen eksiltmelere aid teklif mektublan ayni tarihte 
saat 13 te Komisvon Reisligine verilecektir. 

Eksillm<'ye girmek istiyenler eksi\tmeye konulan etyaya aid fart
nameleri Ankarada Kiiltiir Bakanltg1 Geres; Direktorliigiinden pa -
ras•z alabilecekleri gibi lstanbulda Sultanahmedde San'at Okulu 
Direktorliigiinde de gorebilirler. «2868» (6158) 

Memurin kanununun dordiincii ve betinci maddelerindeki vas1f • 
lar1 haiz olmak ,artile Bakanhg1m1z Y aym Direktorliigiinde kulla -
mlmak iizere ingilizce ve franstzcayJ tiirks;eye ve tiirkc;eyi bu dillere 
s;evirmege muktedir olan ve ileride arttmlmak iizere fimdilik ayda 
«125- yiiz yirmi bep> lira iicret verilmesi takarriir eden bir miiter -
cime liizum hast! oldugu evvela ilan edilmi,ti. Miisabaka giinii 23/ 
10/935 c;ar,amba giiniine kadar uzahlmlthr. 

Ankarada bulunan isteklilerin o giinii Bakanhgtmlz Y aym Direk
torli.igiine ve lstanbulda bulunan isteklilerin ise Vilayet Ziraat Di • 
rektorliigiine ayni giinde haf vurmalan ilan olunur, (6199) 

ll Birirtcite~rin 1935 

IYounter.em mU~terilerimize: 
Uy!!'un f1atle her nevi ~e~idli kare
melalarimJZ olduA-u gibi halis, nefis 
mis kokulu kahvemiz de vard~r. 
Bir tecriibe soziimuzii ispat eder. • 

Istanbul asliye ii<;:iintii hukuk mah. 
kemeainden: 

Remziye tarafmdan Beyoglunda 
Pa,abakkal Ziba sokagmda 25 nu -
marah Malatyah kahveci Mehmedin 
haneainde otururken btrak1p bir aem ... 

ti me<;hule gittigi polis tahkika • 
hndan anlat•lan Osman oglu Meh • 
med aleyhine mahkememizde 935/ 
1292 kayidli bo,anma davastnda 
miiddeaaleyhin ikametg&hm•n mec; • 
huliyeti hasebile davac1ya arzuhalin 
20 gUn zarftnda cevab vermek Uzere 
ilinen tebliiine mahkemece karar ve .. 
rildiiinden karar1 mahkeme muci .. 
bince rniiddeaaleyhin ilan tarihinden 
itibaren 20 giin zarftnda cevab ver .. 
mesi ve bir auretinin de ayni miiddetle 
mahkeme divanbanesine talik olun .. 
dugu ilan olunur. ( 15253) 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

Bel gev,ekligine 

HORMOBiN 
Tafsilat: Galata posta kutusu 1255 

or. A. K U T i E L 
Karakoy T ops;ular caddesi No. 33 

miiessese 

ER 
magazalan kadar ucuz ve 
her keseye elveri~li fiatlarla 

en iyi lngiliz marka 

MU~AMBA 
ve 

TRENCH -COAT 
!arm zen gin ~e~idlerini takdim 
edemez. Fiatlar hakkmda 
bir fikir edinmek i~in vitrin-

lerimize Iiitfen bir goz 
gezdiriniz. 

Beyoglu, lstiklal caddesi 

Istanbul 6 ntl itra memurlugun • 
dan: 

Mahcuz ve paraya ~evrilmesine 
k~trar verilen Milner markah kaaa a~ 
~1k arthrma suretile 9/10/935 tari • 
hine musadif ~ar,amba giinii aaat 16 .. 
17 ye kadar Sirkeci Meymenet ha • 
n1nda aahlacaimdan talib olanlarLfL 
mahallinde haztr bulunacak memu ' 
runa miiracaatleri ilin olunur. 

Birinci s1mf fenni Slinnet~i 

EMiN FiDAN 
Evierde, hususi hastanelerde acunz 
siinnet yapar. Tedavi ~abuktur. 
Biiyiiklerin i!flerine devamma mi
ni olmaz. Be~ikta~ Erip aparbman1 
Telefon: Kabine 443 l5, e v 40621 

Zayi - 3568 numarada mukayyed 
kamyonetin plikast dii$mii ~ tiir. Yeniei 
~lkartlacaiindan hiikmii yoktur. 

Ayvansaray Ermis konserve 
fabrikas1 

KIM YAGER 

Dr. Cevad T ahsin 
iDRAR, KAN, KAZURAT 

ve sairenin tahlillerini yapar. 
Divanyolu ortasmda. Tel. 23334 



BugUn: 
2 nci sahifemizde: Siyas! lema! - Bul -
garistanda hiikumeti devirmek te§eb
biisii 

5 inc! sahifemizde: Sulh iilkiisii - Ah
med Agaoglu 
6 nc1 sahifemizde: Spor habcrleri 
7 nci sahifemizde: Askerlik bahisleri -
Abidin Daver • 
10 uncu sahifemizdc: Kadm ve moda 

\.. 

• 

• 

0 
ISTANBUL • C.A.CALOCLU 
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. ~.t~J.Y..~ .. ~Iar Nihayet Aduay1 
~ 

Alabildiler! 
Habe$istan 
Sava$z oniinde 
MilLetler Gemiyeti 

M osyo Musolini lngiltere D·~ 
hleri Bakam Mister Sa
muel Hora ozel bir mektub 

gondererek bunda ltalyanm Avrupa i§le
rindc lngiltere ve F ransa ile beraber ~a
h§maga ham oldugunu ve aradak1 ihti
lafl, meseleler hep bu esasta hallolunmak 
iizere Akdenizde tiirlii ihtimallerle aim
mil kar§1hkh tedbirlerin hep birden kald•
nlmasm• teklif etmi§tir .Gazetelerin ver
digi maliimata gore ingiltere hiikiimeti 
bu mektub iizerine uzaktan yakmdan Ha· 
be1istana dolr.unan i1lerin Milletler Cemi· 
yetinde toplanml§ oldugunu bir defa da
ha gozoniine alarak ar!Jk Cemiyet d•1m· 
da ozel konu~malara yer kalmamll oldu
iiu karanna varml§ ve bu fikir lngiltere 
tarafmdan 1imdiye lr.adar pek (ok defa 
te"lr.rar edilmi1 olmaSina bin a en M. M u
solininin melr.tubuna aynca cevab verme· 
ge liizum da gormemi~tir. 

HabC!istanda sava§ ba§lamll olmakla 
beraber bu meselenin Milletler Cemiyeti 
bakunmdan vaziyeti (Ok kan§lk olmak· 
ta devam ettigini hep biliyoruz. Cok ka· 
nl•k veya ~ok a~1k, anlay11a gore. Kan· 
llk, (iinlr.ii mesele oniindeki goriil tarz
lan (elidlidir. 1talyaya gore Habe1 sefe
ri bir miistemleke polis i~idir. lngiltereye 
gore Milletler Cemiyeti iiyelerinden bir 
devletin diger bir iiye arkada1• iizerine 
aebebsiz saldm§1d1r. Fransaya gore bu 
son gorii1 dogru olmakla beraber bu i§m 
herhalde bir ilr.isi orta""' bulmak lazun
dlr. Ve sonra bu noktadan gidilerelr. ya· 
p.!an teklifleri 1talya kabul etmemijtir, ve 
n1hayet 111n biitun yheti iizerine Mil • 
letler Cemiyeti ehnt oymujlur, ve bu ye
ni durumun ba,atltgmi lngiltere kendi 
eline alarak her ihtimale kar§t Akdentze 
biitiin kuvvetlerini ytgmt§llr. M. Muso • 
lininin mektubu 1imdi i1i en son noktaSI 
olan Akdeniz vaziyetinden ele alarak: 

- 1ngiltere buradaki tedbirlerini ge
ri alsm, ltalya buraya aid kendi tedbir· 
lerini geri almaga haztrdlr. 

Demek istiyor. Belki bu teldif yeni bir 
konu1ma kaptst a~mak i!teginin yeni bir 
aoylentl ,eklidir, ve belki boyle bir ko
nusma M. Lavale de uygun gelebilir. 
!lave olunmahd~r ki ltalya Londraya 
yaptigi teklifin bir aynini Parise de ver· 
mi1tir. F akat lngiltere Milletler Cemtye· 
tine dayanan siyasaSindan lui kadar ay· 
nlmaga muvafakat edemiyecegini ~oktan 
ve ~ok a(Ik belirtmi1ti. Hatta bu yolda 
verilen izahlar arasmda Habe1istan me· 
•elesinden dolay1 lngilterenin ne korunu· 
lacak ozel bir menfaati, ne de ltalyaya 
kar§t ozel bir husumeti bulunmadlgl, ne 
yapthyorsa Milletler Cemiyeti misakt 
hiikiimlerinin yerine getirilmesi zoru ile 
Yaptld•g• a~1k soylenmi,ti. Bu 1artlar i~m
de lngilterenin Milletler Cemiyeti dt§tn· 
da hususi konu§malara yana1m•yacag1 
~oktan anla§llm•l bulunuyordu, ki btz de 
bundan sonra duruma hep bu sistemin 
yani meselenin ancak Milletler Cem1ye -
Iinde hallolunabilecegi esastntn ba,atltk 
ettigini goriip gidecegiz diye dii,iiniiriiz. 

M. Musolininin mektubunda iyi bir1ey 
var ki o da ltalyantn Milletler Cemiyetm· 
den (lkmak istemedigine aid olarak belir
tilen temayiildiir. Her ne kadar mektub
da dahi kesin olarak mecbur edilmedik(e 
ltalyamn sonuna kadar Cemiyette iiye 
kalacagt aoylenerek eski sozlere gore te· 
nakuza dii,iilmemil oluyorsa da ltai
Yaca Cemiyete 1imdi daha ziyade ehem· 
llliyet verildiginin yeni bir belgesi kar~• • 
etnda bulundugumuzu da inkara yer yok-

YUNUS NADI 
( Arka11 3 iincii •ahilede) 

i>
1
lstanbulun biiyiik I 

11 

:1 ve mutlu giinii! ~ 

· Kurtulu~ bayram1 diin 
1 torenle kutluland• 
I 

! . _Dun Jehrimizin Kurtulu1 bayram1 
1'd1. Bu 1erefli giin kahraman ordu
nun da i1tirakile fevlcalade surette 

i kutlulanml!ltr. Bayrama dair inttba· 
' blan ve resimleri 7 nci sahifemizde 

ulacak"n•z. I 

Habe~ler de Cenupta davaya 
sebep olan V alvali ·zabtettiler 
ltalya bayram yaptyor, Propaganda 
Bakan1 « lntikamimiZI ald1k » dedi 

italyanlar arbk bar1~ i~in tekliflerd e bulunmak istiyorlarmi~, 
«ilk ~art topraklarimiZin tahliyesidir!» diyorlar 

Habe~ler 

ingilizler 
haz1rhgi 

Akdenizde 
arbrd1lar 

T aarruzun be,inci giiniinde 
vaziyetin en ktsa fekilde 

huliisaar fUdur: 
ltalyanlar bazr cephelerde bir 

miktar ilerlemifler ve en ehem -
miyet verdikleri fimal cephesin
ee Aduayr almrflardrr. 

Maamalih Aduanrn alrnmaar 
Habe,istanrn kaprlarr ltalya i~in 
ardrna kadar a~tlmlf demek de
gildir. l;iinkii Habe,liler ordula
rtmn biiyiik krsmrm alelfe aok -
madan daha kiis;iik kuvvetlerle 
diifmamn ileri yiiriiyiifiinii gii~
le,tirmege ~altfmakta, mukabil 
taarruza d aha miisaid bir nok -
taya gelmetlen kat'i muharebeler 
kabul etmemektedirler. Bu iti • 

J-mn -elrnma 1 maddi 
degerinden ziyade ltalyanlarrn 
gururunu ok,amasrndan dolayt 
manevi degeri olan bir muval -
fakiyettir. 

Buna mukabil Habe,ler de 
Habef davastnrn ilk dela patlak 
vermeaine sebeb olan ve oza 
mandanberi ltalyanlarda bulL -
nan V alvali zaptetmi,lerdir. 

V aziyet budur. Diin gelen tel • 
graflart strasile koyuyoruz. 

1 • Adua cephesinde : 
Londra 6 -.. Adua dii§mii§tiir. 
Roma 6 (Ozel) - Aduamn zaptt 

haberi radyo ile biitiin ltalyaya bildiril • 
mi1tir. Bu haber her tarafta sonsuz bir 
sevin~ uyandlrmt!ltr. Pazar miinasebe • 
tile akjam gazeteleri bugiin ~·kmadi -
gmdan halk muharebenin tafsila!Jm ya -
nn sabahki gazetelerden ogreneceklerdir. 

Bugiin saat I de nejredilen 13 nu • 
marah resmi tebligde Aduamn zapttna 
dair bir §ey yoktur. Bu haber daha son
ra ne§redilen ve Propaganda Bakam ta
rafmdan bizzat radyoda okunan 14 nu
marah tebligle biitiin ltalyaya bildiril • 
mi1tir. 

Propaganda Bakam Aduanm bu sa
bah saat I 0,30 da ltalyan ordulan ta • 
raftndan istirdad edildigini soyliyerelc, 
40 }'11 once ayni 1ehirde ltalyanlann na· 
S!l yenildiklerini anlatmt§ ve sozlerini fU 
lcelimelerle bitirmi§tir: 

«- 38 yrl sonra Musilini, Adua ii • 
liilerinin uzun zamandanberi bekledikleri 
intikamr almr§IIT.» 

Teblii 
Roma 6 (A.A.) - BaSin ve Propa· 

ganda Bakan!.gt, Aduahm zap!J hal- • 
kmda a§agidaki bildirigi ~·karmi!Itr: 

«lkinci kolordu, 6 te~rinievvel sabah1 
gayet erken ilerleme hareketine devam 
•.tmi, ve sa at I 0,30 da Aduaya girmi1 • 
t1r. Yiiksek papazlar ve ahalinin bir k:smt 
ftalyan kumandan!.~tna giderek ink1yad 
etmiderdir. T ebra Sinnadan gelen bir 
dii1man hiicumu piiskiirtiilmiijliir. Y eni 
hat iizerinde ii~ kolordu araSinda irtibat 
temin edilmi,tir. 

Tebrikler 
Roma 6 (A.A.) - Musolini Adua· 

nm zaptm1 San Rossore saraymda bulu
nan Krala telefonla haber vermi1 ve A • 
duanm zaptm• kendisine teb,ir etmi1 o
lan General Gonoya da bir telgraf (eke· 
rek kendisine biitiin ftalyanlann kalbden 
gelen tebriklerini bildirmi1tir. 

Adua almrrken 
Rom a 6 (A.A.) - ltalyanlann :ler· 

levi'i tayyare filolarmtn ke1if u~u~lan 
( Arkan 9 uncu •ahilede) 

) i"IIL"f).N I< I TALA~/ 

J HAIJf~ kiTALAR/ 

• lJUYUK 1<"15/MLAR/ 

; 

Diin gelen haberlere nazaran fimal, fimali,arki v~ cenu6 
cephelerinde harb vaziyetini go.terir haritad•r 

-----·--- --

$imal cephe.ind;n bir goriiniift Aksumda dikili laflar 

Adua ahndtktan 
genel bir 

sonra 
baku~ 

SUel muharririmizin miitalealar• 
Diin ak~am, ona kadar gelen ha

berlere gore. Habe~istanda siiel 
vaziyette vukua gelen zikre dcgcr 
tebeddiil Aduamn dii~mii~ olmast· 
dtr. Bunun haricindeki hadiseler, 
aj"pr ag~r ilerilemekte olan !talyan 
~imal grupu taarruz kollarmm baZI 
yerleri daha i~gal ettiklerinden ve 
!talyan uc;aklarmtn oteyi beriyi 
bombalad•klarmdan ibarettir. 

:;;;mdiye kadar !talyanlar, Habe· 
~istanda 3 mmtakada taarruza g~
mi~lerdir: 

1 - ~imalde: Takkaz nehri ~ima
linde, 

2 - :;;imali ~arkide: Hadelegubo
nun ~imali ~arkisinde, 

3 - Cenubda: Guer!obinin §imali 
~arkisinde. 
Adua m•ntakt!ls1nda 
$imdilik yalmz bu ii~ mmtaka -

dan ~imaldekinde Habe~ kuvvetle· 
ri 1talyanlarla tcmasa l(elmi~tir. Bu 
~imal mmtakasi da Aduamn bu -
lundu{iu sahad1r. 

italyanlar, 100,000 ki~ilik 6 nr • 
ka ile ii( koldan taarruz ettikleri 
bu mmtakada, ileri hareketlerine 
devam etmi~lerdir. 

Burada 1talyanlarm Aduadan 
ba~ka iki yer i~gal ettiklerini A
jans haber veriyor. Fakat Ajansm 
iki haberinde bu iki mevkiin isim -
Jeri ba~ka ba~ka yaztlm•~ttr. Tel -
grafm birinde Vageta ile Danguela 
i~gal edilmi~tir, diyor. Digerinde 
ise isimler Dagcta ile Dengbela ~ek-~ 
linde yaz1!1 ..• 

Elimizde mevcud Habe~ harita- ~ 
larmm hi<;birinde bu isimlere tesa- · 
diif edemedik. Bu iki mcvkiin Tig-j' 

( Arkan I, uncu •ahilede) 
~--

- ................................................. ~ .................................................................. . 

Almanya 
ve 

Italyaya silah 
verecekmi§! cepane 

Buna 3 sebeb gosteriliyor: 1 - Alman amelesine i~ te
mini, 2 - F a~izmi korumak, 3 • Y eni miittefik bulmak 

Londra 2 (Ozel) - Buradaki gaze·\ gorii,r •. elerde mevzuu bahsedildi~i zan
telerden baztlannda Berlin muhabirle • nolunuyor. 
rine at fen !U §ayani dikkat haber ~1k1I: Macaristan Ba1vekili General Com • 

«Mevsuk bir membadan ogrendigime bo1iin Berlinde bulundugu mada ltalya 
¥ore Almanya Hariciy~ ~azm erkant ve Avusturya sefirlerile yapttgl miilalr.at
ltllyaya harb malzemeSI gondermek me- larda bu me•eleyi mevzuu i>ahsetmi, ol· 
~elesini ciddiyetle tetkik ve miizakere et· ma'l muhtemeldir. 
mektedir. 

Sen Gotar tiineli in1a edilirkcn Al • 
manya ile lsvi~re arasmda gizli bir mu· 
ahede akdedildigi 1imdi meydan~ (tk • 
maktadtr. Hala mer'i olan bu mual e • 
denin bir maddesi mucibince Alm1nya 
hiikiimeti ne zaman isterse lsvi(re hiikii
metine damjmakSizm bu tiinelden ft,J 
yaya muhimmat ve esliha gonder.bile • 
cektir. 

Almanyadan ltalyaya miihimmst ve 
esliha gondermek i~in diger bir y~>l daha 
vardtr. Bu yol da Avustury>dtr. Bu me· 
selenin Berlinde ge~enler,le toplanan ec· 
nebi devlet adamlan ara,mda yap1lan 

Berlindeki AvW~lury• •• firi T "''schitz 
Hitler seyyar ekisi Ribbentoropla bir 
saat kadar gorii~miijtiir. 

Almanyanm ltalyaya miihimm•t ver· 
mesi i~in ii~ sebeb vardtr: 

Birincisi: Esliha ve miihimmat 
Alman amelesine yeni i1ler temm 
cektir. 

imali 
ede • 

lkincisi: ltalyada fa1izmin sukutu Al
manyadaki rejimi de sarsabilecekl:r. 

O(iinciisii: Almanya ltalyaya SJkljlk 
bir zamantnda yardtm etmekle kendi·i~e 
Lehistan ve Maoaristandan ba;h yeni 
bir miittefik bulmu§ olacakttr.» 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIti!IIUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIII 

Harb nasi I ba§lad1? ------
italyanlar hududu aylarca evvel ilerletib karar-
gahlar kurduklar1 halde kimsenin haberi olmami~, 
taarruzu bile FransiZ Somalisinden bildirmi~ler 

Habe,istana taarruz eden ltalyan kuvvetlerinin kumandanr 
General Debonenin Afrika topraklarrnda almmrf bir resmi 

Adisababa 2 - ltalyanlann istila ha-l risindedir. Bu bavalide Habe1lilerin as • 
reketine ba,ladtklan ilk defa Cibutide - keri kuvvetleri bulunmamasmdan istifa
ki Habe~ konsolosu tarafmdan haber ve- de eden ltalyanlar Habel arazi•ine mu -
rildi. Bu hiidise Habe~istanm muhabere kavemete tesadiif etmeksizin girmi1ler ve 
i1lerinin nekadar iptidai oldugunu goster- biiyiik k•1lalar, tayyare karargahlan ve 
mege kafidir. ltalyanlann Asabdan ce· miihimmat depolan yapml,lardtr. Bun • 
nubu garbi istikametinde alii askeri yo! dan ba1ka yerli ahaliden 50,000 ki1ilik 
yapt1klan ve hududu biiyiik bir siiratle ayhklt bir kuvvet toplamtjlardtr. 
Musaali dagma dogru ileri siirerek degi1· Musaali<le biiyiik magaralar vardtr. 
tirdikleri de bugiin malum oldu. Yaktile esir tacirleri Arabi•tana denizden 

Bu dag Habe~ hududunun 10 mil i~e- ( Arka•r 3 iincii aahilede) 



• 

(...__~..!,_e_h_l_r_v_e_M_em_le_k._e_t--:-H_a_b_e_rl_e_r_i _) 
irana yollanacak ' I Almanyaya Cocuklarini.Za 

~ 

Tarlhf roman : 69 Yazan : M. Turhan Tan • kb'' "• tohumu 
I T .. k" k 1 tpe oceg1 Bu fevkelbe~er gayret, otuz yara 1 ur u IZI 

dikkat ediniz! edilen 

ihrac 

yumurtalar 

gozlii, ktzd palah otuz ejderhaya ~evirmi~ti! Bursahlar 15 bin kutu Pencereden dii~en 
yavrular ~ogahyor 

Bulgarlar, mallarimizi 
kasden ge~ btraktp 

bozuyorlar 
- Pazarhk uymada dostum. <;arpa· 

tacaksmaz. Efendine aoyle, hemen sal • 
dmm. Yiiz ki~iyi on bin ki~ile sanp ez • 
1in. Y almz unutmasm ki arkasmda biz 
ranz. Bu yigitler cennet bagma varma • 
dan biz, tepenize inecegiz! 

Bununla beraber Dalmatlann ve bir· 
likte bulunan Harvatlartn saldm~a bira7, 
p:ecikti. Bu kalabahga kumanda eden • 
Jerden Derengzeni, bir avuc akmcaya yok 
etmek kar~ahga olarak -burunlannm di • 
binde sayalacak kadar yakma gelroi~ 
olan· fskender Pa1anm hiicumuna ugra· 
maya kabul edemiyordu. Onunla her a~te 
ayn dii~iinmegi adet edinen Bernarden 
do Franjiyan adh kumandan i<e bir ham· 
lede IU yiiz Tiirkii ortadan kaldarmayt 
ve sonra daihhr gibi goriiniip bir yana ~e
kilme~i. fskender Pa1a ordusunu Sadbar 
ayagmdaki sedle kendi aralanna alarak 
lurpalamaya teklif ediyordu. 

lki ba~bug araMndaki ayt.,ma hayli 
siirdii, sonunda Kant Bernarden tolgaM· 
na yere atarak haykarda: 

- Sen, dedi, korkuyorsun, siis gibi 
yananda l&!tdagm oglunun Tiirkler eline 
dii~mesinden korkuyorsun. Boyle korkup 
iirkecegine oglunu anasmm yamna yolla. 
Goniil genijligine er. Y ahud tovalyelik 
davasmdan vazgec;, bir ko1eye r;ekil, 
dantele i1le !.. 

Bu agar tahkir iizerine Derengzeni ka· 
l>ca davranda, aii;az dolusu kiifiir savur· 
du, araya onun oglu ile amcasa ~ocuklan 
,.e berikinin karde1leri, yegenleri girdi, 
harb meclisi bir ka vga ko~esi olmak yo
lunu tuttu, biitiin asilzadeler heyecanlan
da. Parti partiye aynlarak dala§maga gi
ri!ildi. Bu durumda Tiirkler unutulmuj 
gibiydi, Dalmat, Harvat, Slav ve Macar 
beyler birbirlerine ahlmak iizere bulunu
yorlarda. 

hte bu mada orana duacast olup ha~ 
,.e ziinnar yerine k•hc ku,anmaj olan 
Kont Cera ile ayni kostiimii ta~ayan Ag
ramdaki Oswald papaza Kiralhad din 
,-e ha namma, Kont Khevenhiilerle Co
)oniez de Kral namma araya girdiler, 
kavgacalan ayardalar, hatta ban§tlrlp 
l·ur~lrl:a~hadJiar9 Opi.iqti.irdi.iler ve Sad -
bar ayaga oniindeki sedde arkalanm ve
rerek sava~ bekliyen bir boliik akmcanm 
iizenne hemen saldmlmaM emrini ver -
dirdiler. 

<;arpa~ma k!Sa ve sert oldu, yanm sa
at i~inde yiiz ki,i, bin ki1i devirdi, fakat 
kendilerinin de iler tutar yeri kalmada. 
Alc~.Jcalann heniiz ayakta durabilenleri 
yara bollugundan oarsant1 i~inde bulu -
nuyorlarda. Arkada1lanndan dortte ii -
~iinii kaybeden Mustafa da ba1mdan, 
gogsiinden, baldarlanndan yaralanmtjll, 
sagam solunu goremiyecek bir durumday
da. Bu dermanmlaga, gozlerini kap•yan 
l:IZII ve a.lak perdeye ragmen gene dogii
§iiyordu, yanana yoniine rasgelenlere o
liim sunmaktan geri kalmayordu. 

Sonu pek belli olan bu bogu~manan 
ince tarafa her akmcanm olmeden yakal -
maya~ayda. En aii;ar yara bu yigit Turk
lerin elinden palaya dii~iiremiyordu. On 
binlerce yal kiire iizerinde efendilik ya -
pan dedelerine yaka,an evliid olduklan
m bu yaman dayamsla ispat ediyorlar ve 
goren gozle, lulamdJyan dudakla, oyna -
yan parmakla dii1man ayaga alttna aeril
miyorlarda. Yakalanlar olenler, §ehadler • 
di. 

Mustafa da oliimii ayakta bulmak i
o;in camm di§ine almajll, yaralarmdan ha
n! han! akan hnlardan kazal bir ortiiye 
buriinerek kendi YJkah~ana gormemeRe o;a
It!ayordu. Bu be1eriistii gayret otuz ya -
rala Turkii otuz ejderhaya <;evirmi1 gi -
biydi: Kazal gozlii, kazal kostiimlii, k.1.al 

Aksaray 
Aksaray (Ozel) 

Orta Anadolunun 
verimli bir bolge -
sinde kurulu 80 bin 
niifuslu bu il<;e ta
nm bakammdan o;ok 
onemlidir. 

halkin1n 

flo;enin civarmda 
Etilere ve Selc;uk -
lara aid bir<;ok et- ....... . 
kiler vardar. Ervah 
denilen tepede de, 
hangisi oldugu bi -
linmiyen, Kahcasla • 

~izmeli, kill I pal ala otuz ejderha!. .. Bin 
ki1i. iki bin kiji, ii~ bin ki1i. birbirini ite
rek, birbirini siper alarak ataldaklara, kthc 
topuz, mazrak kullandaklan halde bu o
tuz yarah Tiirkii deviremiyorlarda. 

Bu heyecanla bogu!ma devresinde, fs • 
kender Pa1anm elo;i~ile birlikte bir aaat 
evvel oraya gelmi1 olan Morlak, dii1 • 
man saflan ara.anda goriindii, yanmda -
kilere Mustafaya gosterdi: 

- Bu delikanla boliikba§adar, Tiirk
ler arasmda degeri de vardar. Onu diri 
tutahm. 

:;iimdi ~ul, ~uval, ip, kemend gibi bir 
•iirii ~ey, heniiz ayakta duran akmcala -
rm ba1ma yagdmhp duruyordu. Hele 
Mustafa, sekiz on ~e1id ag io;ine dii~en 
bir balinaya donmii~tii, bunlardan birini 
kararsa Obiiriine kapahyordu, ondan kur
tulunca bir ba1kasma yakahnayordu. Ni
hayet ag, kalacdan ve mazraktan daha iis
tiin ~akta, ayakta can~eki~n sekiz on a -
kancayla beraber Mustafa da yakalan • 
da, yan iilii yan diri bir durumda ipe vu
ruldu, Modr~ valisi Jan Franjiyamn 
yanma giitiiriildii. 

0 ve arkada1lan clan jovalyeler, her 
geo;en dakikanm yaman bu tehlike yak· 
la~tardagma biliyorlarda, oradan hazla o;e
kilip yan taraflardaki ormanlarda pusu
ya yatmaya diisiinuyorlarda. Bu sebeble 
vakit ge~irmedaler, bir biiliik asker ayu
dalar, bu yan olii tutsaklan at mtma 
baglattp en uzak bir yere gotiiriilmek ii
zere o boliige teslim ettiler, yola ~·kar -
dalar. Onlaran - yerinde biiyiik kazanc • 
lar elde etmegi umarak saklamak isle • 
dikleri bu tutsaklar i~in - gosterdikleri 
yer «Sebeniko» kasaba!lyda. Sebeniko, 
o.,.Jma~yamn iyi, fakat uzak kasabala -
nndan biriydi. Akmcalann oraya kadar 
ulajmalan pek umulmuyordu. Sayed ve 
~ayed ugra•alar da deniz l<ayasmda bu -
lunmak dolay!!ile korunmaSJ kolay bu 
yerdi. 

Yaralara hmar edilmeden yan bay -
gan yola siiriilen Mustafa ile arkada1 • 
!an yiizlerini ok§ay•p duran iiliim gol -
gesi altmda ba,ka bir alemin kokusunu 
tas•yan l!tarabh bir serinlik sezinsiyerek 
Sebenikoya dogru uzakla~arlarken Dal -
mat - Harvat ordusu da korku ile kan~ak 
bir acele ile yanlara ~ekilmi1, fsken • 
der Pa1a ordusunun gelip ~ahnasam bek
lemege, bir yandan da koylerden, kasa
balardan kopup gelen yard1mca kuvvet
lerle sayalarana 1i~irmege koyulmujlarda. 
Sadbar ayaga oniindeki oliiler, dii1tiik -
leri yerde yatayorlarda, daglardan kan 
kokusu ftlap ko1u1an kartallar, sava1 sa
ha.a iistunde ~en <;tghklar kopararak da
ireler <;iziyorlar, kabarm•1 i1tihalanm o;ok 
}iikseklerde haykmp duruyorlarda. Biraz 
sonra onlar dizi dizi a1aga inecek, siirek
li bir ziyafetin nej'esine kavujacaklarda. 

fskender Pa!a omriinde ilk yanh1 ada
rna ahnitta. Onun gibi elli altmtj yaldanbe
n Balkanlarda, Eflak ve Bugdan iilkele
rinde, Macar ve Harvat illerinde at ve 
mazrak oynatan bir adamm boyle yanla1 
bir adam atmasa ger~ekten inamlmaz bu
!eydir. F akat o, Mustafa Beyin arka -
sandan k!Sa yiiriiyiisle yol alarken bir koy
lii yakalayarak Sadbar ayaga yakmlarm
da buyiik bir ordu toplandagana ogrenin
ce herjeyden evvel gene akmcaya kurtar
mak kaygusuna kapalmajh. <;iinkii onu, 
cl\ndan seviyor ve begeniyordu. Bir Mi
haloglu, bir Malk~oglu, bir T urhanog
lu olmamasma ragmen <;ok yiiksek bulu
yordu. Hatta, iki odalagr bulundugu
nu bile bile, kendisini damad edinmek ve 
bu ilgi ile onun bir giin akmca kuman -
danlanmn en biiyiikleri masana geo;mesi
ni kolayla!hrmak istiyordu. 

( Arlra11 var) 

bu yd yiizii giildii 

mn mezan vardar. Satrlmak iizere fehre getirilen bugday yrgrnlara 
~ehrin ortasmdan ge<;en Uluarmak tl· hhk vardar. Koyliiniin iiriinii para ehni~. 

rafa canlalak sa~maktadu. On alta metro tecimenin mala satalma1 ve bu suretle hal
yiiksel:likteki ~elale yirmiye o;akanhr ve kan yiizii giilmii~tiir. 
cetvele dort yiiz metro ilave edildigi tak- Yakalan o;ar,a, modern bir 1ekilde ya
dirde Batt Anadoluyu idare edebilecek pdmaktadn. ~imdilik a~akta olan esnaf 
kudrette elektrik elde edilebilecegi soy • kendisinin ve koyliiniin ihtiyacam tenun 

ektrrFr. i.;n a~akta aergi kurarak ah~\'eri~lenne 
yaJ. Aksarayda ekonomik bir C&ll· devam etmektedirler. 

tohum gondermek 
istiyorlar 

Bursa (Ozel aytanmazdan) - En -
diistri ve T ecim Odasmda fpek~ilik Ens
titiisii direktorii Tahir Ertugrulun 
ba,kanlaga altmda toplanan Kondisyon 
komisyonu incelemelerini bitirmi1 ve kon
disyon talimatnamesini haztrlamt§ttr. Bu 
talimatname Endiistri ve T ecim Ociast 
meclisince de taodik edilmittir. $imdi ta
bmahume Ekonomi Bakanhgma tasdik~ 
giinderilmi11ir. Gene aynca Odada ya • 
palan bir toplanttda jehrimizdeki biitiin 
falator fabrikatorleri bulunmu,lar; bu 
toplantada da kondisyonun serbe•t veya 
mechuri olmaSI uzerinde miinaka~alar 
yapalma§ltr. Yurdumuzda heniiz koza ve 
ipek, cinslere aynlmadaga i~in diger mem
leketlerde oldugu gibi tiplere ayarmak 
\e bu tiplere birer i•im vermek lazam ge!
digi sonucuna vanlma§ttr. Bunun i~in 
simdiye kadar yapalmayan bu ite Kon -
d!!yon miiessesesinin faaliyetile birlikte 
ba,lanacak ve kozalanmazla ipeklerimiz 
klasik bir tarzda tiplere aynlarak 111 ve
ya bu kalitede olduklanm anlatan hirer 
isim lajayacaktar. 

Toplantada bu tiplerin tesbiti asmll< 
Enstitii direktorii Tahir Ertugrula ha • 
vale edilmesi kararla~ma§hr. 

Bundan sonra bir toplanh daha ya • 
palma§ ve kom1u lramn bizden ist~dii!i 
20,000 kutu bocel: tohumunun ne suret
le ve nekadar gonderilebilecegi konu§ul
mu§tur. Vanlan sonuca gore koll'.jU 
memleketin almak istedigi bu miktarm; 
yurd ihtiyacma kartabyabilmek nokta<l 
dii1iinUierek 5000 noksanile 15,000 h
tu gonderilebilecegi anla§alma§lt.r. lhrac 
edilecek bu kutular iizerine F abrikatorle; 
Birliginin damgast konacak ve lpelccilik 
Enstitiisiince tohumlar kontrol ve mua · 
yeneden sonra bir tecimen grupu kutulan 
frana gotUrecektir. 

MUSA ATA$ 

1'APU VE KADASTRODA 

Diinkii aayamazda biri pencereden dr
i!eri evin iist katandaki tara~adan iki ~o
cugun dii~tiigiinii ve bunlardan birinin te
davi edilirken oldiigiinii yazm•tllk. 

Diin gene §ehrimizde iki dii§me ha -
disesi olmu~tur: 

Atpa7annda 5 numarala evde otman 
Salihin II ya~andaki oglu Hamdi oym
mak i<;in ~ehzade camisi io;indeki 6 met
ro yiiksekliginde r;itlembik agacma ~1k -
ma1 ve bir miiddet sonra ba11 donerek 
muvazenesini kaybetmi§ ve yere dii,erek 
agar surette yaralanma§ttr. 

F enerde Haydarsinancamisi solcagm -
da 3 numarala evde oturan aktar fsmai -
lin 3 ya§mdaki klZI hmet evin iist kahn
ciaki sofa penceresinden dii§erek ba.<ln -
dan yaralanm•jllr. Y arah yavrular has
taneye kaldmlma~lardar. 

Biikres Elcimiz , ~ 

Diin ,ehrimize geldi yarm 
Ankaraya gidiyor 

BUkre1 biiyiik el~imiz Hamdullah 
Suphi T annover diin Biikre§ten §ehri • 
mize gelmi§tir. 

Kendisini vapurda kar§•hyan bir mu -
harririmize Hamdullah Suphi §unlan 
!iiylemistir: 

«- Romanyadan go~men i1leri hak
kmda hiikumetimle temas ehnek, izahat 
\'ermek ve direktif almak i~in geldim. 
Yarm ak~am Ankaraya giderek temas -
lanma batlayacag•m. Romanyadan ge -
len goc;menlerin durumu miimkiin oldu
gu kadar diizgiindiir. Rumen ve Tiirk 
hUkumetleri bu i1in tam bir diizen i~in
de cereyam i~in itina gosteriyorlar. Ro • 
manyadan memleketimize daha bircok 
go~men gelecektir.» 

---------------------
MUTEFERRIK 

Tanm Bakam 
Heybelinin kadastrosu Evvelki gUn §ehrimize gelmi~ olan Ta-

Heybeliadanm kadastrosunun yapal • nm Bakam Muhlis bugiin Ankaraya di:i
ma!l io;in biitiin hazarbklar tamamlan • necektir. T anm Bakanmm bugiin lt!Smtn 
mtt!tr. Heybelinin kadastrosuna bugiin Ziraat Banka!l merkezinde kl!men de 
ba1lanacaktar. Ziraat direktiirliigiinde me§gul olma11 

-···- muhtemeldir. 
Bursada lag1m sularile sulanan Birinci Dogu Gene! Espektorii 

bah~eler Birinci Dogu Gene! Espekti:irii Abi • 
Bursa (Ozel aytanmazdan) - Uray din Llzmen jehrimize gelmi§tir. 

kurultaymda da konutulan Bursanan o- 1stanbula baza ozel itlerini ba1armak 
nemli bir derdi vardn: Ugtm sularile • .,_ ic;in 11elen Abidin Ozmen bir hafta h · 
lanan bah~elenn verdagi mahsul yUziin • dar §ehrimizde kalacaktar. Donii§te An -
den arama ba1gosteren baza hastabklar ... kara yolile giderek hiikumet merkezinde 

Bu i! etrafmda yapllgam incelemeler birka~ giin kalma!l ve leflerile temas et-
mesi muhtemeldir. 

ve ilgililerden aldagam maliunat oonuncu EC'NEB/ l ,fEHAFil.DE 
~udur: La gam sularile sulanan baho;ele - t•. -

Bir Yugoslav u~ak filosu 
geliyor 

Ogrendigimize gore yakmda bir Yu
goslav u~ak filosu 1ehrimize gelecektir. 
Deniz ve kara tayyarelerinden miirrkktb 
olacaga tahmin edilen bu filonun geli1 ta
rihi heniiz kat'i olarak bilinmemekle be • 
raber bu ziyaretin gelecek hafta olacaga 
umulmaktadar. 

Do•t memleketin kara u~aklan bura: 
dan Ankaraya da gideceklerdir. 

Ge~enlerde Almanyaya gonderilen 
yumurtalanmazan durumu hakkanda yaz
dagamaz yan iizerine Edirneden bir mek
tub aldak. Bu hususta soz soylemege sa
lahiyetli buldugumuz bu yurdda§m is -
mini istegi iizerine sakhyoruz. 

Okuyucumuzun ileri sUrdiigii fikre gO
re Almanyaya gonderilen Tiirk yumur • 
talannm bayathga koyliimiiziin yumurta 
•aklamak adetinden ileri gelmemektedir. 
T renle sevkedilen mallanm1z Bulgar hu
duduna girdikten sonra kasden gecikti -
rilmekte ve yahud kmlmaktadtr. Bu id
diaya leJid edecek yepyeni bir vak' a da 
olmujlur: 16. 9/ 1935 tarihinde !stan -
buldan Almanyaya 3268 numarah va
gonla yumurta sevkediliyor, Katar Bul
gar hududuna girince Edirne atiilyesine 
vagonun kmldaga haber verilerek bir ta
kam malzeme isteniyor. Buranm atolye 
~efi - ki Tiirk degildir - Bulgaristanm 
Sivilingrad istasyonuna giderek yumur • 
talanmlZI ba1ka bir vagona aktarma et
tirerek kmk oldugu iddia edilen vago • 
nu muayene ediyor ve hi~bir anzast ol • 
madagana hayretle goriiyor. 

l1te bu suretle en kii~iik bir Bulgar 
istasyon memuru bile boyle bir haber uy
durarak bir taraftan bo~altma esnasmda 
yumurtalanmazdan bir ktsmmm kmlma
•ma bir taraftan da maim yollarda ge -
cikerek bayatlamasma, bozulmasma se -
beboluyor. 

SAGLIK l.SLERI 
Altmct Ttb kongresi 

Bugiin Ankarada Altmca Tab Kon -
gresi toplanacakhr. Kongrede bulunarak 
doktorlarm son kafilesi de bunun ·~·n 
diin Ankaraya hareket ehni§lerdir. 

Kongrede Sovyet hiikumeti namma 
bulunacak alan iic; Sovyet bilgini bug;in 
Berlinden ek1presle 1ehrimize gelecekler
dir. Bilginler bu ak1am Ankaraya ha • 
reket edecekler ve Kongrenin ikinci ve u
clinkli iinkii eel elcrinde bulunaca Jar • 
dar. 

POLIS1'E 

Bah~tvan Nurinin caketini 
kan~brmt~ 

F atihde f,kenderpala mahallesi Ah 
mediye caddesinde 31 numarah evde o
turan bah~avan Nurinin odastna Papaz
koprii F esligen sokak 26 say1da ot:n an 
14 ya§larmda Andon oglu Niko girip 
N urinin caket ve pantalonunu kan§llrtr • 
ken yakalanma!llr. Nurinin iddiasma go
re Niko uzun zamandanberi bu bah~rye 
incir almak iizere gelirmi! ve bu miiddet 
zarfmda peyderpey 1-1.5 lira o;almak 
suretile !imdiye kadar 25 lira ~alml§hr. 
Niko ise 10 lira o;aldagma itiraf -.·me!.tc
dir. 

Pabuc htrstzt 
Cum'huriyet caddesi 164 numara,1~ 

komUrcii Mehmed, diikkanandan bir i1 i
~in ayn!dJgl mada Kastmpa1ada otunn 
$erefeddin isminde biri i~en girerek 3 
~ih kundura ve c;ekmecede bulunau pa
ralan ~alarken yakalanma1 ve hakkmda 
kanuni incelemelere ba,lanmt§lar. 

rin ~ogu istasyon ve hapishane civann -
dadar. Bu baho;eler evvelce kamilen dut
luk imit ve o zaman ]agam sulanmn giib
reledigi bu dutluklardan ~ok istifade edi
liyormul. F akat i§gal senelerinde koza • 
cahktan beklenen menfaati elde edemi • 
yen bah~e sahibleri dutlan koklerinden 
•okmii1ler, iti sebzecilige dokrnii1lerdir. 
0 giinden bugiine kadar sebzecilik yap
maktadnlar. Bu bah~eler bugiinkii du -
rumla bah~e olmaktan ziyade hirer mez
bele gibidir. llgililer bu durumu dei!ittir
mek i~in bir <;are oldugunu aoyliiyorlar. 
Bu ~are de tudur: $ehirde iki biiyiik ana 
kana! ao;alarak lagam sulanm Cilimboz 
deresine dokmek oradan da Niliifer o;a
yana akattnak ... 

Gazi Aymtab Halkevinin faaliyeti 

Bu i1 i~in 5 - I 0 bin liramn kafi g
lecegi siiyleniyor. 

Denizlide yol faaliyetl 
Denizli (Ozel) - Sonbahar mevsi • 

minin gelmesile ilimiz ~evresindeki yol -
larda onemli ~ala,malara ba,lanml!llr. 
Bu sene il~eleri merkeze bagbyan yo] • 
far tamir edilecek, ayni zamanda Deniz· 
li - Mugla, Denizli Ala,ehir, <;ivril -
u,ak yollanmn ikmaline ~ala,alacakhr. 

Bu yollann gerek tamirinde gerekse 
yeniden yapalacak. ka<~mlannda lazam o
lan 19 bin amele 1imdiden tedarik edil -
mi,tir. 

Bu yolar da ikmal edilirse Denizli 
493 kilometre 1oseye sahib bir ilbayhk 
olacaktar. 
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Genel Niifus Saymu 
Say·m gilnil, aav1m ;,;n;n bittiti 

llin edilineeye kadar ~oeuklarJnan 
ankajte brrakmaym1z. 

Kii~ilk ~oeuklann sokaita ~1kma· 
lu1ndan ana ve babalar1 mea'ul 
tutulaeakbr. 

B~vekdlct 
1statistik Umum Mii.dii.r!ii.gil 

Gazi Aytntab Halkevinde oynanan Mel'un piyesinden bir •ahne 
Gazi Aymtab (Ozel) - Halkevi • ta, konu§malar ve soysal toplantalar ya

miz c;ok biiyiik varhklar gostermekte - palmakta ve her tiirlii ihtiyaclar dii§iiniil
dir. Tiirkiyenin hemen en giizel yapala- mektedir. 
nndan birine malik olan kurulumuzun ~imdiye kadar basalan kitablara Halk
koyciiliik, soysal yardam, dil ve musiki evi hem kendi o;ah§malannt, hem de A
kollannan o;ah~ma!lnda biitiin Aymtab ymtab tarihini etrafile anlatan birkac; yiiz 
gencligi bir viicudmii1 gibi beraber yii - sahifelik bir kitab daha ilave etmi1tir. 
riimektedir. Bu kitab ba~hba§ma bir deger la§amak-

Ge~enlerde oynanan Mel'un piyesi tadar. 
tam bir muvaffakiyet elde etmi1 ve bii - Evimizin miikemmeliyeti hususunda 
tiin hazar bulunanlann takdirlerini ka - soziimiizii itmam ic;in ~endisinin bir mat• 
zanma§ltr. baaast, gazetesi ve kiitiibhaneleri oldugu-

Halkevinde a1k "k sergiler kurulmak· nu soyliyebiliri:z;. 

Siyasi icmal 
Bulgaristanda hiikumeti 

devirmek te~ebbiisii 
f'6 ulgaristanda hiikumet ve idare 
(.g) bir tiirlii istikrar bulamayor. l~ 

ba!ma gelen herhangi hiilcumet 
tam i~leri diizeltip yoluna koyacaga ma· 
da ya bir darbe ile devriliyor, yahud fe• 
na halde saflllarak her§eyi barakap miin• 
hasaran kendi mevkiini- kuvvetlendirmek• 
le me•gul oluyor. Ge~en nisandanberi i1 
ba§mda bulunan T o1ef kabine•i de jtm• 
di ikinci ~·ktaki vaziyet ve haldedir. 

1934 senesi maya.anda siyasi partiler( 
ve kanunu esasiyi ilga etmek suretile 
yapalan degi~iklikten sonra i~ ba11na da• 
ima biiyiik riitbeli askerler geliyordu. 
Kabinenin miihim nezaretleri gene asker• 
lerin elinde kalmak ~artile ge~en nisan• 
da i$ ba!ma bir sivil getirildikten sonra 
memleketin tabii hale donecegi son de • 
recede iimid edilmi§ti. Hakikaten M. 
T Olef yeni kanunu esasiyi ham! ami!, 
affa umumi yapmak ve yeni le1kilatta. 
muhaliflere de yer vermek suretile bun• 
lara uzla§ma elini uzahnaga karar ver
mi~ti. 

Krahn tahta oturmasinm yaldoniimii, 
Bulgaristamn istiklali ve birle1mesi gibi 
ii<; muhim milli vak•anm bir arada kut• 
lulanma!l miinasebetile bu uzla1ma mev• 
kii file ~akanlacak, JSiahat tatbik mevki· 
ine konulacaktt. Halbuki bu arada 193 4 
taklibi hiikumetini yapanlar ve bundan 
mutazarnr olan §imdiki hiikumetin biitUn 
muhalifleri birle1erek bir ihtilal hareketi 
tertib ehnij]er, bunu iio; milli bayramm 
birden tes'id olunacaga giinde tatbik \C 

icra mevkiine koymaga karar vermi,ler• 
dir. F akat son dakikada hiikumet na!llsa 
bu ihtilal tertibatmdan haberdar olarak 
derhal mukabil tedbirler alma§ ve ihttla· 
lin tlkmasma mani olmu~tur. 

Bu arada arttk ne bayram, ne de 
~enlik yaptlml1, orfi idare ilan edilmij, 
her tarafta divamharbler faaliyete ge~· 
mi1 ve l'iahat yiiziistii kalma§hr, Bu~i.tn 
Bulgaristan hiikumeti ve organlan, hatta 
Kral mf mevkilerinin muhafazasile me~· 
gul bulunuyorlar. Bu sarsmta uzun miid· 
det devam edecektir. T Ojef hiikumeti ne 
io; i§lerde ne de dt§ politikada hayli za• 
man faa! ve yarallca bir rol oynamaya
caktar. F akat bu mesai Bulgaristanda 
kat'i bia istikrar temin edecek bir netic~ 
veTee«-k oluna lcomsumu7 ic;n g,.n .. hii· 
yiik ir azanc o acaktar. 

lhtilal te1ebbiisiine gelince bu i1in ba· 
1mda miralay Georgiyef ve General Zln• 
tef asker1 kabinelerinin dii1iiriilmesinde 
ve 1934 mayiSmdaki inkalabda daima en 
biiyiik rolii oymyan sabak Harb Akade· 
misi Miidiirii miralay Damyan Del~ef 
vard~r. Bu adam yalmz partilerin ve ka. 
nunu esasinin aleyhtan degil, ayni za• 
manda Krahn ve Krallagm da en biiyiik: 
dii,mamdJr. Diger maksadlanna eri§tigi 
halde bir tiirlii Kralhga ortadan kaldtrao 
mayi§JDa tahammiil edemiyerek bu mak• 
sadam istihsal i~in her ~areye ba1vur• 
maktan geri durmama~tar. Son ihtilal 
te1ebbiisiinde dahi bu mabadm biiyiik 
bir saik oldugu meydana ~akrnt§hr. 

Miralay Delc;ef ba§tna ge~en sene 
mayas taklibi hiikumeti yapan Zveno 
grupunun maruf simalanm ve radikal 
c;iftc;i partisinin gizli te§kilatmm men
sublanm toplamt§hr. Daha bir ay evvel 
Bulgar Makedonyasmda bir Sovyet hii· 
kumeti kurmaga teeyebbiis eden komiinist· 
lerin dahi son ihtilal lejebbiisiinde dog• 
rudan dogmya olmasa da dolayasile rol
leri bulundugu 'Zannolunuyor. fhtilalin 
miirettibleri yalnaz Sofyada hiikumet 
dairelerini zaptetmek ve Kralla hiiku
metini ve bunlann taraftarlanm ortadan 
kaldtrmak i<;in tertibat almakla iktifa et
mek istememi§ler, Yugo•lavyada miilteci 
:,u]unan sergerde Uzunofun kuvvetli bir 
~ete ile memlekete girmesini de trmin et• 
mi§lerdir. Bu suretle hiikumeti iki ate~ 
arastnda barakmak istemi§lerdir. 

<;ok iyi du1iiniilmii§ ve hamlanmi~ 
alan bu biiyiik ihtilal te§ebbiisii son da
kikada hiikumet tarafmdan sezilerek 
meydana ~akmasana meydan barakalma• 
mastar. Fa kat bununla Bulgaristanan ar• 
tak\at'i surette huzur ve rahata kavu!
ma!l pek beklenemez. Su kadar var ki 
bu defa gerek Kral gerek hiikumet ve 
arka<Jnda bulunan kuvvetlerin kat'i ola• 
rak hayat memat sava§ma girijecekleri 
ve gayet zecri tedbirlere miiracaat ede· 
rek her tiirlii ihtilal unsurlanm izale ve 
tasfiyeye biitiin kuvvetlerile ~ala,acakla. 
;· muhalckakbr. 

MUHARRF.M FEYZI TOGAY 

Cumhuriyet 
NiiahaaJ S Kuruttur 

Abone ! Tllrkiye 
f8ralti i~io 

Senelik 1400 Kr. 
Alb ayhk 750 -
o~ ayhk 400 
Bir ayhk tSO 

Hari~ 
~io 

t:700 Kr. 
1450 
800 

yoktur 
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Ulusal T1p Kurultayii 
bugiin toplan1yor 

Alblar Komitesi 

Utan~ ve teessiir uyan
dJran bir kayitsizligimiz 

karar1n1 verdi Sancaga hiirmet etmegi ne zaman ogrenecegiz; 
Paktm 16 ncl maddesinin her torende ~tahid oldugumuz ac1 ve ~irkin 

ihlal edildigi ania,ddi manzaralar1 n~ vakit ortadan kaldlracag'IZ? Toplanhyi Balfbakanm a~mas1 muhtemel. Sagbk 
Bakam bir soylev verecek, raporlar okunacak ... Cenvere 6 (Ozel) - Alttlar komi • 

tesi bilhassa lngiliz delegesi Edenin gay
ret1eri sayesinde konseye verecegi rapo -
runu bu ak1am bitirmi1tir. Ankara 6 (T elefonla) - 6 net U • 

lusal Turk T 1b Kurultayt yarm (bu • 
giin) sabah saat 10 da Halkevi salonun· 
da torenle a~•lacakllr. T oplanllyl kuru! -
taytn onursal ba~kam ismet lnoniiniin ••· 
lllast muhtemeldir. 

Ba~bakan lsmet lnoniinden sonra ku
Bltay ba1kan1, Saghk ve Soysal Y ardtm 
.. •kam doktor Refik Saydam da bir 

loylev verecektir. 
• Beyin tedavi•ile mejgul Sovyet profe

•orlerinden Budenko ile iki arkada!I ya
l'ln Ankaraya gelerek kurultaya i11trak 
•deceit ve tebliglerde bulunacaklardtr. 

Y arm ogleden sonra yap1lacak ikmct 
~Planttda ordinaryiis profesor Mazhar 

111lanm serisi cepheden alkolizrn ve 
pl~fesor F ahreddin Kerimin Tiirkiyede l olizrn problemi hakkmda raporlan o
Unacakttr. Bundan ba!ka profesor N a· 

~llrt $akir, doktor $iikrii Yusuf, prof.,cr 

M. Caldaris, 

l<ondiiisi ikna etti 
£ski Kial genoydan 

sonra getirilecek 
, Atina 6 (Ozel) - Ba~bakan C,::alda

lta diin Sii Bakam General Kondilisle 
~8Phg1 uzunboylu bir konu~madan son
tt Kondilis Yunanistanda Kralhibn tek· 
tar kurulmasmm ancak genoy (arayiu
IQ~IIliye) ile miimkiin olacagma ikna et· 
tnt t' •
1 
I If. Bundan sonra Ba1bakan gazete· d ere yaphiit diyevde hiikumetin eski-

•nberi ~izdigi program dairesinde ha • 
te~et ederek genoy yapttracagtnt bildir· 
tn'ltir, 

l Koyu Kralctlann bu aym onunda a~t· 
leak parlamentoya eski Krahn hemen 
f~"''=a" io;iot verc:cckleri takririn ~ok
C: lcazanacag1 §uphesiz oldugundan 
ttlllttthur Ba1kammn ayni giinde istifa 
) ~egi bazt gazeteler tarafmdan haber 
IQtrtlmi~se de hiikumet havadisi yalanla· 

IJ!tr. 

~. !::ski Krahn genoy yapi1mazsa Yuna· 
lj"tana donmiyecegi teeyyiid etmemi1 • r, 

, Vniver•itede niimayi,ler 
1\r Atina 6 (Ozel) - Oniversitenin 
It ~Ie,. ve Cumhuriyet~i talebeleri ara -
IQ~ akt ~arpt§malar diin gene ba~goster-

t!Se de onii ~abuk almmtjhr. 

. Bir gazete kapatrldr 
C: Atina_ 6 (Ozel) - Selanikte ,tkan 
ao'bhuflyet~i Elefteros Tipos gazetesi 

e~ giin miiddetle tatil edilmi,tir. 

Londra el~;i1inin tema~r 
ti :<\tina 6 (Ozel) - Atina gazete1e • 
tent:J .. Londradan ald,Jclan telgraflara 11o· 
t'l un Yunanistantn Londra el~isile ln
'Yt tere Dt~ Babnhiit miiste~an ;uasmda 
d ap,Jan konu~malarda arsmlusal siyasal 
t Urulllun IU dakikada ald1gt ~ekle naza -
any . 1 1 .1 •• 
~ I unamstan a ngt tereyt t!gal eden ge· 
e Ve diplomatik vaziyet gorii1iilmii~tiir. 

Y eni Yunan u~;aklarr 
)a Atina 6 (Ozel) - Yunanistanm ha-
4 7 tuvvetlerinin takv?'e~i. i~i~ ahnacak 
RUn" 0 tnbardtman u~agt tkmctkanunun ilk 
taj· Unde Atinaya gelmi1 olacakhr. 18 

Ill! u~agt da otuza ~·kanlmt§hr. 
b'J~tina 6 (A.A.) - Havas ajanstnm 
'pt trdtgine gore kralctlar i~ • koylti 

art;,; b" . I b d · urosunu yagma etm1~ er ve un • 
an so p . . 'd h . ~i nra atm gazeteSl t are anest • 
n <ephesini ta,Iamtllardtr. 

Ramutay komisyonlan 
1~ trk~ra 6 (Telefonla) - Kamutay 
bah 1 efl ve Finans komisyonlan yann sa· 
tnj, ••at I 0 da toplanacaktiT. Kiiltiir ~o
hac~knu da, salt giinii sa at I 0 da top Ia· 
lana tktr. Kamutay yarm saat 15 te top· 
h ca hr 
o' . • 
~ C:in heyeti Tokyoya gidiyor 

~on an~hay 6 (A.A.) - Japonyada e -
hey~~~~ tetkiklerde bulunacak bir C,::in 
~•tin t okyoya hareket etmi~tir. Bu he
Pan ~•lunda ba~ltyacak olan C,::in • ]a· 
to](i. ,onomik konu!malannda onemli bir 
l, 0 acaktu, 

~~nya hududuna hucurn 
\1 Ufrezeleri nakledilmemi~ 

to1u "(?va 6 (A.A.) - Danzig <ena • 
~tta~t tlv_~nya hududuna Danzig hiicurn 
~tndak' ~ufrezelerinin nakledildigi hak • 
lrli teb; .• ab::i yalanlamaktadiT. Bir res· 
~'>rusy tge gore, bu nakil Hitlerin dogu 
tit, aslllda bulunmasmdan ileri gelmi1· 

Hayrullah ve doktor $iikrii Dimen de 
toksimani hakkmda raporlanm okuya · 
caklardiT. Miiteak1ben raporlar iizerinde 
konu1ma a~IIacaktiT. 

Doktor Aliye Rlla, Niyazi lsmet, Ib
rahim Zati, Hamdi Suad, profesor Lin
ter ~tayn ve profesor Ali E ... d da tcb
ligler yapacaklardiT . 

Kurultay ii~ giin devam edecek ve 
~·r~amba giinii ak§amt oaat 17 de ka • 
panacakttr. 

Komite, Uluslar Kurumu paktmm ih
lal edildigi neticesine varmt~hr. 

Konsey yann saat 17 de toplanarak 
gerek 13 ler, gerekse 6 lar komitesinin 
raporlarmt reye koyduktan sonra, pak • 
tm 16 net maddesi mucibince miitearn· 
Zl tesbit edecektir. 

Bundan sonra konsey gene paktm 
16 net maddesine gore miitearnza kar~t 
almacak tedbirleri tesbit temek iizere ye
ni bir komite se~ecektir. Bu komitenio ve
recegi kararla lwnseyin tavsiyeleri ~ar • 
samba giinii toplanacak olan asambleye 
bildirilecek, asamble de miitearnza kar~t 
Jcat'i karanm verecektir. 

~---

Saghk Bakant taraftndan sah ak~amt 
kurultay iiyelerine Halkevi salonut:da 
bir ~ay verilecektir. Sergievinde ham • 
lanm1~ olan Y erli Miistahzarat sergisi de 
rann a~tlacaktiT. 

Kurultay iiyelerinden miihim bir lets -
mt yarm gelecektir. General Tevfik 
Saglam, F uad Kamil ve doktor Fikret 
bugiin gelenler arasmdadu, 

Lavalin Mu1olini ile miiliikatr 
Briiksel 6 (Ozel) - ltalyan gazete

lerinin Cenevredeki aytarlanna gore 
F ranslZ Ba~bakam Laval diin ve bugiin 
telefonla miiteaddid defalar Musolini ile 
konu~mu~tur. 

'Sancak ge~;erken bir eli cebinde, bir elinde •igara liikayta 
1eyreden bir delikanlr 

Aimanyada 

hasat bayram1 
Hitler, bir milyon koylii 

oniinde soylev verdi 
Hameln-Under-Woser 6 (A.A.) -

Burada Biikebergde bir milyona yakm 
kiiyliiniin oniinde biiyiik ve muhte1em sii
el manevralar yaptlmak suretile nasyo • 
nal sosyalist hasad bayramt kutlanmtlllr. 

Toreni a~an doktor Gobbels radyo ile 
ne~redilen bir soylev vermi1 ve koyliil~re 
manevralann taktilderini ve safhalannt 
anlatml!hr. Ondan sonra koylu cephesi 
ba,kam Derro bir soylev vermi1 ve miis
tehliklere hitab ederek fedaHrltk isle -
mi!tir. 

ltalya delegeleri A•amble lop. 
lant111na iflirak edecek 

Paris 6 (Ozel) - Cenevreden ge -
len haberler ltalyan heyetinin ~ar1amba 
giinii asamble toplanhsma i~tirak ede • 
cegini bildirmektedirler. lta1yan delege -
Jeri asamblede de ltalyanm tezini mii • 
dafaa edeceklerdir. 

Konsey yann ak1am top1anarak mii 
tearnzm tesbiti i~in se~ilen 6 lar komis • 
yonunun raporunu tetkik ederek neticeyi 
asambleye bildirecektir. 

Cenevrenin kararr Fransada 
nasrl karJrlandr? 

Paris 6 (A.A.) - Gazeteler, Ce • 
nevre toplanttSmm ilk giiniinden olduk~a 
kanstk bir inhba hast! etmi~ler ve ekse
riyetle, ancak vakil kazamldtgmt kaydet
mekte bulunmu1lardtr. Bu durum, Ulus
lar Sosyetesi niifuzunun daha a~tk~a te
zahiir etmesini istiyen sol yan basmm su
kutu hayalini mucib olmu~tur. 

--.---, Milli ve vatani terbiye baktmmdan ' 
biiyiik bir kusurumuz vardtr: Sancaia 
selam vermegi bilmiyoruz ve bir tiirlii de 
ogrenemiyoruz. hte size teessiirle, utanc· 
Ia iki fotografi takdim ediyoruz lei bun
Jar, diinkii torende ahnmt§ttr. Bu fotog· 
raflarda gordiigiiniiz sancak, Harbiye 
mektebinin alay sancagtdtr. Birinde, bir 
delikanlt, bir eli cebinde, bir elinde si • 
gara, bir tramvay teli siitununa dayan • 
mt~ lakayd duruyor. Sancagt selamia -
m1yor. C,::iinkii sancagm selamlanmak la
ztm gelen mubarek bir timsal o1duiiunu 
bilmiyor. Bu milli odevi ogrenmemi.~ o • 
Ian ya1ntz bu delikanh degildir. Oteki 
fotografta da goriiyorsunuz, bir~ok kim· 
seler, alay sancagmm ge~i~ini, kayidsiz 
seyrediyorlar. Belli ki bu sancak, onlata 
da bir~ey soylemiyor. Bu ~irkin manza· 
raya, bu duygusuzluga, bu vatani terbi
ye noksanma, her yerde tesadiif edersi • 
niz. Sancagt selaml•yan bir ki~iye n1u • 
kabil on ki~i. bu vatan timsalinin sevgiye 
ve saygtya laytk oldugundan haberdar 

Sciiicak ger~rlren fapJralannr trrAc.,· 
madan ve •el&im oermeclcn lQitayd 

Nihayet uzun alkt~lar ara1mda Hitler 
kiirsiiye ~tkmtl ve biiyiik bir soy1ev ver • 
mi1tir. Hitler bu soylevinde Almanya • 
mn gayet ""' bir planla hareket eden bir 
ekonomisi olmast liizumunda ISTar etmi1 
ve halledilmesi bilhassa ii~ meselelerden 
bahsederken «bu mesele Alman1ar i~in 
~ok giicdiir, ~iinkii gayet dar bir yerde 
Y•!amaktadnlar.» demi1tir. 

Bundan sonra Badwinin diktator1iik • 
lerin memleket i~i zorluklanndan kurtul
mak i~in harb yapttklan hakkmdaki soz
lerine temas ederek bunun yalan oldugu· 
nu ve harbin demokrasiden geldigini soy
lemi~tir. 

Petit Parisien, diyor ki: «Bu toplan
b diplomasi kurnazJJgmm itidaJin ve di.i~ 
riistliigiin bir niimunesi olmu1tur. 

Konsey iiyeleri bu yola aapmak1a 
15 inci maddeden 16 net maddeye ge~i
lin pek birdenbire o1mamasmt gozetnJi!-
1erdir. » 

degildir. 
Halka, sancagt se1amlamanm bir bore 

oldugunu her va!lta ile ogretme1iyiz. 30 
agustos zafer bayramt miinasebetile si.iy
ledigirniz gibi, yollarda intizamt muha • 
fazaya memur polisler, asker ge<;:meden 
once, sancagt sejamlamak laztm geld; • 
gini, caddelerde dizilmi~ halka ihtar et • 

Journal sU fikirdedir: Habe,istan sava!ll oniin-
«Bugiiniin bila.n~osu 36 !aat1ik bir Y 

miihlet kazanmaktan ibaret kalmtshr. de Milletler Cemiyeti 
Bu miihlet zarfmda andla1ma hiikiimle•i- ( Baftnakaleden devarn) 
nin ltalya tarafmdan ~ignendigini derpis tor.. 0 halde i1 doniip dola1tp en sonunda 
etmenin sonuclan arasmda stkt!IP kalma· Mtlletler Cemiyetine gelecektir demek 
manm ~areleri aramlacakttr, olur: .~•ten Cemiyet makinesi de agtr, 

y u g 0 s I a v y a d a Romanya ile Rusya arasmda yam tttdalli bir yiiriiyii,le harekete ba~-
ittifak mt yaplacak? lamt~~·~. veya ba~lamak iizere bulunuyor. 

b k I 
Paris 6 (Ozel) - Biikre~ten bil • • ~utun ?u i1lerde zaman ileriledik~e ve 

UyU manevra ar dirildigine gore, Iiberallerin ,efi Broti • hadtseler mki1af ettik~e fikirlerde husule 
ano, Sovyetlerle Romanya arasmda gelen temkin ve itidal dikkatlerimizi ~e

Dost devletin ordusu siiel bir anla,ma (askeri ittifak) imza • kecek kadar a~tkttr. Sir Samuel Horun 
lanmak iizere bulunduguna dair ~tkan Musoliniye mektubundanberi Akdenizde 

biiyiik k1ymet!ni gosterdi haberler hakkmda parlamentonun ilk la~trllct bir baskm ihtimali karltsmda bu
toplanttsmda hiikumetten izahat istiye • lun~adiglmtza herkes hergiin daha ziya· 

Bel.,.ad (l:hel) - ikinci ve iieancu· k · de mana k 1· 1 H b · d ,. ' ce ttr. ra ge tyor. 1te a eststan a 
ordulann muhtelif ciizii tamlarmdan B I A da s b 1 k k d 1 u gar j' ansmm bi'r tekzi'bi' a val ajtyara en i a eminde mu· 26 bin ki~inin i~tirakile bir harta once t d 1 kl 
b I Sofya 6 (A.A.) - Bulgar AJ'anst a . glf! a •1malanm yiiriitiip gidiyor. al tyan biiyiik asker! menavralar bit- M II 1 C 

· t· B h b · b•'ldt'rt'yor·. 1 et er emiyetinin ag"tr alan kararlan m•l tr. iiyiik erkam ar iyenm ka • 
rargiiht olan Bosnanm Br~ko kasabaSI Belgradda ~tkan Politika ve Pravda sav~~m Avrupa sahnesine ge~memestm 
~evresindeki Rovni Gay ovasmda rna • gazeteleri, son Bulgar vekayii hakkmda te'?me yetecek goriiniiyor. Denebilir ki 
nevralarm sonunda biiyiik bir ge~id yazilm,~ Tsaribrod mektublan ne,ret • M•lletler ~~miyeti b~ kan~•k mes~le~i 
resmi yaptlm•l ve bu g~id resmine rna- mektedtr. Bulgar hiikumet ~evenleri bu halletmek t~•n kendJSme ~ok kuvvetlt biY 
nevralardaki biitiin kttaat i~tirak et • gazete tahrir heyetlerinin bazt alak~dar yardtmc~ bulmu,tur: Zaman. Milletler 
miltir. Gazetelerin siiel miitehasstslan, e~has tarafmdan igfal edilmi~ olmalann· Cemty~tt ka~arlannda acele ve tela1a lii
manevralarm ve g~id resminin bekle • dan dolayt samimi surette teessiir duy • .zum l!~rmedtk~e her ge,en giin sinirleri 
nen miikemmel neticeyi verdiginl yaz- maktadl!, Oyle alakadar e•has taraftn· daha zt.yade yaltshrarak elbet nihav. et 
maktadtrlar. ' 1 

dan igfal edilmi~lerdir ki bunlar, su~lu· mese enm en makul hal §ekli bulunmu~ o-
Manevralarm son giinlerinde Saltanat !ann durmunu zaytflatmak iein bile bile lacakhr ... 

N aibi Prens Pella Bal ve Dtl Bakam b ' B k 
Stoyadinovi~ ve Sii Bakam General Jif- te1eb iis edilen fiilin vehametini azalt • URUn ii gorii~e gore de vaziyeti biz 
kovi~ te manevralarda bulunmullardtr. maga ve ayni zamanda son zamanlarda boyle hulasa edebiliyoruz. 

Sii Bakam, manevralara iltirak eden Bulgaristanla Yugoslava arasmda o ka- YUNUS NADI 
kltaata hitaben nelrettigi giinliik emir- dar iyj surette tesis edilen samimi dost • -----
namede, manevralarm verdigi Qetice • luk miin asebetlerini hrartmaga ~·h~ • Bir hava faciaS! 
den fevkal.lde memnun oldugunu ve maktad~rlar. F akat bu alakadar e1hasm Anvers 6 (A.A.) _ Bir bombertll • 
manevraya iltirak eden zabitan ve ef - biitiin manevra ve entrikalanna ragmen man tayyaresi tecriibe esnaSlnda Bors 
radda eski an'anevi askerlik ve lecaat iki memleket, takib ettikleri ama~larda bek yakmma diismii~liir. fki ki•i olmii• • 
hislerinin mevcudiyetini meserretle muvaffak olacaklardtr. tiir. ' ' 
gordiigiinii ve bOyle bir orduya ma!ik 
olan bir milletin atisine emniyetle ba
kabilecegini soylemiltir. 

Manevralarda 15 muhtelif devletin 
ata~emiliterleri bulunmu~tur. 

Manevralarm yaptld•J!'t Biye!inc ka-
sabasmm kadm, erkek, ~oluk ~ocuk bii
tun Miisliiman halkt Tiirkiye atalemi • 
liter! yiizbalt Kemali kasabadan birka<; 
kilometre uzaga kadar telyi etmillerdir. 

Biyelinc kasabast ~evresinde Alman • 
larla meskun Pelrovoselo koyiine ugrt
yan Alman ata~emiliteri oradaki AI • 
manlara hitaben verdigi siiylevde Kral 
Piyerle Yugoslavyaya sadtk olmalarmi 
tavsiye etmi~ ve oradaki Alman mek . 
tebl salonunun duvarma astlmak i~in 
Kral ikinci Piyerin biiyiik bir fotog • 
rafinin almmasr i<;in Alman mektebi i
daresine bin dinar vermi§tir. 

.,.. ,. 

•eyredenler 

melidirler. Bir taraftan mekteb1er, diger 
taraftan ne~riyat yeni nesillere bu odevi 
ogretirken zabtta da, ogrenme ~agtnl i!O' 
~irmi1 olanlan ikaz etmelidir. 

F otograflarile tesbit ettigimiz bu act 
ve ~irkin manzarayt gormemek i~in bun· 
dan ba~ka ,are yoktur. 

italyan • Hab~ harbi 
nas1l ba~lad1? 

(Baf tarafa 1 inci •ahifede) 

gotiirecekle · esirleri bu magaralarda t<>p
larlardt. F ranstzlar Habel arazisini born
balamaga gidecek ltalyan tayyarecilerine 
F ranStz arazisini gostermek i<;:in bir sed 
in~a etmislerdir. 

Asabdan ilerliyen lta1yan kuvvet1eri 
50,000 ki~i tahmin olunuyor. Beraber • 
lerinde 50 tayyare, tanklar ve biiyiik bir 
mitralyoz k•t'ast vardtr. ( Deyli T elgraf) 

Roma 2 - !talya erkamharbiyei u • 
mumiyesi hayalata kap1lmaktan uzak • 
hr. Sinyor Musolininin emri iizerine Ha
be~ seferi hakbnda tanzim ettigi rapor 
hi~ te cesare! verecek mahiyetet degildi. 
F akat bilahare hususi emirler iizerine er· 
kamharbiyei umumiye raporunu tadil et· 
mi~ti. Y eni raporda da Habe~ seferi i~in 
300,000 ila 400,000 askere liizum ol -
dui(u bildirilmi1tir. 

Erkamharbivei umumiyenin miitehas· 
Stslan bu biiyiik kuvvetle bile Habe, mu
harebesinin iki seneden evvel muvaffaki
yetle neticelendirilemiyecegi kanaatindo • 
dirler. 

Ecnebi miiteha""lara Re1ince onlar, 
ftalyanlann bu tahmini dahi noksan bu1-

maktadn'lar. ( Deyli Ekspret) 

Boluda zelzele 
Bolu 6 (A.A.) - Bu gece sabaha 

kar§t saat 4,30 da battdan doguya dog
ru 1iddetli yer deprimi oldu. 3 saniye sii· 
ren bu depremin siddetinden biitiin 1ehir 
halkt uykudan uyand1. Zarar yoktur. 

HEM 
I 

NAliNA 
MIHJNA 

iatanbulun kurtulu~ 
bayrarm 

M iitareke senelerini biitiin ac11 a· 
rile lstanbulda ya§ami§, ya· 
hud da o kara ytllarda Tiir

kiyenin bu en biiyiik, en giizel ve en mii· 
I him ~ehri i,in uzaktan tShrab duymu1 
1 olanlarm hepsi, onun Kurtu1u~ bayramt• 
rn, en biiyiik bir bayram gibi kutlular1ar. 

lstanbul, miitarekede, ilk itgal edil
mek felaketine ugradtgt gibi, en 1on leur· 
tulmak bahtstzhgma da ugnyan Tiirk 
~ehridir. Bu Turk ~ehrinin bagnna dii§· 
man ~izmeleri, ilk defa 13 ikincite1rin 
1918 de basmt~tt; o kabustan kurtulu!u· 
muz i•e. 6 birincite1rin 1923 giinii o1-
mujtur. Ger,i, ftilaf ordulanmn, keseme-

1 
dikleri eli opiip ba,ma koymak kabilin
den, ~anh bayragtmtzt muhte1em bir to· 
renle selamlaytp gittikleri giin, 4 birin· 
cite1rindir amm•, ordumuzun iki giin 

1
>onra lstanbula giri1i, astl Kurtulu1 bay• 

1 ramJmJzdn. 
13 ikincite§rin 1918 den 4 birincite~

rin 1923 e kadar tam 1826 giin renkten 
renge girmi~ olan zavalh lstanbul, ordu
sile beraber sancagma da kavu:mu1, se· 
vincinden ktzaran bir gene ktz gibi, ktp· 
ktrmtzt olmu§tu. ' 

I lstanbulun act giinlerini unutamam. 
Son ftilaf ktt'alanmn ve kumandanlan· 
mn Dolmabah~e meydanmda 1anh Tiirk 
sancagmt ve kahraman Tiirk askerlerini 
selamladtktan sonra ~ekilip gittiklerini 
unutamam. ltilaf devletlerinin son harb 
gemileri ve nakliye vapurlan Saraybur· 
nunu dola§trken kucaklannda ve kann· 
lanndaki ~ocuklarla nhhmlarda arkala· 
rmdan bakakalan gozleri ya1h Kar§tya· 
ka kadmlanmn halini unutamam ve ni
hayet siingiilerinin iistiinde yeni Tiirkiye 
devletini kurmu1 olan o tunc yiizlii, ~elik 
yiirekli kahramanlar ordusunun, lstan· 
bula geli1ini, Galata ve Beyoglu cadde· 

·lerinden ge~i§ini unutamam. Mahud Ma· 
r~1al F ran1e Despereyi alkt!ltyanlartn, 

. giinahlarmt affettirmek ister gibi Turk or· 
dusunu ~tlgmca alkt!ladiklannt unuta· 
mam. 

0 puslu, o ~irkin, o ugursuz 13 ikinci· 
te~rin 1918 giiniinden, ttpk1 diinkii gibi 
berrak, giine1li ve kutlu bir giin olan 6 
birincite~rin 1923 giiniine kadar ge~en 
biitiin act tath hadiseler, diin, gene, zih
nimde bir g~id resmi yaph ... 

Biz, Tiirkler i~in o giinleri unutma
mak gerektir, actstm, tatltsmt da ... 

coat;;. 

Rus sporcuiar1 

Sovyetler, memleketimiz
de yapdacak miisabaka· 
lara ~ok onem verjyorlar 

Doll Sovyet •porcularile yapalacak 
mii.abakalar irfn hazrrlanan tluuar 

ali,lerinclen biri 
Moskova 6 (A.A.) - Beden terbiyesi 

kurulu b~karu Mantsev, gazetecilerle 
yapb~ bir konu§mada demi§tir ki: 

•- Tiirkiye ile Sovyet Rusya ekipleri 
arasmda yaptlan temaslar iki dost mem
leket kiiltiirel miinasebctleri iizerinde 
oncmli tesirler yapmaktadlr. 
~imdiye kadar Tiirkiyeye bu sefer 

yollamakta oldugumuz ekip kadar ka
labaltk ve kuvvetli bir spor ekipi yol • 
larnt$ degiliz. Esasen ~imdiye kadar hi~ 
bir defa hi<;bir memlekette ayni zaman
da bel spor ~ubesi delegclerini ihtiva 
eden bir ekip gondermi~ degiliz. 

Yakmda yaptlacak miisabakalar, bil • 
hassa futbol ve giire~ miisabakalan, 
spor baktmmdan gayet iinemli olacak
ttr. Ekiplerimizi tertib ederken, fikri -
mizce <;ok ciddi bir rakib teliikki etti • 

1 ~imiz Turk ekiplerinin ~ok kuvvetli 0 • 

yunlarm1 gozoniinde bulundurduk. Kar 
~tmtzda ~ok kuvvetli ve ~ok iyi hazir • 
Janm•l bir Tiirk spor ekipi bulacagtmtza 
kaniiz. Bilhassa giire~ miisabakalari 
futbol miisabakalanndan daha ziy~d~ 
heyecanh olacakttr. Ayni zamanda Tiir
kiye ve Sovyet Rusya tenis ve eskrim 
ekipleri ilk defa olarak kar~tla~acak -
lardtr • 



, 

I Birlnclte$rln 1935 

KU~Uk 

hlklye Ofiiriikcii 
Musadagmda 40 
giin filmine dair 

1$ kanunu lagihasz 

T ehlikeli i,Ierde ~II,an' 
QADYO 

Ya:tan: ErcUmend Ekrem Talu 

amele sigorta ettirilecek 
( Bu ak,amki program ) 

F aklrun Moll a Hiiseyin bir vakittir 
~ok kiitiilemi1ti. Zavalhc1gm, lokma ag· 
zmda biiyiiyor, midesi bir ¥'Ycikler al
miYor, dermans1zhktan dizleri kesili ke
ailiveriyordu. Onuo bu hali i~ler am1 
idi. 

Adanun en tasah zamanmda, i~inde 
Ieeder namma, detd namma ne var ne 
yoksa, ne!' eoile silip siipiiren bu gamSlZ, 
kaygusuz insan temel ~ivisine diinmiistii. 
Surab bir limon ayvaSl kadar san, elle
ri, kollan, bir ayhk ~ocugun ellerile kol
lanndan daha giicsiizdii. Kam1, klzan· 
ian onu boyle giinden giine dii,kiin giir· 
mekten kahulamy...-lardl. , 

Bir sabah, ona, kap!Slnm iiniinde mis· 
kin miskin giine~lenirken rasthyan N u -
rullah Safi Efendi: 

- Baksana, Moll a Hiiseyin! dedi. 
N e vakit istersen, bana gel de seni lYl 
edivereyim, olmaz m1? 

Bu Nurullah Safi Efendi, ii~ ay ev
vel, lstanbuldan buraya, K~katan na -
hiyeoine gelmi1, bir ev salln ahp yerle!
mi!ti. Bah~esinde iiteberi yetittirmekle 
me,gul oluyor, bir tarafa ~lhniYor, kim
aeltrle de ~okluk giirii1miiyordu. Nahiye 
halkr, onun miitekaid bir subay, .filan ol
dugunu ve ald1gr azacrk tekaiid ayhgile 
biiyiik tehir~rde ge~im zor olacagmdan 
iitiirii buraya gO<;tiigiinii kestiriyorlardr. 
Zaten, iiteki, beriki!e pek s1k giirii1me • 
mek!e beraber, herkese kart• da iyi dav
randrgr i~in, hiiviyetini pek te o kadar 
ince eleyip, s1k dokumaga liizum gor -
miiyorlardr. 

Bu itibarla. Nurullah Safi Efendinin 
ltaranhkta kalmaga mahkum gibi gorii
nen varhgr, birdenbire, beklenmedik bir 
onem ahverdi. 

Canrndan bezdigi i~in, ~agmma ko -
tan Molla Hiiseyin ii~ giiniin i~erisinde 
iyi olmuttul Evet: Nurullah Safi, Elen· 
di ona zorlu bir nefes etmit. eline de bir 
tite ili.c klstlrmit ve ii~iincii giiniin so • 
nunda eskisinden daha dine, daha sag • 
lam bir Molla Hiiseyin meydana koy • 
mu1tu. Oy\e ki, on sekizinde, giiveylik 
bir delikanh samrdm1z. 

Bu hadisenin, K~katanda na"l gii -
riiltii yapbgrm tasavvur edebilininiz. 
Memlekette arhk batka laf yoktu. file 
Nurullah Safi Efendi I Vana o, yoksa 
o I Meger nelere giicii yetiyormut ta, bel
li etmiyormu~ miibarek adam I 

Bittabi, sizin de tahmin edecegini:r. 
glbi, aradan bir hafta g~meden, Nurul
lah SUi Efendinin ufacrk evi gelen has· 
talarla dolup dolup, botahyordu. En 
uzak koylerden, smulan bititik nahiye -
Jerden, derdlerine derinan anyanlar bu
raya kotuyorlardl. Giin oluyordu ki, evin 
i~erisine sigamiYan hastalar. ta camiye 
kadar, sokag1 dolduruyorlardt. 

Ve, Tann vergisi olan zorlu nefesile 
ufaktefek sundugu ilaclar sayesinde, 
Nurullah Safi Efendi, hemen herkesi iyi 
ediyordu. Daha bunun kadar keokin bir 
iifiiriik<;ii diinya yiiziine gelmemitti! 

Ancak, onun bu muvaffakiyetlerile, 
yedi iklim dort kotcye yay1lan f5hreti, 
kaza merkezindeki hekimle eczacmm 
hi~ te itlerine gelmiyordu. Amk onlarm 
semtlerine kimsecikler ugramaz olmut -
tu. Doktor da, eczac1 da sinek avmdaki 

meharetlerini arllrmakla vakit ge~iri- 'Ne•riyabmtz Almanyada 
yorlard1. T 

Bu, bOyle siiremezdi. Elbirligi edip, biiyiik alaka uyand1rd1 g· t • 
resmen hiikumete bajvurdular. Memle - Igor a prnn 
kette iifiiriik~iilerin hekimlik etmelerini Bir Amerikan filim 1irketinin. aleyhi- iii ve 
kanun yasak ediyor, medeniyetin yiiz mizde iftiralarla dolu «Musa Dagmda ver r 

ve masraflar1 i• sahibi tarafmdan 
bu paralar iicretten kesilmez 

karaSI olan bu herifleri enseledigi gibi · knk giin>> isimli, Y ahudi eseri olan bir Madde 41 - Agtr aynlanlarm mem • 
kara dama hkJYordu. Nurullah Safi kitab1 filme c;ekmek istemesi iizerine vap- ve tehlikeli i§ler - BugUnlerde Kamutayda leket haricinde ge-
Efendinin de yasalara meydan okuma- trg1m1z netriyat hahrlardadir. Bu ne~n- de 9ah~acak i~ - mUzakere edllecek olan It 9irdikleri zaman i-
sma elbette ki goz yumm1yacakb. yah nazan itibara alan dost Amerika <;ilerin; viicudca bu kanunu llylhas1n1n metnl• 9in irad verilmez. 

A d b. k · · hizmetlere elve - 1 a de dl 0 z Ancak bir seneden ra an If a<; giin g~IDI!, ge~mem11· hukumeti tavassutta buJunmUf, filim tir- ft ft8tr Y8m 8 J rU 0 

ti ki, bahresindeki ceviz ag" acm!D altm - k . d b fil k k ri~li ve dayanlk - evvel mcmlekete 
' ell e u romam me ~e me ten vaz 11 olduklan hak donmeleri halinde 

da, keyifli keyifli sabah kahvesini ic;mek· ge~mi~ti. klnda hiikilmet veya belediye dok • avdetlerini takib eden aym ba'llang:t • 
te olan Nurullah Safi Efendiye, melon Almanyada bulunan arkada!IIDIZ M. torlan ve bunlar bulunmad1k!an tak- cmdan itibaren yeniden irad baglamr. 
1apkah, b!ylkSIZ, tombalak yiizlii bir zi- Nermiden ald1g1m1z bir mektub, ya • dirde miiessese doktoru tarafmdan ve- Gaybubetleri bir seneyi ge9miyen ec
yaret~i geldi. z1lanmtzm Almanya matbuahnda ve rilmi~ bir rapor olmadan bu hizrnet - nebi i!l9i veya bu kanunda gosterilen 

- Sizi bana ~ok sena ettiler de, ken· Almanya efkan umumiyesinde biiyiik Jere almmalarr yasakhr. derecedeki varisler memleketi daimi o-
dimi bakbrmaga gel dim! dedi. bir a! aka ile kar!IlandlglDl bildiriyor. M. Bu raporlar her tiirlii resim ve ver - larak terketmi§ addedilerek o §ekilde 

- <;:ok iyi ettiniz .. Buyurun.. Ho1 N erminin mektubile beraber gonderdi?:i gilerden muafhr. irad ahrlar. 
geldiniz I Mad de 42 - Kadmlarm (her tiirlii i~- C - Kaza neticesi olmii' olan i§<;inin 

fc;eriye girdiler. Nurullah Safi Efen - Alman gaz~te kupiirleri de Almanlann Jerde) ve 18 ya§mdan kii9iik 9ocuklarm esasen Tiirkiyede oturm1yan bu kanun-
di sordu: bize hak verdiiiini gostermektedir. nizamname ile tesbit edilecek miiesse- da gosterilen derecedeki varislerine Is-

- Derdiniz nedir. bakaylm? Arkada!IIDIZID mektubunun baz1 k1 • seler miistesna olmak iizere diger i~ - tihkaklar1 olan senelik iradm 3 misli bir 
_ Nas!l diyeyim, bilmem ki? Her ta- s1mlann1 a•ag1ya dercediyoruz: Jerde gece 9ah§tmlmalan yasakllr. de fad a verilerek alakalarr kesilir. 

raflm atzhyor. 15.9.1935 giinlemecli Cumhuriyette Madde 43 - Ajpr ve tehlikeli i~lerin Madde 48 - 1~ akdinde i§ kazast sl -
_ Peki 1 Soyununuz da bir muayene «Musevi yurdda§larla hasbihal» ba1hg1 nelerden ibaret bulundugu ve kadm - gortas1 hakkmdaki hiikiimleri yok sa-

edeyim. altmda bir yazl ~lkll. Bu yazmm iizii po- !arm ve 18 YR§Ina (18 dahil) kadar olan yacak ve baglanacak irad miktarlarm• 
Hasta soyundu. Nurullah Safi Efen- ]itika haberi olarak Alman radyo>u erkek ~~uklar~\jaklt~tmlmast caiz ol • indirecek surette hi~bir §art konulamaz. 

d. k d' Deul•chland • Sender Konigs Wuster • m1yan ag1r ve e i eli iJlerln hangileri Bu maksadla konan kayidler hiikiim -
1 en ISini uzun uzun muayene etti. oldugu ve hangi U;lerde 9ah~an ~~~ile • siizdiir. 

Sonra, oturttu; okudu, iifledi; ve orada- hausen) ile biitiin Alman radyolanna ve- rm· ne mbi hastahklan t'<ten mu" tevel • 'ld A .,. • Madde 49 - !~ sahibleri kendi taraf-
ki camh dolabdan bir paket toz r1kanp, n i. yni yazmm ozii. biitiin iriliufakh lid addolunaca"' bu kanunun mer'iyet ' AI .,. larmdan sigorta primi ve masraft ola -
uzatarak: man gazetelerinde de basdd!. B~n tarihinden itibaren 6 ay zarbnda tktl - rak verecekleri para i~in iicretten bir 

- Sabah, aktam, bu tozdan hirer Yillardanberi Tiirkiye iizerine ~1kan yaz1- sad ve S1hhat ve !~imal Muavenet Ve- ~ey kesemezler. 
kahve ka~1g1 yutarsan1z, bir §eyiniz kal- lan toplar ve tasnif ederim. Sizi ilgilendi- ka!etleri tarafmdan ta~zim olunacak 1§9i, aldlgt iicretten bu kaza sigortast 
maz I dedi. rir diye vesikalar kolleksiyonumun bu bir nizamname ile tesbit edilecektir. i~in yalmz nisbeti bu kanunla gosteri • 

- Eksik olmayrn. Borcum nedir? par~alann1 site sunuyorum. Gerek bu ya- Mad de 44 - Askeri miiesseselere aid len sigorta primini vermekle miikel -
- Ne ki gonliiniizden koparsa 1 z1dan, gerekse radyonun ne1riyahndan S1hh! tedbirler bu kanun hiikiimlerine leftir. 
Lakin, hasta birdenbire bir kahkaha anla~IIacagl gibi, resmi Almanya, Mu•a tevfikan Milli Miidafaa Vekaletince te- 2 1 L L 'hb 

D f 
, min ve ifa olunur. - f ,.azaar, ,.a.zanln I arr 

atb ve ciddiye taka katarak: aih ilmi i~inde bizim tezimizi benimse- Jkinci fasrl ve aiih¥1, 
- 0yie mi? Gonliimden ne koparsa mi1tir. Alman ne1riyatmm, biliyorsunuz t 
' d' d B I d k . h If Jra.zalarr ai•orlCIII- Madde 50 - ~ kazalat 

m1 r. 1ye sor u. enim gon iim en, • tem sa aM ~ok geni~tir. Onun i~in ya· Mad de 
45 

_ Ueiincii maddede saynan A - 1$ sahibinin veya vekfilllln em -
maalesef sizi tevkif kopuyor . . Ben ll~e- zmtzm da tesiri ~ok genit olmujtur. ' rile yapllan U; esnasmda, 
bayhg!D poli~ komiseriyiml M D - f'l . sanayi miiesseseleri meyaruna dahil ol- B - to sahib! veya vekilinin rtza ve 

usa 8 &1 1 ml, yaphglm ara1hrma • makla beraber tehlikeli miiesseselerden • 
Nurullah Safi Efendi, asia istifini lara gore ig" nesinden 1·p],·g-1·ne kadar tam nmnl muvafakatine taalluk eden l~ -bo d oldugu tktJsad Vekaletincf) yaptlacak 

iSTANBUL: • , ....... 
18 bayanlara jimnastik ders!, Azaae 

Tarcan - 18,20 sahne musikisi - 18,40 ha· 
fif musiki • 19,20 spor konu~malarr, Sa• 
id Gclebi - 19,50 Rumen halk musikisi, 
Estega~o ve arkada<;lan - 20,30 Bedriye 
Tiiziin i<;tirakile radyo caz ve tango or• 
kestralan (tiirk~e sozlii eserler) • 21.35 
son haberler, borsalar - 22,50 l!lak ne~· 
riyal!. 

ViYANA: 
17,10 konser- 18 konu~ma - 18,20 gra• 

mofon - 18,55 konu~malar, haberler, 
hava raporu, ulusal yaYJn - 21,05 Linz· 
den nakil - 22,05 Fausta aid musiki par• 
<;alan - 23 ,15 eglenceli konser - 23,40 
kitablara dair - 23,55 konu,ma - 24,10 
konserin devam1 - 24,50 cazband tak1m1. 

BliRLfN: 
17,35 at sporu - 18,05 $tutgarttan • 

19,35 musiki aletleri - 19,55 orkestra 
konseri - 20.45 gi.iniin akisleri - 21,05 ha• 
berler - 21,15 Miinihten - 23,05 haber • 
ler - 23,30 kon~ma - 23,45 gece konserL 
Bth<RE~: I 
18,05 konferans, radyo orkestras:t, 

~an konseri - 19,05 konferans - 19,25 

radyo orkestrast - 20.20 gramofon • 
21 ,20 konser: $umamn eserlerl - 21 ,55 

~an konseri - 22,20 Arnerikan filimlerin• 
den par~alar - 22,35 haberler - 22.50 bit 
lokantadan naklen musiki - 23,50 ya • 
banc1 dillerde haberler. ' 

ROMA: 
18,10 gramofonla hafif musikl - J9,:r.J 

Bariden naklen: YabaftCl dillerde ha • 
berler - 20,05 Roma istasyonundan ya• 
banCl dillerde haberler • 21,05 italyancl 
ders - 21,10 Bariden Yunanistan l9in va• 
ym- 21,25 haberler- 21,45 operet: cYe
~il ada. - 24,05 haberler. 

Nobet~i eczaneler ' I . zma I. bir Y ahudi telebbiisiidiir. Tiirklerin Y a- nizarnname ile tesbit olunacak miiesse- Jerde, veya miiessesenin dogrudan dog-
- T qerriif ettim I. dedi. Lakin beni hudilere lr.ar§l gosterdigi yiiksek erkekliiii selerde ~alt~an biitiin llj~iler U;e ba§la _ ruya veya dolaYJsile menfaatini temi - Bu gece nobet>i olan eczaneler IUD • 

ne diye lev kif ediyorsunuz? Onu an! a- ·· .. d h' b nen yap1lan i§ler esna01nda, lard1r: • • . 
m1yorum. 

- Anlam1yacak ne var? Ofiiriik~ii
liigiin kanunen yasak oldugunu bilmi • 
yor musunuz? 

- Ben iifiiriile~ii degilim ki I 
- Ya? 
- Ben hekimim. 

yeryuzun e 1~ ir ulus gostermemi•tir. madan evvel iJ kazalarma kar§J sigor- 1 • _. 1 .4. 
H ' C !•e·n,·n t'<ten evvel veya sonra stanbul cihetindekiler: alta Y alv~~ Siileyman bile. Siislii sa • tah say1hrlar. - " 1 ' 
raylanm yaptlfmak 1·"1·0 

Su"leyman Ya • Tehlikell i§lerin tkttsad Vekaletince ve her hangi bir i$ inkitamda i$ yerinde, Ankara caddesinde (E§ref)', Bak1r • 
' ·• d 1 'I kendl taks,·r,· olmakstzln koyiinde (Merkez), Bcyazrdda (Cemil), 

h d.] · b tesbiti S1rasmda sigortaya dahil olmr • 1• 0 aYJst e u t enn camm urnuna getirmi§ti. Hal- • d • h t" I" 1 1· · d Eminoniinde (Hiisnii Haydar), Fenerde 
b k. b yan i~<;i ve miistahedminin emniyetle • ugra 1g1 er ur u artza ar ne 1cesm e 

u 1, iz, onlann bir lr.ISmml oliimden ve ha· 1 1 . (Hiisamettin), Karagum" riikte (Fuad)t 
rine aid tedabir de tesbit olunacaktrr. 51 0 an. 

i§kenceden kurtard1k. Oliimden ve is- 1 M akk "dd · · h' a1 Kiieukpazarda (Yorgi), Samatyada (Til" • Bu mecburiyet miiesseselerin teknik - uv at mu et I>m 19 ~ 1 • ' 
kenceden kurtard1k d1'yorum ru .. nku" 1·- ofilos), "ehremininde (Hamdi), Vezne• ' · ..,. • ~ kiSim!annda biiro i§lerinde ve sair h!z- §amarnaYJ; " 

- Diplomas1z heleimlik Pany Y h d'l'k · · • .. ] b' h cilerde (finiversite), Yenikap1da (Sa• te ayni ka- a a u 1 1 1~1n 00Y e 1r ce en· metlerinde ~alt§an bedenl ve zihni i$91- 2 - Muvakkat miiddet !<;in daha az 
nemdi. Yahuclilerin mukaddes kitablarda Jerden atolye mesaisine bilfiil i•tirak e- iicretli bir ;<te eal1<• bi!meyi,· rim). ··"• ~ ( p1ya c;1kar. 

-Kim diyor 
oldugumu? 

b kl d'kl ., -.. w Y- Bey1tll'll eftiet._.,..ldlcs .. III"""F .... A- J. 
size benim diplomaSiz • e 1 eri kurtanct roliinii biz gordiik. derek teh!lkeye maruz kalmaSJ ihtlmall 3 - Dalmt sur e hi~ ~a ~amama)'l Be~iktru;ta (Rtza) , Galata Dogruyo1 • 

Kurtuluj Sava~1m1zda Cermen gaze - bulunanlara miinhaSJrdlr. 4- Daimi surette kazadan evvelki U;e da (Merkez), Haskoyde (Halk), tstik • 
teleri kurtulu~umuzu yiirekten isterlerken, Devlet, vilayet· ve belediyelerln !dart gore daha az iicretli bir i§te ~a!I~abil • Ia! caddesinde (Kemal Rive!), Kastm • 
bizim sesimizi diinyaya i,ittirmege c;ahttr· t~killtJnda a~h§an memur ve miistah- me~i; pru;ada (Merkez), ~i§lide (~ark Mer • 
]arken Alman dilinde ~~lean Yahudi ga- demler bu mecburiyet hiikmiinden ha- 5- Gerek an! olsun, gerek sonra ol- kez), Tiinelde (Matkovi~). I 

Bu son ciimleyi tekelliim etmelele be
raber, Nurullah Safi Efendi deminki 
camh dolaba ko§IDUf, oradan ~ekip ge
tirdigi c;artaf kadar bir hekimlik diplo
masml lr.omiserin goz oniine koymustu. 

Zavalh komiser, tatkm taskm, bir bu 
vesikaya, bir de Nurullah Safi Efendinin 
yiiziine bakarken, o da §U izahab verdi: 

- Evet, komiser bey I Diplomah
ylm. F alr.at ~ok rica ederim, d6yulmasm. 
Zira, halk benim diplomah hekim oldu
gumu iigrenecek olursa bir daha semtime 
ugramaz. Ben ise, ne yapay1m? G~in
m•ii• muhtac, f1kara bir adamun. Biiyiik 
sehirlerde i! bulamaymca, i~te buralara 
dii~tiim. Allah a1lema nzk1ma mani ol
maymlz. Yalvarmm size!. 

Erc:iimend Ekrem T ALU 

zeteleri, kotiiliik yapmak i~in ellerinden ricdirler. • sun neticede oliimii mucib oi•Ol kaza - tJskiidar, Kadikoy ve Adalardakiler: 
geleni yaphlar. 0 vakit Almanyamn en Bu mecburiyet ancak I~ kazalartnm Jar I~ kazasidtr. Biiyiikadada (~inasi)' Heybelide (Ta• 
b .. "k I . y h d I sigortasma miiteaallik olup hastahk, Madde 51 - KazaYJ ~~~inln kasidle nas,), Kadlkoy eski 1skele caddesinde 

uyu gazete en a u i erin elinde idi. 1 kl h t 1 kl a1···• · t iht' f 
H mes e as a 1 ar, m wiye , tyar • yapti~ sigorta sand1~ idaresi tara m- (Biiyiik), Kadtkoy Yeldegirmeninde 

iller bu i1i temizledi ve iyi de etti. C::iin- hk, !~sizlik, oliim hallerlndekl sigorta dan 1'dd1' a olunur ve bu iddia hiikmen 
k .. h' b' ] ]' ·k (ti~ler), tJskiidarda (Ahmediye). u ·~ lT u us po 111 a ve propaganda va· hiikiimleri i~in hususi kanunlar yap1la- sabit olursa 0 U;9i ve bu kanunda gosteri ~...:.;..;,.,;,:......;.,.;.......;....;.;....;,;,.....:.._,.,...,;,,....;;..;.;. _ _.'!! 

Sltalarml l:ii~iik bir ekalliyetin eline vere· cakt1r. len derecedeki varisleri tedavi ve irad 
mez. Almanyada eski Yahudi gazetele· Madde 46 - 10 dan az ki§l 9ah~an haklarmdan mahrum olurlar. 
ri bugiin de ~Ikm11 olsayd1, Almanyada ve fakat mahiyetl itibarile muhatarah Madde 52 - 1§~inin taksiri ve hatasile 
Musa Dag1 filmi ]ehine yaz11acale yaz1 • ve kazalt o!duktJna tkt1sad VekAletince vukua gelen kazalarda ~~i ve bu ka -
lann sonu olm1yacakb. F akat, Hitler re· karar veri!en t~ebbiislerde ;, kazala - nunda gosterilen derecedeki varislerl 
.. · b .. b" · " h b . rma kar11 igilerin sigortaSJ mecburi - sigorta haklanndan mahrum olmazlar Jlml ugun lZim tez1m1Z1 emen en1m -
siyor. Ama, bu, onlann da ;1ine p;eliyor- dir. ve iradlarmdan hi9bir §eY indirilemez. 
mu,. Bundan ne <;lkar? Bizim i,imize ge- Madde 47 - 1, kazalan sigortastm Dahill ta!imata mugayir yaptlan ih -
len ley, neden bir kerecik olsun Y ahu - Tiirk vatanda~ma tatbik ve te~mil eden mallerden dogan kazalarda hakimin ka

.,e bu hususta !stisnal hiikiimler koy - rarile iradmdan tenzilat icra edilebil!r. 
diliil;in i•ine ~elmemi•tir} 1 b d 1 b ' ~ ' mam1~ o an ecne i ev et te aasmdan Madde 53 - !§ sahibinin ve vekille -

mali veya sebeb olmalarile vukua ge • 
len kazalarda bu kanuna istinaden irad 
alan i"i hak sahibi halefleri umurnf 
hukuk hiikiimleri ve~hile i~ sahibine 
kar~• haiz olduklan hukuku muhafaz• 
eder. 

Madde 54 - Her tiir!U !§ kazalarmUit 
i~ sahibi tarafmdan, vukuunu miitea • 
kib hemen mahalli zab1tasma yan 11• 
bildirilmesi mecburidir. Bildirme mud• 
deti 48 saati ge9emez. 

Glbel bir k1z - ve aevgili.li, Merak ve Heyecan A,k ve 
BRIGinE HELM'In fevkallde fllml : 

Zevk 
fbrahim Nom (Avram Naum). Te • olan l§<;iler &§a~daki hiikiimler daire- rinin i§letme tesisatmdaki eksiklikle -

kin • Alp (Moiz Kohen) gibi damarla- sinde sigorta haklanndan lstifade e - rinden ve meslek lcab1 olan tedbirlere 
nnda T uran ruhu dolatan, Altay aesi derler. ve bu hususta yap11masr 36 nCl maddede 
iirperen, Kubilay ~ag1 CO§an Y ahudile - A - Kaza zamanrnda ve mUteakl - yazth olan nizamnamelerle muayyen 
rin ~ogalmas1m kim istemez? Fa kat bun- ben Tiirkiyede lkamet eden i§~i ve bu hiikiimlere ria yet etrnemelerinden ve 

KazaYJ bildirme mektubunda 11 salil• 
binin i~i ve adresi, kazamn nerede, ne 
zaman, nas1l vukua geldigi, mahiyeti• 
kazaya ugnyanlarm isim ve adreslerl 
ve kaza dereceleri yaZI!tdtr. Bildirm• 
mektubuna bir zab1t varakasile bir ta• 
bib raporu da baglamr. Bildirme mek • 
tubu ve zabtt varakast ve tabib raporll 
ii~er niisha olarak verilir. Bililmum ant• 
me miiesseselerinde vuku bulan fJ ka• 
zalarma miiteallik bildirme mektubU. 
zabtt varakasmm ve tabib raporunull 
birer niishalan da miiessesenin bagll ol• 
dugu makarna gonderilir. 

BEN SENiNiM 
Yak1nda T 0 R K' te 

FRAN ZISKA G A A L' in 
En gUzel fllml 

KU~UK ANN~ 

"Cumllurty•t., In bllleml: 04 

rercilme eden: 0ml!1' Fehml Bllfkut 
- Hikiyenizi karalr.olda anlabr aniat· 

maz onu aerbest buakacaklanm rru zan
nediyorsunuz I Hapisane kap1lann1n bu 
kadar tolay a~llmadiil;ml bilmiyorsunuz 
galiba. Ortada bir~ok garib tesadiifler 
mevcud oldugunu kabul ediyorum, fakat 
bunlar her!•Y demek dei!ildir. 
I - Fair. at siz, galiba Maksim gibi bir 
1ahid mevcud oldugunu unutuyorsunuz! 
1 - Maksimin tchadetinin hi~bir ehem· 
aJiyeti yoktur. 

- Ben bOyle zannetmiyorum. 
- :Y anht diitiiniiyonunuz. Daha IWr-

ka~ gun evvel Maksim Margritin suc;lu 
oldugunu iddia ediyordu. Hatta o kadar 
emin giiriiniiyordu ki bu hususta miina • 
kataya bile girmek istemiyordu. Margri
ti Madam Sanjakln evinden ~1karken 
gordiigiinii .Oyliiyordu. Halbulei, bugiin 
biitiin bunlan unutuyor, tamamile aksi
ni soyliiyor ... Bu kadar c;abuk fikir de • 
gittiren bir adam1n tehadetine ehemmiyet 
nrilebilecegini , zannediyor musunuz ~ 

- Fa kat Maksim hakikati siiyledigi
ne kanidir. 

--- Ona tiiphe yok, fakat gordiigii 
lr.adm ne Margrittir, ne de sizsiniz. 0 yal
niZ biraz evvel giydiginiz elbiseleri giir -
mii1tiir. 

Simdi Maksime sorahm bakahm bu 
yeni lr.1yafetinle gene seni Madam San
jakin evinde giirdiigii kadma benzetivor 
mu? Maksim yemin ederek bunu iddia 
edebilir misin? 

Maksim bagud1: 
- Kat'iyyen, ben yaln1z elbiseleri ta

nldlm, daha dogrusu tamd1gum zannet • 
tim. 

- Goriiyor musunuz? 
- N e de olsa elbiseleri tan1maS1 da 

kifi bir delildir. 

- Onu kabul ehnekle beraber aize 

lar genit ~oliin tektiik ~i~ekleridir. kanunda gosterilen derecedeki varis • i~lerinde laz1m olan dikkat ve ihtimamt 
M. NERMI Jeri - Turk i§9ileri ve bu kanunda gos- gostermemelerinden dolayJ mazur go -

---------- terilen derecedeki vasirler gibi - sigor- riilmiyecek hata ve ihmallerinden ileri 

Parastz lisan dersleri 
Eminonii Halkevinden: 

Parastz lisan kurslanm1z vakmda 

l
oa~HyacaKUr. J.Jevam. et.ultt.. u,uyt1ue -

rin her gi.in biiroya ba§ vurarak kayid
lcrini yaptlrmalarr ilan olunur. 

ba,ka bir teklif yapacag1m Alis. lster· 
seniz bu ak~am bir daha bu meseleden 
bahsehniyelim ve yarm sabah sizinle be· 
raber riiyaniZI tefsir edebilecek birisini 
anyahm. 

- Siz kendi vazifenizi yapsan1z da
ha iyi edersiniz. Zavalh bir gene k1za 
verdiginiz sozii unutarak onu hala ha -
pisane kii~elerinde ~iiriitiiyorsunuz. 

- Ben &51] katili bulmak i<;in elim -
den geldigi kadar ~ah1trm ve icab eden 
ara~t1rmalan da yaphm. 

- Ne gibi ara§llrmalar yapllmz ba
kaylm? 

- Biliyorsunuz ki hademeler her ge· 
ce kap1y1 a~mak ic;in ma ile nobel bok • 
lemekteditler. 0 gece niibet Mali.simin 
oda hizmet~isi Adolfta idi. Bu hademe 3 
may15 gecesi kap1y1 yaln1z bir defa o da 
geceyammdan iki saat sonra donen Mar
grit i~in a~hgml soyliiyor. 

Marllrit: 
- Evet, dedi. 0 p;ece kap1yi bana 

Adolf a~m1~11. Bunu ben de ~ok iyi ha
tnllyorum. 

- Su halde Alis, siz de evden ~lk· 
llll~ ve donmii1 olsaydm1z, Adolf muhalt
kak sizi de gormiit olacakh ... 

- Ay siz Adolf a llll giiveniyonunuz? 

tadan istifade ederler. gelen veya sebeb olmalarile vukua ge-
B - Kazayl miiteakib memleketi ter- len kazalarda verilecek olan irad ~~i -

keden ecnebi ~~~i veya bu kanunda gos- nin veya bu kanunda gosterilen dere -
terilen derecedeki varisleri daimi ola - cedeki varislerinin talebi ve hiikmen 
rak Ti.irkiyeden ayrrhrlarsa kendileri - i§9inin tam giindeligi miktarma kadar 
ne YJI!tk lradm ii9 misli bir defada ve
rilir Ve lradt kesilir. Muvakkat olarak 

Hie; fark1nda bile olmada~ ben on d~fa 
eve girip c;1kabilirim... 0 miitemadiyen 
uyur .... 

- F arzedelim ki evden 1;1kabildiniz. 
fakat eve girmek ic;in muhakkak kap1y1 
vurmak mecburiyetindesiniz... Y oksa 3Y· 
nca bir anahtanniZI m1 var? 

- Hayu, fakat uykuda iken gezenle
rin anahtara ihtiyaclan olmad1g1Dl bilme
lisiniz? 

- Ben ayni zamanda Margritin oda 
hizmet~isi Emilieyi de isticvab ettim. E
milie aaat yanmda yatagm1zda bulun -
duiiunuzu ve derin bir uykuya dalmrt 
olduibnuzu aoyliiyor. Goriiyorsunuz ki 
ayni saatte hem yatag1n1zda hem de Ma
dam do Sanialr.m evinde bulunmu1 ol:ua
nlza imkan yolr.tur. 

- fyi ama Emilie bunlan naSI( hi\i
yor 0 benim oda hizmetc;im degi] ki is
tedigi zaman odama girebilsin ... 

- Oru1 benim de nazan dikkatimi 
celbetti. 

- 0 halde.:. 

- 0 halde madem ki is;ar ediyorsu-
nuz Emilienin itiraf1m size de anlataca • 
g1m, falr.at bunun ic;in kendisini tekclir et
miyeceginize .Oz vermelisiniz. 

- Peki anlabn balr.ayun. 

vekilinln hata ve ih· 

- Emilie Margriti bekliyordu, uylr.u
su gelmesin diye kiitiibhanenizde. gordii
gii bir kitabr okuJllak istemit. 

- Hangi kitabm1' o? 
- <;:ok enteresan bir romanmi§ ....... 
- Olur ICY degill IY 
- Emilieye k1zmaym1z, ~iinkii hana 

verdiiii malumattan dolayr onu opece • 
gim geldi. Saat yanmda sizin uywnut 
oldugunuza hiikmederek kiitiibhane oda
mza girmit, fakat yatak odamzm kap!SI· 
Dl a~1lc giirerek, istedigi kitab1 rahat~a a
rayabilmelr. i~in evvela yatak odaniZID ka
p!SIDI kapatmak istemi~tir. 0 esnada ya
tagmlzda uyumakta oldugunuzu gornii
iiiinden azami dikkatle hareket etmege 
ba,lami!IIr. 

Biiyiik bir dikkatle Andrenin sozleri
ni dinliyen Alis genit bir nefes ald1. Ni
!anhsmm hikayesi biitiin tiiphelerini izale 
edebilecc:k mahiyette idi. Y almz acaba 
bu sozleri ne dereceye kadar dogru idi. 
Bu noktay1 da tenvir etmek i~in Andre· 
ye sordu: 

- fyi ama Emilienin mf hotunuza 
gitmek i~in bu hilr.ayeyi anlahn11 olma -
" ne malum? 

- Odan1za sirmediiine teeuiif edi -

( Arkoft r1ar) 

yorum. Sizi uyandnm11 olsayd1, aaat ya• 
nmda yatag1n1zda bulundugunuzu siz do 
gorecektiniz. 

- Biitiin bunlar iyi olmakla lierah'er. 
pe~eli kad1o1n nas1l olup ta uzun zamaa• 
danberi bana aid olan elbiseleri kullan • 
m11 olmasm1 izah edemezler. Acaba btl 
da m1 alelade bir tesadiif eseridir? 

- OraSI hakikaten garibdir ..• FaJial 
emin olunuz lei bu muammayt halletmek 
i<;in var leuvvetimle ~ahtacaglm, 

- Evet, b8Um masum oldugumu is• 
pat etmek i~in her§eyi yapm1ya hazn ol• 
dugunuzu ve zavalh Kler Buvali dii§iill' 
mediginizi bile biliyorum. Avukatl bu ~ 
lundugunuz masum bir gene lr.1za kal1' 
tuttugunuz yo] size yalr.!§maz. Halbu~ 
onun masum oldugunu ispat etmek i<;ilt 
beni ona biraz evvel gordiigiiniiz k1ya • 
fetle gostermek kafidir! .. 

- Hay1r, onun tchadetinin de hi~· 
bir ehemmiyeti yoktur. 

- 0 halde ne gibi deliller istiyorsu • 
nuz? Sahidlerin biitiin siiyledikler:ne 
birer itiraz buluyorsunuz, falcat Konte • 
sin Webley markah bir tabanca ile ol
diiriilmii! oldugunu unutuyon~~~~~~~o. 

- Siz buna emin misinid 
, { Arlaf& 1!11' .l 
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Ege Mitolojisinde 
Asyal1 go~menler 

Hero ile Leandr le.iandt 

) Biz bize 

U~up gitmek! 
Amerikamn tanmm1~ alimlerinden 

Goddard Clark yeni bir alet ke~fetmi~. 
Bununla otratosferi a~mak, diger y1ldlz -
lara gitmek kabil olacakmlj. 1907 oene
sindenberi i~e ba~hyan profesor, ancak 
birka~ aydanberi kendisinden bahsetti -
rebiliyor. Bir~ok zenginler, alimm proie
lerine alakadar olmu~lar. Bunlann ara -
smda me,hur tayyareci Lindberg de var. 
T ecriibelere gelecek sene ba~lanaeak -
m1~. 

Bilhusa Lindberg gibi popiiler bir a
damm i~e kan,masmdan sonra, Ameri -
kah alimin ke~fi efkan umumiyede bii -
yiik bir alaka uyandltml!. Gazeteler, iri 
harflerle Goddard Clarktan bahsediyor
lar, «yakmda kainall fethedecegiZ» di -
yorlar. 

Diinyadan uzak1a§IP uzak y1ld1Zlara 
gitmek bahsi, Yirminci am insanlarm1 
Slk !lk me1gul ediyor. Son elli altm11 se
ne i~inde meydana ~1kanlan teknik ha 
rikalan dii1iinerek her§eY yapabilecegi -
rnize jnaDiyoruz. 

Ha1buki teknigin babaSI o1an bilgi sa
yesinde ogreniyoruz ki biitiin bunlar hi
rer hayalden ibarettir. 

Y erimizde m1hh gibiyiz. Diinyanm 
banliyosii say1lan kamerde ya1amak ka
bil degildir. Hususi tertibatla orada bir 
miiddet yasanabilse bile, bu bize pek ye
n! bir1ey ogretemiyecek. Her tarahm ka
n, kan1 biliyoruz. 

Diiier yildizlara gelince, en yak1mna 
varabilmek i~in deh§etli bir oiiratle gil -
mek 1artile aylarca, senelerce bo1lukta 
seyahat etmek JB.z,m. 

Kutub y1ldlzmm 'I'B' bize lmk sene
de geliyormu1. I11gm oiirall saniyede ii~
yiiz bin kilometrodur. Ye aydmhg1 bize 
ancak yiizlerce sene sonra gelebilen yll-

• d1zlar da pek ~ok. 

Heryo lie Leanar 
[C. t>on Bodenhansenin tab!osu: Miiniitte] 

Mitolojide Hero ne Leandrm ~k le -
Jandt 16yle anlatthr: 

<::anakkale BoJtaunm Avrupa yaka -
lllnda Sestos oitesinde qk ve garam 
tanr151 Afroditlnln bir mabedi vard1; 
"e bu mabedin ~lerine Hero adtnda g\i· 
~~I bir k1z bakardt. 

ollestos Slte&fnfn tam karljiSlnda, A • 
'~~adolu yakasmda Abldos ad1nda bir •)
te ve bu sitede Leandr isminde gene ve 
iilzel bir delikanh vardt. 

Leandr, bir giin, Afroditl namma ya
lltlan dini blr bayramda bulunmak i~in 
Sestosa gitti ve orada Heroyu gordi.i, 
RonJU giizel ktza tutuldu, ktz da giizel 
delikanhya vuruldu. 

Leandr Abidosa dondi.igii zaman hep 
l:!eroyu dii~iiniiyordu; ve hemen o ge· 
ce Bo~azt yi.ize yi.ize g~ti, ktzla bulu~
tu; bundan sonra da artlk her gece bu
lu~rnaga ba!ladtlar: 

liero, yiiksek bir yerden ~trakma 
!rne§ale) tutuyor, Leandr kar~t sahil -
den denize athyarak I!tiim istikametin
de sevgilisine kavu~mak !~in yiizmege 
ba~hyordu. Boyle bir~ok tatlt geceler 
l!t~tl 

1<:1§ gelmi~ti. Ftrtmalar ba~Jarm~tt. 
l:leniz kopiikler sa~arak kabartyordu. 

Leandr yedi giin sabtrstzhkla ve ii -
~ntu ile riizgiirlann dinmesini ve de-

:Su!gar polisi yeni hadiseler 
meydana ~1kard1 

b' Sofya 6 (A.A.) .- Bulgar aiansmm 
It lld~rdigine gore, sUJkasd te§ebbiisii hak-
tndaki tahkikat bir~ok yeni hadiseleri 

llleydana ~lkatml!•• da tahkikah i1ka1 
•trnemek i~in bunlar 1imdilik nelredilme
lhtktedir ......_ . 

nlain dil..Jmeslni bekledi. Kaqt yaka
da her gece oevgilislnln titriyen t~Iglru 
goriiyordu. Nihayet dayanamad1; hir 
gece; deniz korkunc giirlemelerle sa -
hilleri doverken, kar~tya gc~mek i~in 
kapkara dalgalarm arasma atlldt. 

Bir miiddet Heronun ~1rakrnasma 

dogru yiizdii; fakat korkunc riizgar ~·
rakmaYI .Ondiirdii; Leandr karanhkta, 
istikametini kaybetti; ve dalgalarla u
zun zaman bo§ yere bogu~tu. Kuvveti 
kesildi; kara ve korkunc dalgalar l!ii -
zel delikanlmm ba~mt ve viicudiinii 
ortti.i. Umudsuz ~trpman Hero, ertesi 
sabah, Sestos civarmdakl kayalarm a-
rasmda Lcandrm cans1z cesedlnl bul -
du. Onsuz ya&tyamazdt. Ftrhna halit 
dinmemi~ti; Hero; sevgilislni oldiiren 
dalgalann arasma atlldt. 

Notlar: 
1 - Bu a>k macerast ~ok giizel bir 

Frik Jejandtdlr. 
2 - <;anakkale Bo/:au, biiyi.ik gii~ 

yollarmtn iisti.inde en i~lek bir ge~id ol
mu§tu. Leandnn her gece Asya yaka
smdan Avrupa yakasma yiize yiize ge~
mesi, <;anakkale Bogaztmn oynadt!it 
biiyiik roli.i aydm olarak giistermekte -
dir. GB~menler bu Boi:azdan a§arken 
biiyiik zorluklarla kar&lla~mamt&lard>. 

RE$AD EKREM 

Bursadaki kamgarn fabrikas1 
Bursa (6zel) - Elektrik fabrikaSI 

yanmda yaptmlacak olan kamgarn fab· 
rikasmm biitiin muamelesi ve haz~thklan 
bitmi1tir. 16 te1rinievvelde ihale edilecek 
olan fabrikanm ihale bedeli 1 ,300,000 
kiisur liradlt. T emelatma toreninin 29 
tetrinievvelde yap1lmaS1 kararlatml§hr. 

Hi e; 
Edebt Roman : 9 

' • Sevkedilmeden bir gece evvel gene 
Onlann bahc;esine tllmanml§tl ve ertesi 
labah giine1le beraber bah~eye inen gene 
b ~z harnagm iiHiinde bir kiic;iik kag1d ve 
.~r demet k~tmlll giil bulmu§tu. Kag1dda 

loyJe Yaz1h idi: 

k t<Jiiirsem beni hahrlaymlz, ben o\iir-
en bile, sizi diitiinecegim.» 

S Bu lr.iic;iik mektub pek romantikti. Ye 
ilkza bunu alm11 ve ki!:JIIIZl giilleri de 
b hed1ye ald1g1 san giiller ve tiirlerle 

•raber bir kutunun i~ine atm11 ve kutu
Yu kilidlemi1ti. 
. 0 !!tee oabaha kadar yatakta bu •im· 

11~.•h giizlii gene ve giizel askeri diitiin
lll~ltii. Ye olmemesi i~in Allaha dua et
lllllti. 

l~i mahzundu ve kendi kendisine so -
l'liYordu: 

V Sevgi aeaba bu mudur} 
' e sona uykusu ka~t1g1 ic;in: 

, - Evet, evet hi<; §iiphe yok onu sevi
wol'lllll. 

Yazan: Suad Dervit 

Diyordu. 
Ertesi sabah bahc;ede dolatllken onu 

arad1. Fa kat daha ertesi giin piyano ho
casma giderken rasgeldjgi bir insan ona 
tair ve asker kom§usunu tamamile unut • 
turdu. 

#** 
Kiic;iik teyzezadesi Pakize, dad1 kalfa 

ve kendi tiinelden ~1klyorlard1. 
tki gene kllln ellerinde ufak nota ru-

1olaTI vard1. ~1k ~artaflan i~inde minimi
ni viicudlerile kii~iik bebekleri hahr1at1· 
yorlard1. 

Dad1 kalfamn emri altmda talimli 
iki asker gibiydiler. Konutmak, soz soy
lemek, giilmek yasakll. Pec;eler bir emirle 
kapanlt ve gene bir emirle ac;1hrd1. hte 
bu suretle tiinelden ~1kllklan anda onu 
kar§llaTinda gormiitlerdi. 

0 uzun boylu, genit omuzlu, ince bir 
kam<;~ gibi sert viicudlii bir zabitti. 

Genit omuzlan iizerinde ba§lDI dik tu-

Biitiin bunlar bilindigi halde kainah 
fethedecegiz dememiz herhalde biraz is -
tilac1hk ask1m1zdan, biraz da burada ca
ntmiZ!n slkllmll olmasmdandlt. 

Milyonlarca yild!zm panlhsi1e yanan 
gokyiiziine ba§IMIZI kaldndlglmlz za -
man, i~imi1de bir iimid doguyor, haya -
limizde oralara dogru u~up gitmeyi ku -
ruyoruz. 

Oralara gidemiyecegimizi bilgi bize 
ogretiyor. 

Yaktile bir kitab okumu1tum. Muhar
rir biitiin bunlan tablil ~ttikten sonra 
pe.,imist bir dille ebediyyen yere m1hh 
olmam1zdan 1ik.iyet ediyordu. 

Halbuki bu kohne diinyadan uzak -
la§mak, ylld1zlardan daha parlak, daha 
i~ a~1c1 ufuklara kavu1mak pekala miim
kiindiir. Bunu insanlar gokyiizile me1gul 
olmadan ~ok daha once, ta .. en eski za
man1ardanberi bi\iyorlardt 

Giizel bir 1iir okumak 1 
N. 

Gonende Baymd1rhk faaliyeti 
Gonen (6ze1) - Gonen - Balye 

~oS<sinin tesviyesine batlanmljhr. Yiiz -
lerce amele bu yolda ~·h~maktad1r. Bal
ye halkmm Bandltmaya gitmesi i~in Ba1-
yeden Bahkesire kadar (50) ve Bah -
kesirden de Bandltmaya kadar 100 ki 
ceman 150 kilometro gibi ~ok bir me -
safe gitmek mecburiyetinde idi. Gonen -
Balye 1osesi yap1l1p bittigi takdirde bu 
150 kilometroluk mesafe 100 kilometro
ya inecek ve Balya halk1 Band~tmaya 
gitmek i~in 50 kilometro kaz.anarak Gi:i
nenden ge~erek dogruca Bandmnaya 
gidecektir. 

Y ap1lmaya ba~lanan bu yeni yoldan 
Edremid ve civar mahaller halkl da isti

fade edecektir. 

Gonen - Balye ~sesinin Gonen ikll· 
sad hayatma da pek biiyiik fayda1an 
vard1r. 

tuyordu. Tiiylii kocaman kalpagmm iis· 
tiinde iki kanad giine1te pml pml yam -
yordu. 

28 veya 30 ya1larmda olmahyd1. Yii
zii giine§len bak1r gibi yanml§tl. A<;1k ye
ti! gozleri tath ve i~e itliyen yaramaz bir 
baki11a doluydu .. San katlan takaklanna 
yakla§hgl zaman yiikseliyor, bir kartal 
gagasm1 hallrlatan ince burun1u bu ~eh
reye 1eytani bir mana veriyordu. 

Dudaklan daima giiliimsemek ister 
gibi yaTI arahkh ve bembeyaz di§leri kal
pagmdaki kanadlarile rekabet etmek is
tiyormul gibi ,,,Jdiyordu. 

Onun kadm muvaffakiyetleri c;ok olan 
talihli bir erkek oldugu her hareketinden 
belliydi. 0 bir kadma o kadmm ho1una 
gidecek gibi az1C1k ciir' etkar ve ~ok hay
ran gozler1e bakmasm1 ne iyi biliyordu. 
lki gene kill goriir gormez evvela ikisine 
birden bakml§ll. Sonra gozlerinin ne1eli 
ve dost baki1lan Sezanm gozlerinde kal· 
ml§ll. 

Seza da onu gordiigii anda kuvvetli 
bir biiyii ile biiyiilenmi! veya bir ipnoti
zer tarafmdan ipnotize edilmi1 gibi ol
dugu yerde bir saniye belki de bir saniye
den <;ok ktsa bir zaman duralamt§tl. Ona 

s 
ik 
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Ahmed Agaoglu 

Biitiin diinya sulh diye bagmp durdu
gu halde gene silah patlaru ve fennin dur
madan dogurdugu ve hergiin daha kor
kunc bir mahiyet verdigi oJiim Ve feJaket 
aletleri harekete ge~tiler I 

Y almz ben hayallmda kac;ma ~ahid ol
dum: 1870 y1lmda Frans12- Alman mu
harebesi, 1877 de Osmanh - Rus harbi, 
1898 senesinde <;:in harbi, 1899 da Boer 
muharebesi, 1904 te Rus - J apon harbi, 
1908 de Bosna Hersek i1gali, 1910 da 
Balkan Harbi, 1911 de T rab1us harbi, 
1914 te Biiyiik Harb 1920 - 1922 Tiirk
Yunan harbi, 1930 senesinde Man~uko 
harbil 

f~te ya1mz benim hatmma gelenler. 
Hele bunlar arasma Cenubi Amerikada 
olup bitenleri kaydetmedim I 

Y almz Biiyiik Harb be~eriyete otuz 
milyonluk bir kiitlenin hayat harieine a
tl1maSI, 300 milyar frank gibi muaznm 
ve biitiin be~eriyetin para1anm sarabi1e
cek miktarda bir servetin havaya u~ma
sile bitmi1tir. 

6yle zannediliyordu ki bu kadar fela
kete ugram1~ bulunan be1eriyet harb be
lasma bir daha ugramaz, bir daha boyle 
bir cinnete yana1mak deli1iginden kendi
sini koruyacak kadar tecriibe sahibi olun
mu,tur. 

Fakat ne gezer? Ondan sonra dahi kii· 
renin muhtelif par~alan kan ve ateJie bo
yanmlt ve yanm1111r ve bugiin dahi bo -
yanmakta ve yanmaktadlt. 

Ha1buki sulh iilkiisii be§eriyetin ta ilk 
giindenberi tatldlgl aziz ve klymetli iil
kiilerden birioidir. En vahti zaman1ar -
danberi bu iilkii onu bir tek dakika b1 • 
rakmam11 ve bu iilkiiye kavu,mak i~in 
daima can atmlttlr. 

Biitiin dinler sulhu bir hedef olmak ii
zere gostermi1lerdir. Baz1 Avrupa miite
fekkir1erinin iddia1anna ragmen islami -
yet te tecaviiz savatlhl aola kabul etme
mittir. Onun kabul ettigi esas tedafiii sa
valhr ki saglam dii1iinceye pek uygun
dur. 

Fa kat ne ~are, insan ayni zo.manda da 
kendi i~inde biitiin tezadlan tajlyan oir 
varhkllr. Sulh iilkiisiiniin yambatmda 
onda tahakkiim ve gash saikleri de var
dlr ve o, ekseriyetle bu •aile! ere bakar 1 
ftte bunun i~indir ki lngiliz miitefekkiri 
Hobbs ins an hakkmda: «Homo homini 
luisus ert» insan insanm kurdudur demi!
tir. 

Ye garibdir ki lngi1iz miite!ekkiri bu 
esastan fU fikri ~lkatmljllr: fnsanlar ara
smda sulhu temin i~in kuvvetli ve biitiin 
digerlerine iradesini kabul ettirecek biri
sinin bata g~mesi laz1md1T I 

Ayni fikir on dokuzuneu asnn ikin -
ci yammda da ald1 yiiriidii I Fa kat neti
cede ne Roriiyonunuz? ft ba•ma gelmi1 
diktator1iiklerdir ki be1eriyeti kanh mu
sademelere siiriildiiyorlar. 

Hobbs kendi zamamnda ve ondan son
ra gelen on sekizinci amda hemen hemen 
yalmz kald1. Biitiin Avrupa miitefekkir
leri ve bilhassa F ranslZ ansiklopedistleri 
sulh iilkiisiinii beslediler, ve FransiZ bii
yiik ink1labt bu iilkiiyii kuvvetlendirdi. 
F akat buna ragmen diktatorliik makaml
na gelmi~ olan Birinci Napoleon Avru -
pay1 tam yirmi sene kan ve atO§e bogdu. 

Maamafih sulh i.ilkiisii sokmiiyordu. 
Miispet bilgilerin a~1lmaS1 ve galebe c;al
masile bu iilkiiniin bu bilgiler sayesinde 
tahakkuk edebilecegi iimidi beslendi. 

Bu kere de Hobbsun fikri ba1ka fekil
ler ald1. Dendi ki: «Beteriyeti idare e
denler iht!Taslanna bagh, bilgiden mah
rum adamlardiT. Bunlarrur ki kiitleleri 
felaketlere sevkediyorlar. Eger bunlann 

oyle gelmi~ti ki 0, bu yiizii sanki ezel -
denberi tan1maktad1T ve sanki o bu santm 
erkegi ezeldenberi bekliyor. Ona rasgeli
iine hayret etmemitti. Y olunun iizerine 
~1kan bu yabanc1ya hayallnda biril)ci de
fa tesadii! ettill;i bir insana bakar gibi 
balr.maml§tl. Sanki o uzun seneler hasreti 
c;ekilrni~. ~ok yakm bir insan ve ~ok se· 
vilen bir atina gibi ona ittiyakla ve oe -
vincle bakmlftl. 

Neden ona bOyle bakml§h} 

N eden on a rasgeldigi and a bu kudret
li zevlr.i duymu,tu? 

Gene zabit te tiinelde bilet almakta i
ken Karakoye gec;mekten val4!~nn1h. 
0 da geri donmiit ve onlan takib etme
ge ba,Iaml§h. Yiiriirken kaldmmlan dol
duran1ann ba~lannm iistiinden kendisini 
gorebilmek i~in baJIDI kaldmyor ve goz
lerile o kalabahgm i~inde Sezay1 anyor
du. 

Piyano mualliminin oturdugu sokagm 
ba~ma gelinciye lcadar Seza en az ii~ 
dort defa batlnl arkaya ~evirmit ve onun 
arkalanndan gelip gelmedigini kontrol 
etmi1ti. 

Piyano mualliminin oturdugu apartl
mamn dik merdivenlerinden <;~karlarken 

yerine bilgi ile miicehhez ilmin mutalan· 
na dayanarak idare etmek usuliinii bilen 
bilgiciler ge~erlerse diinya rahat yi.izii g:;.. 
riir ve sulh nihayet yerle1ir I» Aristokra
tie fntellectuelle nazariyesi kuruldu. 

Bu nazariyenin en biiyiik miimessili 
iistad E. Renand1. Bu iistad kiitleiere 
kar11 ve kiitleler iizerine kuru1mut idare 
sistemlerine kar11 derin bir nefret besler
di. 0, bejeriyetin kurtuJUfUDU miimtaz a
JimJerden, san' atkarlardan beklerdi ve 
bu fikirlerini kendine mahsuo muhte4em 
iislup ve espri ile «Causeries Philoso· 
phique» <<Felsefi Musahabeler» adh ese
rinde serdeylemi1tir. Burada iistad :lahi 
bir miihendis tasavvur ediyor. Bu miihen· 
dis diinyay1 bir ah~ta altiist edecek bir 
bomba icad ediyor. Bu bomba ile biitiin 
b01eriyeti tehdid ederek mutlak bir itaat 
altma ahyor. 6teki taraftan da bi1di~i en 
miimtaz cihan alimlerinden bir heyet in
tihab ediyor ve diinyanm idaresini bu he
yete veriyor. Miihendis bomba elinde 
beteriyete bu heyetin verdigi kararlan- ki 
mf ilim ve akla dayamlarak verilir- icra 
ettiriyor ve beferiyet biiyiik bir refah ve 
saadet ic;inde nihayet iotedigi sulha kavu
!Uyor. 

Fikir Renanda bu §ekli ahrken fngiliz 
muharrir ve miitefekkiri Carlayle da ayni 
fikirden «Kahramanlar» ve Alman mii
tefekkiri Nitseheda de «Luper Mensh» 
«F evkalbe1er» nazariyesini dogurdular. 

hte Almanyada Hitler ve lta!yada da 
Musolini zuhur etmit o1an bu fevkalbe
!erlerdir. 

Hakikatte ne Renan, ne Carlayle ve 
ne de Nitsche yeni bir fikir o .. dya atlm§ 
degildiler. Biitiin bu nazariyeler o kiihne 
1arkta batka siitreler, batka renkler al -
tmda teeriibe edilmitti. Messianizme, Me
sihin beklenmesi, «Deccall», «ricati ali 
Muhammed» ve «Mehdi» hakkmdaki 
efsaneler hep bu iilkii ic;in susam11 zavalh 
be,eriyetin ortaya atllgl bek1eyiJierd;, 
Biitiin bu nazariyelerin nereye vardlglhl, 
ne gibi sergiizeJI~ulara meydan haZITia -
d1klann1 beteriyet ac1 tecriibelerle ~oktan 
ogrenmi~ti. 

N azariye sahibleri unutuyorlard1 ki 
temsil ettikleri «kahramanlar», Luper 
Menteler, Mehdiler de insanlardtr, ve 
binaenaleyh i~1erinde her insan gibi aym 
tezadlan taJlyorlar, ayni ihtiraslann ze
bunudurlar. Bunlann ellerinde biitiin be
!eriyet iizerinde bir tahakkiim ve galebe 
kuvvetini toplamak, be1eriyeti daha ko
layca ~lkanlabilecek feliiketlere mar•IZ 
biTakmak degil miydi? 

fste meselenin JU tarafm1 dii1iinen A
merikan profesorii ve Cumhurreioi Yilson 
nazariyeye ba1ka bir tekil vermege ko
yuldu. Bu hayalci miitefekkir de Uluslar 
Kurumunu dii1iindii. Yilson da zanndti 
ki biiyiik kii~iik birbirine miisavi olan bii
tiin uluslardan ve uluolarm miimtaz bil
gi1i miime .. il!erinden yapth bir kurum, 
varhk buluna uluslar arasmda ~tkacak, 
herhangi bir meoele bu kurumun karanna 
baglamrsa, artlk silah vaSitasma gitmek 
liizumu kalmaz ve meseleler sulhla halle· 
dilirl 

Bu fikir esasta ~ok yiiksek ve ciimerd
di ve eger Yilsonda o fikri tahakkulc ettir
mek kabiliyeti olup ta arkasmdaki Ame
rika da onu tutmut olsayd1 belki biiyiik 
iilkii tamamen degilse de hk olmazsa kls
men tahakkuka dogru yiiriidii. 

Fa kat ne c;are ki fikir odasmdaki Vii
sonia i1ba~mdaki Yilson arasmda uc;u -
rumlar varmlf. Bu u~urumlann derinli~i
ni hissedebilmek i~in Yenay sulhu esna
smda fnRiliz heyeti nezdinde miiJavir olan 
Londra Dariilfiinunu ikhsad profesorii 

Sezamn kalbi bu kadar h1zh vuruyorsa 
hi~ tiipheoiz ki bu yalntz yorgunluktan 
degildi. Damarlanna tath ve uyu§turucu 
bir zehir akmlf gibi idi. Kamm lath tat
h yakan bu zehirin viicudiinde !leak, 
01cak devrettigini hissediyordu. 

Benliginde miithi, bir duygu kabili -
yeti peyda olmuttu. 

0 gun dersini ~k miikemmel yapmllh. 
Notalar sanki ona bugiin birinci defa o
larak mlanm a~m1§lard1. 

Relerin, milerin i~inde sakh olan rna
nay! o giin anlaml§h. Ye o giin kii~iik Se
za harikulade piyano c;alml§tl. !htiyar 
ltalyan hoca dersten sonra: 

- Ei!er bu bOyle devam ederse siz
den c;ok memnun olacagiJD. Bugiin bir 
harika idiniz I 

Demi~ti. 
Esasen o giin ona her§ey harikulade 

ge1iyordu ve Seza kendini bir riiyada 
zannediyordu. Ona hertey giizel gorii • 

niiyordu. Biitiin renkler sanki bir fotograf 
cammm arkasmdan bakihrken goriilen 
renkler gibi parlak, giizel ve canh olu
vermiJti. Yiiziine c;arpan havada bile ipek 
bir kanad yumu1akhg1 var gibiydi. Kal· 
dmm1 dolduran Umumi Harb fstanbul
lulannm magmum, hasta ve a<; suratlan 

M emleketimizde, kimisi hanci • 
tavugu gibi, yoleu para1arile 
o~e~inen, kimi yer altmda iki • 

~er bu~uk dakikahk bir kostebek haya • 
hnm zevklerini insanlara tathrarak ka • 
zane yolunu saghyan, gene kimi de e • 
konomik ve tecimsel perdeler kurup, 
«z1l ve hayal» gostermekte karagoze tat 
nkartmak suretile itini yoluna koyan ya· 
banc1 sosyeteler bir iki y,J var ki biiyiik 
bir kayguya dii!tiiler. Tiirk parasm1 ko -
ruma yasaSI, bun1ann her y1l Avrupaya 
ak1p gitmekte olan karlanna: «Durl» 
dedi. Birer, iki!er, bizim delik cebleri • 
mizden c;1kip bu sosyetelerin kasalanna 
intikal eder etmez, sayiSI yiiz binleri ge
~en liralar, kefalete bag1anarak, banka· 
larda nezaret altma almd1. 

Bunun iizerine alakadarlann uykula • 
n ka~ll. Bu onemli sermayenin boyle bu· 
rada, romatizmah hasta gibi yerinden k1· 
mlldamaksiZin yall11 canlanm 11k1yordu. 
Her taraftaki bu para darhgmda, bizim 
liraclklar, gidecekleri yerlerde acaba ne 
i1ler gormezlerdi? ! 

Pazarhga giri~mek, tathya baglamak, 
riiziimiize giilmek, mlanmak.. Hi~biri 
kar etmiyordu. Tiirkiye cumhuriyetmin 
yasalan, rahmetli Devleti Aliyei Os • 
maniyenin ne tarafa ~eksen giden kanun• 
larile bir degildir. !stisna bizim iiz tiirk· 
~· hukuki sozliikte yer bulamlyan bir 
kelimedir. Osmanh kanunlannm yerli ile 
)'abancl arasmda bazan fark gozettigi o
lurdu. $imdi ise bu fark yoktur. Y asa • 
mn iiniinde, bilmem ne sosyetesile, Ak • 
sarayh Torik Necmi birdir. 

Sosyeteler bunu anlaymca: 
- Eh! dediler. 0 hal de, bath bir 

~are arayahm. 

Ye, gazetelerin haber verdiklerine gO
re, o aramlan ~are bulunmuf: Tiirki)·e • 
de para kazanan yabanCl kurumlar, bun• 
dan sonra, paralanm aynen degil, fakat 
iiziim ve hayvan o1arak ~1karmay1 teklif 
ediyorlarm1!. 

Yurdumuz i~in ekonomik bak1mdan 
pek faydah olacag1n1 tahmin ettigim bu 
teklifin, beni i1killendiren, yalmz bir tek 
ciheti var: Nihayet bizim cebimizden 
~1km1§ olan bu paralar hayvana tahvil 
edilirken, dikkat edilsin de, deve yap1l -
masma meydan verdiri1mesin! 

Erciimend Ekrem T A.LU 

Keynes tarahndan «Yersay sulhu etra • 
fmda» adh yaz1lm1! ve Londra sefirimiz 
Ali F ethi tarafmdan di1imize terciime e
dilmil olan kitab1 okumahd~t. Goreceksi· 
niz ki zahiri hiirmetler ve la7imler arasm
da bu hulyaperver profesiir iki ihtiras 
dolu ve hinoglu hin Clemanceau ile 
Loyd Georgeun ellerinde bic;are bir o -
yuncak olmu1tur. Bunlar onun her istedi
gini derhal kabul ediyorlarm11. Ciinkii 
arkasmda hem iki milyonluk taze Arne • 
rika ktrvvetile Amerikanm tiikenmez va• 
"talan, hem de biitiin be,.riyetin tevee
ciihii bulunuyordu. F akat onu bu surel]e 
tatmin ettikten sonra derhal onun fark.na 
varmad!il;l oy\e maddeler ve f1kra1ar !I· 

kl!lmyorlarmls ki fikri ta esasmdan bo -
zuyormut ve Uluslar Kurumunu biiyuk 
devletlerin ihtiraslanm tatmin 1~m yen1 
bir alet tek1ine sokuyormuf. 

Profesor Keynes bunu anlar anlamaz 
istifa etmi1, Yersay sulhu heniiz yapllma
mllken yukanda ismini soyledi~imiz ki • 
tab1 yazarak bu •ulhun beserivet ic;in bir 
felaket olaca~lnl, birc;ok v•ni kan11klik· 
lara ve herciimerclere mebde t .. kil ede· 
ceil;ini haber vermisti. Profe•oriin dedik
leri hep tahakktok ;tti ve bu~:iin de biitiin 
br,.rivetin miithi< bir felaketle tehdid e
dildi~ini scoriiyoruz. 

AHMED ACAOGW 

bile ona ne!eli, 01hhatli yiizler gibi go • 
riiniiyordu. 

Dersten ~1kuklan zaman caddelerin 
iki taraf1n1 donanm11 gormii~lerdi. Her 
halde miittefik ordulan o giin bir yerde 
biiyiik bir muzafferiyet kazanm11 ola • 
calc II. 

Seza bu donanm11 sokakta yiiriirken 
biitiin bu donanltm sanki kendi ic;indeki 
bu anla!llmaz bayram duygusunun ifade· 
sini vermek i~in yap1lmll oldugunu dii • 
1iiniiyordu. Ye ic;indeki bayram havasma 
uygun bu yollarda yiiriimesini seviyordu 
ve gozlerile de gayriihtiyari ona bu bii • 
viik co~kunlu~u vereni kaldmmlann ka· 
labahi1;1 arasmda ara~hrmakta idi. Bu 
ara!lllma hie; te uzun siirmemi1ti. Onu 
bu1mustu. 

Onlar derslerini yap1p bitirinciye Ira· 
dar nere1erde kalm1sh?.. NaSI] hal a lm
ralarda bulunuyordu?. lki sa at bu kal • 
dmmlarm iizerinde mi beklemi,ti?. 

Biitiin bu suallere bir cevab bu1ami• 
yordu. F akat ona rasgeldigine harikuli· 
de seviniyordu. Herkesin i~inde ve her• 
kesten giizel bu adam1n san110 basi biitiin 
baslardan viiksekti ve genis omuzlarile 
ne heybetli bir duru§u vard1. 

( A.rlran IIIII') 



CUMBURfYET 

Bulgarlar diin de 

4-0 yenildiler 

Kar1~Ik takun diin 
daha iyi oynad1 

Levski taktmt ikinci ma~mt da atin 
yaptJ. Bu sefer karttlnnda F enerbah~e -
nin, biri Galatasaraydan, ikisi Giine,ten 
takviye edilmi~ N ecdet - F aruk, Y alar
Mehmed Re1ad. Lillfi, Cevad - Fikret. 

de 
BaLkan oyunlarznzn kirli ~amu$Zrlarz 

Y apdan idaresizlikleri bir 
eski ~ampiyonlardan dinliyelim! 
Eski ,ampiyonlarunJZdan 

Balkan oyunlar1 Tiirk 
Suduri, «Aitmci 

bir hezimet 
atletizmi 

olmu~tur» diyor 

• • 
1~m 

Naci, Rasih, $aban, Niyazi 1eklinde di. Tiirk atlet taktmmm ac1 bir mal!J(l. ve kuvveti, maddi ve manevi kabiliyeti 
Ma~a, cumartesi giinkii kalabahga na- biyetile biten Altmc1 Balkan oyunlan- hakkmda laytkile bir fikri yoktur. Bizde 

zaran daha fazla bir seyirci kiitleSI o - mn kirli 9&ffia§trlanm ve i9ylizlinli fa- antrenoriin vazifesi haftada ii~ defa 
niinde ba, land.I. sil fas1! yazmaga ba§l&dik. Bu i§te, ya- Taksim stadyomunda karanhk basarken 

Kan11k tak1m evvelki giine nazaran ztlacak o kadar §ey var k.i, bunlart bir- saytsi 10 u ge~miyen birka~ gencin yap
daha canh daha fuuri ve daha kombine ka9 makalede hulasa etmege imkan hgi iistiinkorii idmanda haz1r bulunmak
bir oyun ~Ikardt. F akat ikinci devrenin yoktur. Bu ne§riyatimiza srrasile devam tan ibarettir. 
aonlanna dogru oyuncularunJZin hepsin- edecek, yap!lan btitlin idaresizlikleri 928 senesindenberi son zamana kadar 
de yorgunluk alametleri goriiliiyordu. hirer hirer meydana koyacagu. atletizm antrenorii alan Abraham, AI _ 
Bulgarlar iki giin iistiiste rna~ yapmak za- Diinkii sayJmtzda, atletlerimizin manyadan geldigi zaman 928 Olimpi _ 
ruretinde kalmtt olmalanna ragmen hi~ kamptaki ya§&YIJ tarzile mlisabakaya yad1na 4 ay kala 5000 metro ~ampiyo _ 
kesilmediler. Bilakis bizimkilerde yava1- girecek atlet taktmrm1zm, her tlirlli bil- nuna 800 metro ko1turmu1 ve 1500 
hk ba1 gosterir gostermez busbutiin a~tl- giden uzak bir §ekilde tesbit edildigini 1ampiyonuna da disk athrmaga kalk11 -
d.IIar. yazmi§bk. Dlinkli yaz1m1Z lizerine, AI- mak gibi tecrubelerle sayiSI her cuma 

Kan11k tak1m, ikisi birinci devrede, !ki- tmc1 Balkan oytmlarmda hakemlik ya- 150 - 200 ii bulan atletlerin dart ay 
1i de ikinci devrede olmak iizere dort go) pan ve Tiirkiye 1500 metro §ampiyonu i~inde 20 ye inmesile memlekete nekadar 
atarak rna~! 4-0 kazand1lar. ve 4X 400 bayrak yan§I rokordmenle - nafi oldugunu gostermi1tir. $imdiki an -

Bu neticeye bakarak gelecek hafta rinden Suduriden bir mektub aldtk. trenoriin vaziyeti de bundan ba1ka de-
Clast Sovyet futbolcularma kar11 oymya- Bu eski 1ampiyon, bu defaki mlisaba- gi)dir. Gene atletlerin sayiSI 40 1 ge~me-
cak Tiirk tak1mmdan da fazla bir§ey b~k- kalarda ayni zamanda hakemlik te et- mekt~dir. 
lememeliyiz. tiki l9ln hadiselerin i~yiiziinii teknik Atletizm F ederasyonu boyle k1110 

Haftaya ~Ikaracagirnlz tak1m, bir iki- balammdan daha iyl gormli~ ve bir giin Ambasador salonlannda, yazm plajlar -
ai deiiittirilmi~ olmak iizere, hemen avni evvelki ne~riyahmlZl teyid edecek rna- da banyolarda zamamm gideren antre
gibidir. Bu tak1m oynad1g1 iki ma~ta da hlyette kiymetli bir makale yazml§hr. nor getirecegine kabiliyetli, miistaid ve 
tam bir beraberlik gosteremi§tir. Bu hale Sudurinin bu yaziSllll da aynen ne§- ~ah1kan iki atleti Avrupaya gonderip 
Ruslann Leviskiye nazaran ~ok iistiin rediyoruz: atletizmin ~ok ileri gittigi lsve~. Norve~. 
olmalanm da katabiliriz. Finlandiya, lngiltere gibi memleketler • 

F erd itibarile luymetli futbolculardan Alhnc1 Balkan oyunlari, §ahsi kana- de 2 - 3 sene tetkik ve tetebuda bulun -
tetekkul etmit. fakat aralannda beraber- atimce Turk atletizmi i~in bir h~zimet durup bilahare memlekete getirmesi la
lik gosteremiyen bir tak1m10 kuvvetli bir olmu~tur. Pek tabiidir ki, gerek umumi Z!rndi. Bu gender dondiikleri zaman, 
hasim kar~tsmda ne netice alabilecegmi tasd!fte ve gerekse ferdi vaziyetlerde bi- I - Memleket iki Turk antrenor ka-
kestirmek zor bir~ey degildir. Bulgar ia- rincilik beklenemezdi. Romanyahlar zanacaktt. 
ktmile yaptlan bu iki temastan, taktmtml· Maraton yan§IDI kazand1klan halde de 2 - Atletlerimiz kendi io;lerinden 
zm bu hatasmt gormek kazanc1n1 elde et- u~uncii olabilmekligimiz kabildi. Bunun yeti§mil ve Turk dili bilen bir hoca bu-
mis bulunuyoruz. olmamaSt birka~ sebebden ileri gelmek- lacaklardJ. 

Diinku oyunda Fikret, Naci, Lutfi tedir. Bunlardan: 3 - Antrenorlore liizumsuz olarak 
gibi oyunculanmtz da topa kar~1 bir ka- I - Antrenorler: Bizde ~ok fena bir veri len binlerce lira ayhgm bir kt5ml va
nlksama goriiluyordu. Bu halleri kendi- itiyad vardtr. Amerikadan, Almanyadan tanda~a verilip bu para memleket dahi -
lerinin siirantrene olmalanna hamledile- muallim getirdigimiz zaman 2-3 ay son- Iinde kalacaktt. Ye iki Turk gencinin ha
mez. ~i.inkii mevsimin daha ba~langtcm- ra atletlerimizin Amerikan veya Alman yah temin edilmit olacaktl. 
day1z ve bir oyuncu birka~ hafta i~inde atletleri ayannda olacagm1 zannederiz. 4 - Bu Ti.irk gencleri daha miiteva
bu hale du§emez. Bunun sebebini Bul - Halbuki Amerikadan veya Almanyadan zi ve kanaatkar olacaklan io;in ayda 400 
garlann zaman zaman sertlige ka~an o- gelen bir antrenor Turkiyeyi ancak cog- liradan fazla antrenor ucreti vermiyecek
yunlanndan sakatlanmtyarak kendilerini rafya kitablarmda okumu§ olup hele tik. F araza her bir yeti~mit Turk antre
haftaya sakhyabilmek kaygusunu giit • Turk genclerinin naStl yeti1tiklerini, na- nore ayda 125 lira verilse geriye kalan 
miis olmalanna hamlediyoruz. .,) g1da ald1klann1, bedeni ve ruhi 1art- !50 lira ile yeni bir antrenor yetitmek 

Kart!tk tak1mda en iyi oymyan Ni • larmt hi~ bilmez. Binaenaleyh antreno - lizere bir Turk ~ocugu daha Avrupaya 
yazi idi. Kendisi dun ahlan gollerin he- riin burada yeti1titecegi genclerin takat gonderilmit olurdu. Bu yazd1klanm ha-
m~n hepsinde imil olmu~tur diyebiliriz .......................................................................................................................... . 

Y almz ikinci devrede bir akm esnasmda 
yakm bir mesafede yana du~mu1 bir va· 
7tyette iken pas verecegine fUI atmaSt 
dogru degildi. Birinci ve ii~uncii gollerin 
olmasma sebeb geriye kisa ortalamalann
dan birini daha yapmahyd1. 

Dost Sovyet futbolculanna oymya -
cak tak1mda F aruk Ia bulunacaksa ken -
disine biraz itidal ve sogukkanhhk tav
aiye ederiz. 

Ferikoy sahasmda yap!lan 
mac;;lar 

Di.in F erikoy sahasmda $itli - F erikoy 
takirnl ile Y e§ildirek Gencspor Lak1rn1 
kar~tla§rnl§hr. 

Birinci ma~ ii~iincu tak1mlar arasmrb 
olmu1 ve StfJI Stfara bitmittir. 

lkinci rna~ ikinci taktmlar araStnda ol
mullur. Her iki taraf ta hirer say1 yap -
Ml§hn F erikoyliiler kavga ~Ikarmi§Iar -
dtr. Bundan sonra birinci tak1mlar kar -
ttlatml§ ve Gencsporlular 5-l galib gtl- D" kii B l k l • • · M l ... • ... t · 1 d" un mada u gar a ec1a1nrn guze u1r .. ur ar1p 
rn1~ er u. ~ 

·Tu;ki;~ .... 'kii;~k ..... ,;·;~i;~~~~~~~ .. "f~~~b·~i .... i~k~;~ .... k~~~-d~ .... 

Bisiklet yar1~1 

diin yapdd1 

102 kilometroluk yar1~ta 
yeni rokor yapddi 

Istanbul bisiklet mukavemet birinciligi 
diin Mecidiyekoyii - Bendleryolu iizerin
de 102 kilometro olarak yap1lmt~br. Ya
"'" Mecidiyekoyiinden ba~lanml~, Ha
ctosman baymna kadar bir defa gidip 
gelindikten sonra iki defa da Bendlere 
gidip gelinmi§tir. 

Y art~a; Suleymaniye, Betikta§, Fe • 
nerbah~e. F enery1lmaz kuliibleri i~tirak 
etmittir. Y an1 biiyiik bir intizam i~inde 
yaptlmi!. yol kontrolu gayet dikkatle 
temin edilmistir. 

Neticede Be,iktal kuliibiinden Kir -
kor 3 sao! 15 dakikada birinci, Suley - 1 

maniye kulubunden Lambo 3 saat 19Y2 
dakikada ikinci, F enerbah~e kulubiinden 
Haykaz 3 saat 24 dakikada u~uncu, 
F enerytlmaz kuliibiinden T ana~ dordiin
cii, Siileymaniye kulubiinden Hulusi ~
tinci gelmitlerdir. 

Bu mesafe iizerinde uzun senelerden
beri kmlam1yan ve eski 1ampiyon A1ude 
aid olan 3 saat 27 dakikahk rokor bu 
yan§la birinci. ikinci ve ii~uncii gelenler 
taraf1ndan kmlmak suretile yeni ve iyi 
bir rokor elde edilmi,tir. 

Ankara at yan~Ian 
Ankara 6 (T elefonla) - Ankara 

sonbahar at yantlanna bugiin saat 14,5 
ta Ko1u alanmda ba1land1. Seyirc!ler 
~ok kalabahkt., bu arada Parti Gene! 
Sekreteri Receb Peker, Tuze. 1~ l,leri 
ve Sii Bakanlarile ba21 saylavlar vard1. 
Dunku yantl• lcazananlara verilen ikra
miyelerin mecmuu 1400 liraya yakmda. 

yal degildir. Bize ilk antrenoriin getiril
me tarihi olan 1928 denberi bu i1e ba1-
lanm1~ olsayd1, bugiin Ankara, lzmir, 
Adana ve sair biiyiik §ehirlerde, buraya 
gelen ecnebilerden daha iyi ve daha is -
tifadeli Ti.irk antrenorlere malik olurduk. 
Bugun soranm. Biri Amerikah, digeri 
Alman i\ti antrenOr. TUrk atletiz.mine 
ne iyililc: yaplllar ~ I 933 te Romanya ile 
beraber ii~uncu oldugumuz Dordiincii 
Balkan oyunlanna nazaran, onlann sa
yesinde ne kazr.nd1k? 

2 - Miisabaka kabiliyeti vaziyeli: 
Atletizm F ederasyonu Altmct Bal -

kan oyunlarmm icra edilecegini bir sene 
evvelden biliyordu. Bir sene zarfmda 
Tiirkiye birinciligi haric, hi~bir musaba
ka yap1lamad1. Ve ancak miisabakalara 
iki ay kala gayriciddi ve bir ay kala da 
az~ok ciddi <;ahtiimaga batlandt. Atle
tizm yapan herkes bilir ki, yazm yap!la-

cak herhangi bir miisabakaya daha k11 -
tan haztrlamhr. F ederasyon acaba atlet
lerin miisabaka kabiliyetini arttrmak i~in 
ne yapt1) Hangi miihim miisabakalar 
yapt1. 1500 ko1an iki gene atlet mf mii
sabaka tecriibesi olmad1!it i .. in kaybetti -
ler. 1500, 5000 ve I 0,000 metro ko
~ulannda iki kotucu kendi ba~lanna ko1· 
tular. Birbirlerine yardtm edemediler. 
<;:unkii vaktile kendilerine bu mesafeler
de nastl yardtm edilecegi ogretilmemit -
ti. 1500 metroda ne ,ekilde bir planla 
kotacaklanm bizim atletlere sordum. Ce
vab olarak yiizume bakhlar. Bu 1ekilde 
hamland1ktan sonra bugiinkii ak1bet 
tabii ve mukadderdi. 

Bu meselelerden ba~ka tenkide lay1k 
olarak organizasyon cihetinden hakem -
lerin intihab §ekli vardu. 

Arive bashakemi Peridis ve ba1kro -
nometro ise David isimlerinde iki ekal -
liyet vatanda11 idi. Halbuki bu memle
kette gerek Davidden ve gerehe Peri -
disten daha tecriibeli ve ihtisas sahibi 
Tiirkler vardtr. 

Yunan ve Yugoslavlann <;arplsmak -
ta oldugu bu miisabakalarda ekalliyet 
vatanda~lanmn bOyle miihim yerlerde 
bulunmast, misafirler iizerinde ne gibi 
bir tesir yapbg101 anhyabilirsiniz. Be -
nimle beraber muvasalat hakemi olan 
Yugoslav idarecilerinden Fi1cher, (siz -
de bu vazifeleri yapacak insan yok mu
dur? Acaba bunlar bitaraf kalabilecek
lermi) dedi. Akabinde disk atmada Yu
nanlt Silasm Yeysiyi ge .. tigi zaman bu 
miisabakamn hakemlerinden olan Davi
din sevincinden Z1plad1gmt da gosterdi. 

Tiirkiye kiirek fampiyonaat Dolmabah~• oniinden baflarken Ben kendi hesab1ma utandtm. $imdi so-
Tlirkiye birincilik miisabakasim ka - ranm. Bizim gibi her biri Tiirkiye §arn-Denizcilik Federasyonu tarafindan lu Galatasaray eklpl temsil ettl. 
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Kii~iik Habe~ler yefi$iyor 

lmparator biiyiik bir 
genclik te§kilati yapt1 

Bir Avrupab yiizba~mm 

goren ~ocuklar asker 
kumandasmda talim 

gibi terbiye ediliyorlar 

Habef i:zelln, modern orilularda olilaiu gibl, agac 
dallaTl ve otlarla g_i:zleni;yo~lar 

Habe$istan~ 

nat'lJ nu-•«]'!!'1o oq -
ladl. Aylardanber! 
yap1lan haztrhk -
!arm nihayet boy
le bir sonu~a vara • 
cag1 1talyada oldu
gu kadar Habe§is -
Ianda da malilm -
du. Bunun i~!ndir 

ki yedisinden yet -
mi~ine kadar bii -
tun Habe~ler yurd
lanm m iidafaa et -
mek lizere icab ~ 
den biitlin ~arele -
re ba~ vurdular, 
yapabilecekleri b!1-
tlin haztrhklari yap 
blar. 

Harb ve mUca -
dele hissi biitlin 
ruhlan o derece 
sarmt§tl ki en kli
~lik ya§takiler bile 
yakmda gelip ~a

tacak sava~ta ken -
di kudretlerine gO
re bir i:s ~Orebiill__;-:..~.t.-;,~;;;..~!t~~J;'l 
mek, bir odev yap
mak !~in can ve 
goniilden istek gos 
teriyorlard1. Bunun 
iizerine Habe~ !m
paratoru da ~ocuk
lara ve genclere 
mahsus olmak tize Atactara rtrmamlu.~te.t 

viicude getl - vurmu~lard1. Onun i~in Habe§li kii~uk re bir cgenclik te~kilath 
rilmesini emretti. 

Bu te§kilatm bugtin genclere en zl -
yade talim ettirdigi s1~ramak, ztpla -
mak, agaca ttrmanmak ve oralardan ni
~an ahp tlifek atmaktlr. <;iinkli sava§ 
daghk, ta§hk arazi ile ~61, orman ve ba
takhk bir sahada cereyan edecektir. 

!kinci onem verilen nokta da kendi -
ni gostermemek meselesidir. Zira Ha -
be§istan, 1talyamn askerlerinden, to -
pundan, tlifeginden degil, u9aklar1ndan 
korkmaktad1r. Binaenaleyh Habe§is -
Ianda sade gencligin degil, biitiin hal -
km gayreti kendisini onlardan koru -
m1ya matuftur. Bunun i~in gerek as -
keri talimlcrde, gerek genclik te§kila -
tmm talimlerinde k1t'a!ar agac dalla -
rma sanlttlarak yiirtitlilmekte, yere ya
tmlmakta, bu t~hizatla her hareketi 
yapm1ya ali~tmlmaktad1r. 

Habe§liler, muhakkak ki bir~ok §ey
lerde Avrupah uluslara nazaran geri -
dlrler. Fakat tabiatm gogstinde cere -
yan eden bu manevralara gayet 9abuk 
aktllart ermekte ve asked harekatl pek 
kolay kavramaktadtrlar. Aga~ dallarma 
biirlinm\i§ klt'alarm geni§ ovalarda o 
yana bu yana gidi.§ geli§lerini uzaktan 
gorenlcr, bazan birdenbire i§in farkma 
varam1yarak ormanlardaki bir las1m a
gaclarm sozle§erek birlikte gezmege 
~1ktlklarma hlikmediyorlar. 

Vaktile Gene! Sava§ta da her ikl ta -
raf bu ~e~id tabil muhafaza vaSltalan -
na ve kurnazca hilelere pek ~ok ba§ 

izcilere her §eyden evvel dal ve yaprak 
toplamak vazifesi gosterilmektedir. 

Fakat Habe§li izciler sade bunu de· 
gil, siperde yatmayi, ni§an ahp tiifek 
atmay1, mevzilerde kendini ~ah ~trpl 

ile saklamayi da 90k mahirane yap -
maktadtr. Hele agaclara brmanarak a
te~ etmekte kii~tikler ordusunun sar • 
fettijti gayret onlar1 biitlin seyredenle
re takdir ettirmektedir. 

Bir Habe§li ~ocuk ve bir Habe§li gene 
i .. in hi9bir agac diiz saytlamaz, hi~bir 

dal ince addolunamaz. Parmak kadar 
bir fidanm bile tepesine ~1kmasma hi~ 
bir ~ey mani olamaz. 
Habe~li izcilerin elbiseleri de 

bizim ve A vrupanm diger milletlerinirl 
~ocuklarmm giydikleri izci elbiseleri -
ne benzemektedir ve gene onlar gibl 
~imdilik ellerinde hakiki silah yoktur· 
Tlifek yerine sopalanm kullanmakta • 
dular. Bununla beraber asker! mane\'• 
ralarda oldugu ve9hile iki klt'a yekdi • 
l!erile ~arpl§tlkl zaman olenler ve ya • 
ralananlar sahiden olmii§ ve yaralan • 
ml§ gibi olduklan yerde uzamp kall • 
yorlar. Arkada§lan onlan kaldmp s1h' 
hiye ~adtrlarma kadar gotlirliyorlar. 

Blitiin bu i§ler Avrupadan hususi o• 
larak getirilmi§ bir yiizba§mm emir ve 
kurnandas1 alhnda cereyan etmeJcte 
Habe§ ~ocuklan ve gencleri hem mad• 
deten, hem de manen mlith~ sava§~l .-e 
intikamo olarak yeti§tirilmektedirler. 

tertib edilen Tiirkiye kiirek §ampiyo - istanbul klirek ~ampiyonasmda bii -
naSl diin biiyiik bir muvaffakiyetle ya- ytik muvaffakiyet gosteren Galatasara
p!lmt§tlr. ym Bedii, !!han, Karaka~. Emced ve 

?.anan Galatasay ekipine Federasyon ta- · 1 k" 1 1 · h h · b" 
I d b

. "Jd il . t· p1yonu o mu§ es 1 at et en er ang1 " 
ra m an tr §I ver ffil§ 1r. ·t • d 1 d 1 d"k ., 

G I t d i cileri yan•lardan vazi eye ~agtr I ar a ge me I mi r 

Esk.i tip fltalan yava§ yava§ ortadan Fethiden miirckkeb olan ekipi dtinkii 
kaldrrmak suretile klasik teknelerl ka- miisabakalarda rakiblerini btiytik bir 
bul eden Federasyon, ilk defa ii~ mm- farkla maglub ederek Tiirkiye kiirek 
taka klirek9ilerinin i§tirakile dortliik ~ampiyonasllll kazanmt§lardtr. 
klasik tekneler arasmda Tiirkiye birin- 2000 metroluk mesafeyi Galatasaray 
cilik miisabakalan tertib ettl. ekipi 8,18 dakikada katederek birinci, 

Bandtrma ve Kocaeli mmtakalarmm Kocaeli 8,35,8 ilc ikinci, Bandtrma eki -
i§tirak ettigi bu miisabaklarda !stanbu- pi de 8,43,8 ilc ii9iincii olmu§lardir. 

,,... .. 

a a asaray en z , y k p k t· ·b·· ·· ·· b k 1 
sonra misafir mmtaka klirek .. ilerine 0 sa era u u unun musa a a ann 
ve hakemlere Bebektek.i lokallerinde dan ba,ka hi~bir yerde varhk goster
bir ~olen vermi~tir, memi1 olan David, ve sair gibiler 

Federasyon da lriirek~iler §ere fine kadar bu i1te ihtisas1m1z yok muydu? 
Deniz Ticaret mektebinde bir §Olen ver- Tiirkiyeyi temsil etmek iizere s~ilen 
mi~tir. hk1mdaki isabetsizligi de aynca yazaca-

935 dcniz mevsiminde btiytik bir mu- 1 g1m. 
vaffakiyd gosteren Galatasarayb de -l Eski Tiirkiye ~ampiyonlarmdan 
nizcileri tcbnk ederiz. SUDURI HERSEK Atliaababa civarmda topla bir talim 



'1 Birinclt~~rln 1935 ' 
Giizel Istanbul diin co~kun bir lll:·~sKERLiK sA~isLE'!~ 
sevinclekurtulu~unukutluladi Hakhe§ harbi, ~~sa mki?, 

yo sa uzun mu surece ~ 
Sabahleyin Taksimde biiyiik toren ve parlak bir ge~id resmi yap1ldt, 
2'ece kahraman ordu miimessillerine solen verildi. miisamerler tertib edildi 

'-IEQ50N 
BiQfiL{'QA 

Ondan boyle oldu, ya! 
S1gatmacm biri, hayvanlann1 otlahr· 

ken, bir kurt gelip okiiziin birini yaralar, 
yer, yaln•z kuyrugunu bnakn. <;oban bu 
kuyrugu beline sarar. Ak1am olup kaye 
geldiginde, okiiziin sahibi hayvanml aii
riiniin i~inde goremeyince ne oldugunu 
sorar. SJgntma<; der ki: 

~anlr piyaaelerimiz 

Dun guzel Istanbulumuzun kurtul • t! 
Clugu giindii ve bu bayram biiyiik toren· 
le kutlulandi. ~ehrin her tarah tanh bay· 
raklanmizla siislenmi~ti. Hava sabahle • 
Yin bulutluydu; fa kat sa at dokuza dog· 
ru a~b ve giizel bir bahar manzaras1 ~o • 
luk <;ocuk, biiyiik, kii<;iik herkesi giiler • 
Yiizlerle sokaklara dokiildiiler. Halkm 
biiyiik bir kism1 alaym hareket edecegi 
Sultanahmed meydanmda toplanmi)b. 
iframvay cadde•inin iki taraf1 da ta Tak· 
tirrte kadar halkla tutulmu)tu. 

Kahraman ordumuzun 1stanbula gir
iligi saat tam I 0 da 2 I par<;a top at! Ia -
rak bu mutlu dakih kutlulandi. Bu II· 
tada Sultanahmed alamnda toplanan 
balk, loren alayi ve l<Itaat selam durumu 
aldiiar ve vatan ugrunda tehid olan kah
tamanlann habra51na hiirmeten bir da -
kika sustular. Onu bet ge,.e, en 
i!nde motosikletli bir polis miifrezesi ol • 
l!ugu halde alay hareket etti ve tramvay 

• 
• 

Taksimde torenle bayrak ~ekilirken gene Harbiyelilerimiz 
. l•tiklal mar11 •oyliiyorlar 

sinde biitiin diinyaya bagtrdik: kat k15a bir siiylevle lstanbulun bugiinkii 
- Bil ve inan ki: Sonmez bu tafak· sevincini anlahmf, Atatiirke ve tanh or· 

larda guzel al sancak.. duya 1stanbullulann duydugu minnet ve 
Kaleyi i~inden fethettiklerini zanne • 1iikran duygularma terciiman olmuttur. 

den yabanlar, siitii bozuk sultan• elde et· Bundan sonra Orgeneral F ahreddinle 
mekle yurdu da ele ge<;irdiklerini sam • Istanbul Komutanl Halisin bulunduklan 
yorlard1. 26 agustosta giirliiyen Atatiirk tribiinlerin oniinden ge<;id resmi batla • 

' bu>:rug~na ~e eyhil~e (Dii1man vat~nm m11ur. En onde Harbiye talebeleri <;dik 
hanm 15metmde bogulmuttur) kart•hgml adimlarla ge<;tiler. Onlan bahriyelileri • 
duyunca aldand•klanm anladllar. Has- miz siiel okullar piyadder t I ··• 

d d d'kl . 0 I ''lk . . . • - ' • o~u ar, su 

Talebe k~:~larrmr% Tak•im 
meydamnda 

taddesini takib ederek Kopriiye, oradan 
lstiklal caddesi yolile T aksime c;•kt•. 

ta a am, e 1 :n sman ' u esmm ~·- variler, itfaiye boliigii, izciler ve liseler 
rasm1 paylatmaga yeltenenler emellen • k'b · h lk f d lk 1 d · b d' 1 .. ''ld''"'' .. .. ta 1 eth ve a tara m an a 11 an 1. 
n1n e e IYen su ara gomu ugunu go • D'' B 1 d' p 1 kah .. · 1 d k' h 1 d d un gece e e 1ye erapa uta • runce manmt§ ar 1 1 asta o an yur e- . . . 
"il onu idare edenlerdir. 16 martta sul- raman ordu miimes511lerme btr !Olen ver· 
~.~ !stanbulu basanlar 6 tetrinde ve en mit. biitiin Halkevlerinde miisamereler, 
biiyiik hasta, miitereddi sultam da geml· konserle~. ver!lmit ~e gee;. vakte kadar bu 
lerine ahp gitmi1lerdi. Boylece temizle· mutlu gun lay1k bu tek,)de kutlulanm•t· 

Bir iki bozuk nokta 
nen Istanbul aulan, arllk kiyllara titriye llr. 
titriye, iirke iirke degil yurd tarkiian gibi 
kopiire kopiire <;arp1yordu. !stanbulun kurtulut bayram1 miina • 

sebetile diinkii Sultanahmed ve T aks1m 
toplanlllannda ve ge<;id resminde bir<;ok 
noksanlar ve tashihi lh1m hatalar olmut· 
tur. Snasile ya21yoruz: 

Ciin biiyiiktiir, aevinelim yurddatlar! 
6 tetrin, <;anakkalenin ve lstiklal Sa • 

vatmm mubarek tehidlerine yurd ege • 
menligini de miijdeledi. 6 tetrin !stan • 
bulu, devrimin Sicak it ve bilgi yuvaSI ol· 
du. Bu yuvada yiiriiyen bir bilgi yolcusu 
Slfatile ve Tiirk cocuklan adma haYklh· 

Taksimde meydamn etrafma seyyar 
parmakhldar lconmuf, bu auretle halkm 
birbirini itmesine mani olunmuttur. 51'1 • 

Alay Taksime gelince bando tarafm· 
~an lstiklal mart• <;ahmrken f~efli bay· ·· 
raiiJmlZ bayrak diregine <;ekildi ve Za • 
~r amllna Vali Muhittin Ostiindag ta • 
raf1ndan tehir namma bir, Parti merke· 
~ ve Istanbul Halkevi adma da bir ce -
lenk konuldu. 

Soylevler 
<;elenklerden sonra Oniversite ve yiik· 

rek okullar gencligi ad1na Milli Tiirk 
'f alebe Birligi batkam Riikneddin .F ethi 
O!caytu c;ok heyecanh bir soylev vere • 
rek ezciimle tun! an soyledi: 

«- Degerli generaller, saym biiyiik· 
ler, sevgili yurddatlar, 

6 tetrin kurtulut gunun kutlu ol • 
SUn. 6 tetrin Tiirk tarihinin zafer do1u 
)rapraklanndan biridir. Ciinkii 6 tetrin, 
&c1 giinlerin, karanhk gecelerin, baykut 
leslerinin dindigi giindiir. I 6 martta, sa
bahln alaca karanhgma sinerek medeni· 
)'et imzalanm kanii siingiilerile, uyuyan 
lnerd ve babayigit Tiirk erlerinin gogsii· 
lle aaphyan magrur i1gal ordulan, 6 tet· 
~in sabahl Tiirk varhgmm ve nazh bayra· 
l!lnun oniinde igilerek bu giizel tehri ter· 
kettiler. 0 giin bu bayrai!n terefli golge· 

Giizide 
yorum ki: 

bahriyelilerimiz demir aJ•mlar1a ge~id re•mmae 

- Tiirk gencligi yurdun ve devrimin 
titiz bir bekc;isidir! 

Bunun biricik iilkiisii Tiirk 
Tiirk varhgml, Tiirk bilgisini 
sancagm1 en iist gormektir. 

onurunu, 
ve Tiirk 

Atatiirk devriminin gencligi bu iilkii -
yii lcamnda eritmittir. Cenclik adma sa· 
na sonsuz sayg1 fedakar ve kahraman 
ordu .. » 

Riikneddin F ethiden sonra tehir ad1· 
na soz alan ~ehir Meclisi iiyelerinden a· 
vuht Cemaleddin F az1l Erten ozlii fa • 

tanahmed meydanmda boyle bir1ey ol • 
mad1g1 ic;in halk birbirine girmit, kalaba· 
hk iti)ip hk•1an bir izdiham halini al • 
rnl§llr. Bittabi hemen intizam kaybedil • 
mif, hem polisin vazifesi giic;le§mit. hew 
de halk rahats12 olmu~tur. 

Siiel k1t' alar mlzikalarile gec;tigi hal • 
de izcilerimiz ve mekteblilerimiz • tri • 
biinlerin oniinden tempo tutacak bir va. 
01ta bulunmad•ii•ndan • karmakan)Ik ge<;· 
mi~tir. Bu i1e bir bando tavzif edilemez 
ve ge,.i1in biitiin giizelligini gideren bu 
nizamSJZhga mani olunamaz miyd' ~ 

Halle tefekkiilleri fe~id re•minde 

italyanlar, yildmm gibi, bir taarruzla Habe~lileri 
aman dilemege mecbur etmekten ziyade agtr ve 
emin hamlelerle Habe,istam istilaya cah$acaklardtr 

-4-11 
- Aman agal Bugun senin okiize bir 

hal oldu. 
- Ne oldu~ 

1

1 
- Siiriiye bir kurt gelmi~ti. Okiiz 

bunu goriince kudurdu. 0 kadar k1zdJ, 

I oyle hiddet etti ki bir tiirlii zaptetmesi 
, kabil olmad1. ! Mal sahibi: 

I - Eh, bnaka idin .. 
Diyince, herif, kuyrugu b•linden c;O

• ziip uzatarak: 
f B.rakbm da, i~e bOyle oldu ya! 
I 
I der. 
, ________________ a_T_V_K_~~V--

! 

• 
ltalyanlarm hrmand1klarr ve hrmanacaklan Habef daglarr iJfe bun· 

lardrr, Re•imde goriilen y.lankavi beyaz ~izgiler hududa giden 
dail.arda ltalJ;!lnlann yapt.klan yollardrr 

Bundan evvelki iic; yazimizda, ltalyan 1istan dedigimiz tabii kalenin etrafmdaki 
ve Habet ordularm• silah, te~kilat bak1· susuz <;olleri ve sonra da kalenin eteklc
mmdan tetkik ettik. <;ok anzah bir mem· rinden itibaren yiikselmege ba~hyan ve 
leket olan Habetistamn tabii bir kale ol· vasati 4000 metroya kadar <;Ikan sarp 
dugunu, ltalyanlann, yalmz Habetliler· ve yolsuz daglan, modern bir Avrupa or· 
le degil, arazinin sarphg1 ve iklimin ko· dusunun, Avrupa memleketlerinde oldn
tiiliigile de miicadeleye mecbur kalacak- gu gibi, siiratle ge~mesi miimkiin degil· 
lantn soyledik. ltalyan hareHilnm sev· dir. 
kulceni hedef ve manevralannm ne ola- Ne zuhh otomobiller, ne tanklar, ne de 
bilecegini, Habetlilerin, dii1manlanna piyade biitiin agnhklarile bu kayahklar 
naSI! mukabele edebileceklerini anlatllk. arasmda h1zh bir yiiryii! yapamaz. Nite· 

Bugiin de harbin k•sa m1, uzun mu kim en az sarp ve ltalyan iislerine en 
siirecegini tetkik edecegiz. yakm yerlerde bile ltalyan k1t'alan giic· 

Bazl Avrupa siiel muharrirleri, ltalyan liikle ilerilemektedirler. Onun i~in en rna· 
harekaii i<;in, iki 11k tasavvur ediyorlar: kul ve mant1ki tahminler ve dart b~ giin· 

1 - Y1ldmm gibi yiidmci bir taar • liik harb hareketleri. ltalyanlann Habel· 
ruzla Habe~lilere maddi ve manevi bir lileri kolayca yJ!dnamJyacaklan ve dag· 
baskm yaparak harbi kiSa bir zamanda larda ~etin bir mukavemet gorecekleri 
bitirmek, merkezindedir. 

2 - Agir, fakat emin hamlelerle ted- Soziin kiSasi, ltalyan ordusu, modern 
rici suretle Habetistam istila etmek. harb vaSJtalarilc miithi1 bir baskm yapa· 

Bu iki hareketi ayn ayn tetkik ede • bilir; fakat bu baskmla kJSa bir zamanda 
lim, bakahm, hangisi ahval ve ~eraite Habe,istanm biitiin maddi ve manevi 
uygun ve yap•lmasJ kabildir. kuvvetlerini kmp Habe~lilcri aman dile -

Y dd1r1m gibi taarruz mege mecbur etmesi hem en hem en imkan· 
miimkiin mii? s1zd~r. 

- Birinci 11kka gore ltalya, Eritre Ag1r ve emin hamlelerle taarruz 
ve Somaliye y1gdigi, biitiin modern harb 2 - ltalyanlann gayrimiimkiinii 
vaSJtalarile (tayyareleri, znhh otomobil- miimkiin yapabileceklerine inanmak ve 
leri, tanklan alev sac;1c1 makineleri, zehir- bunun iistiine tahminler yiiriitmekten ise 
li gazleri, d~g obiisleri, agu ve hafif seri taarruzun ikinci ~eklini ve ~·kklm miitalea 
a!etli toplan, uzun menzilli toplan, piya- etmek, daha doiru olur. halyan ordusu, 
de toplan, agn ve hafif makinelitiifekle· cebri hiicum ve ve el~abuklugile zaptedi
ri, her c;e1id bombalarile) Habe~lilere lemiyen miistahkem mevkilere kar11 yapll· 
kar~1 bir baskm yapacaktir. Bu baskmla maSI mutad. olan har~ tamm, bu koca· 
iizerlerine demir, ate~ ve zehir kamga· man Habe~JStan kalesme kar§I kullanma· 

. 
i 

Jan yagduarak zavalh Habe~jilerin biitiin ga mecburd~r. . . . 
maddi ve manevi kuvvetlerini kuacak, Baskomn 1lk tesm ge~llkten sonra, hal· 
memleketin ta ic;erilerine, Adisababaya yanlar muntazam ve emin hamlelerle ted· 
kadar yapacag1 u<;ak hiicumlarile onlan ricen ilerilemege <;ah,mak mecburiyetinde 
oldiirecek, y1]dnacak, ve aman dilemege ~alacaklar, Habe,liler de, miinferid bas· 
mecbur edecektir. kmlar ve hiicumlar, 1iddetli miidafaal.ula 

Bu dehtetli ve giizel bir harb tablo • ltalyanlan yormaga, y1pratmaga ve iisle
sudur ama 0 nisbette de hayalidir. <;:iinkii ri~den uzakla~an kollan maglub etmege 
bOyle bir taarruz modem va51talar ve ugra,acaklardn. 
bilhassa tayyare 'ile harbin ne oldugunu 1talya • Habe~ harbi, ~ok geni1 mik • 
bilmiyen Habe§lil ri az<;ok yiidnsa bile yasta. bir kale muharebe ve muhasaraSJ 
Habe• m 1 k .: e L"yl k k c b'r Ia: olacak gibi goriiniiyor; bu bir milyon mu· 

y em e eu, ou e or un 1 b . . I' . k' 
arruzun azami verimle yapilmasma mii • ra ba. k1lometro gem~ 1gmde 1 ~ocama~ 
said degildir. ltalyamn dart misline y ki kaley1 muhasara ve fethetmek ISe hay!~ 
bir biiyiikliikte, takriben 1 milyon mu;a: giic. i§tir. <;iinkii bir nevi y1pratma harb1 
ba kilom 1 · 1··· d 1 b k ,eklmi alacak olan miicadelede, halyan· e ro gem1 1gm e o an u oca • I .1.h k'l" .... 1..... k 
man d "I k 1 1 k 1 k t' h 1 f ann Sl a ve te~ 1 at ustun ugune ar§I ag 1 , a§ 1 mem e e m er ara 101 H b 1.1 . b.. .. .. l"kl . d E a e~ 1 t:nn ta 11 us tun u en var If. n 
tayyare ile dovmek kabil degildir. Son· ba,ta, arazinin sarphgl, iklim farb ~1 • 
ra, Habe,istanda. u~ak hiicumlarile altm1 mak iizere, bir Habe1 nefer ve zabitinm 
iistiine getirip memleketin haya!Im dur· ihtiyaclarile bir ltalyan nefer ve zabiti • 
duracak biiyiik 1ehirler ve medeni mer • nin ihtiyaclan arasmdaki farklardan do • 
kezler yoktur. Kalabahk ve medeni bir gan geri hizmetleri meselesi vardn. Ek • 
Avrupa memleketine l:ar11 ~ok miie;sir serisi, Avrupahlardan miirekkeb olan 1-
olan u~ak bombardimanlan, bu memle • talyan ordusunun binbir ihtiyac1 vardn. 
kette, 60,000, 50,000 ve 30,000 niifuslu ltalyan askerleri 1arab, silahlan bol ce· 
yalmz ii<; ~ehir bulabilir. Ondan sonraki pane, biitiin motorlii vaSitalan, benzin, 
biiyiik kasabalann niifusu 2000 ile 5000 kamyonlan, mhh otomobilleri hatta 
arasmdad1r. I 0-12 milyon tahmin edilen tan klan bile yo! ister. 
halkmm miitebakisi, ottan ve agacdan Buna mukabil Habe!liler bir a· 
yapJ)mJ~ kuliibelerden miirekkeb koyler· vue m1m, Sorgho denilen Hind dan" 
de oturur. Onun ic;indir ki Habe,istanm ile ge~inirler. Fi,ekliklerindeki cepane ile 
bombalanmaSJ, mesela ltalyanm bomba- ~arp•mlar, ne kii~iik. ne biiyiik agubk
lanma51 gibi, miithi~ bir sonuc veremez. Ian vardir. Habe1Ii iklime ah,Ikllr, gun· 

T ayyarelerin arkasmdan kara ordusu diiziin ,1cag1, gecenin sogugu. susuzlnk, 
gelmedik~e. hava hiicumlan halkl ol • ya~murlar. ~e,id ~e~id Sltmalar, hasta • 
diirmekten. dag•tmaktan, koyleri yak- hklar, •arp vo ~orak kayabklar Avrupa· 
maktan ba,ka fayda temin etmez. Niha- hv• bitirirken Habe1!iye fazla tesir et • 
yet sevki tabii ile Habe,lilerin tayyare mez. 
hiicumundan saklanmag•. ole ole olme· Biitiin bu sebebler Habeslilcre ~abuk
megi ogreneceklerini de hesaba katmak luk, ltalyanlara agnhk verir. ltalyanlar, 
lazimdu. I Eritre. ve Somalide hududlara kadar. de-

Hava hiicumlarmm arkasmdan hemen miryollan, ~oseler. patikalar yapm,.IarM 
ordu gelmeJidir ki memleketi filen i,,;;al da hududdan otede yo] denilen ICY y()k 
kabil olsun. hte o zaman, y1ldmm gibi gibidir. Modern bir ordunun candaman 
seri bir taarruz yapmamn imkanS1zhg1 ise yoldur. Y ol olmad1 m1 akan sular du
biisbiitiin meydana ~1kar. <;iinkii, Habe· rur. hte, Habe~istandaki bu yolsuzluk, 

Yugoslavyadaki 

Miisliiman azltk 
.. 
Ozgiirliik ve yurdda~hk 

haklarm1 istiyorlar 
Belgrad (6zel) - Stoyadinovic; ka

binesinin it ba~ma ge,.mesinden sonra 
goriilen en onemli hadise Yugoslavya)'l 
te~kil eden muhtelif uluslann ozgiirliik ve 
yurdda~hk haklanm aramalan olmu§ • 
tur. Bu ciimleden olarak son zamanlar • 
da da Gene! Sava1tan sonra Yugoslav
yay& kalllan Kosova ve Makedonya 
rr.Usliimanlan da kanun dairesinde faa· 
liyete ba,laml§lardn. 

Miinahlat Bakam Mehmed lspaho 
ve Bakanlar heyetine memur Bakan 
doktor Sevki, Kosova 'IIC Makedonya 
miisliimanlan namma hareket eden he • 
yetle Yugoslavya hiikumeti aras1nda ta• 
vassutta bulunmutlarda. 

Bu heyet hiikumetten miisliimanlann 
da diger uluslann mazhar oldui!u hak • 
lara kavu,turulmalanru istemi§tir. 

Son ii~ ay zarfmda diger uluslar ta • 
rafmdan gaspedilen miisliimanlara aid 
topraklann hemen iadesi, bu tarihten ev· 
,.eJ alman topralddra aid durumun goz• 
den ge<;irilmesi, Agrar mahkemelerinin 
lagvedilmesi, belediye ve saylav se,.imin· 
de de miisliiman niifusu nisbetinde say • 
lav ve belediye azahklannm kendilerine 
tahsisi meseleleri de heyetin istekleri a • 
rasmda bulunmalr.tadn. 

Biitiin bu havali miisliimanlan nam1 • 
na hareket eden heyetin bu isteklerinin 
hiikumet~e kabul edilecegi muhakkak na· 
zarile bakllmaktadn. 

~ankmda zelzele 
<;ankm 6 (A.A.) - Bugiin saat 

9 da bir yer deprentisi oldu. 10 saniye 
kadar siiren bu deprenmede zarar yoi<tur. 

ltalyan ordusunu, muhakkak, agu ag1r 
harekete mecbur edecektir. Onun i~in 
!talyanlann y1ldmm gibi seri bir taarruz• 
Ia degil; fa kat yollar yaparak, menzilleri 
ve geri hizmetlerini tanzim ederek kesik 
kesik hamlelerle ilerliyeceklerini fakat ge• 
ne i1i miimkiin mertebe ~abuk bitirmege 
~ah&acaklanm hesablamak daha dogru • 
dur. Bu takdirde de, !talya ·Habet har
binin ~ok uzun siirmesi beklenir. 

Avrupah bir siiel muharrir, harb hal" 
lamadan evvel yazd1g1 yaz1da §oyle di • 
yordu: 

« Bu sefer, ya gayet k15a, ya <;ok uzun 
siirecel<tir; ikisi orta51 olamaz, yani vasa• 
ti bir zamanda bitemez. Harbin k15a m1, 
yoksa uzun mu siirecegi, daha harbin 
ba,Iangicmda ve ilk muharebelerde belli 
olacaktu. ltalyanlar, )'lldmm gibi bir 
baskm ve taarruzla Habe,lilere aman de
dirtemezlerse arllk bu harbde, silah iis • 
tiinliigii ve tabiye yiiksekligi yerine, geri 
hizmetleri te~kilatmm intizam1, ltalyan 
bt'alanmn ia§e, ikmal ve SJhhat bak•m· 
larmdan iyi idaresi, muvaffakiyetin amili 
olacaktn.» 

Harb ba~hyah heniiz, dort bet giin 
olmu<tur ve bu kadar zaman, bir somiir· 
ge (miistemleke) seferinde pek k15adu 
ama, bize, bu i1in ekabuklugu ile az za
manda bitirilemiyecegini gosteriyor. He
le. birka~ gUn daha bekliyelim; goriiriiz. 

*** 
Bu dart makaleyi hulasa edersek !U 

neticeye varmz: 

ltalyanlar, Habe,Jileri biran evvel te· 
peleyip harbi ~abuk bitirmek i~in ellerin· 
den geleni yapacaklardu. Habe,liler ise 
miicaddeyi uzatarak dii&manlann• yor· 
m•~a. y1pratmaga ve bozmaga ugra§a • 
caklardJr. 
______ ..:.,:ABIDIN DAVER 

[•] Birinci, ikinci ve ii<;iincii makale
ler 3, 4 ve 5 birincite~rin tarihli saYl • 
lanmizdad~r. 
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Bir Franszz siiel muharririne gore 

Italy a -Habe§ harbi 
nas1l cereyan edecek? 

Ba~bca italyan taarruzu Eritreden Makalle - Goo
dar hatb istikametinde yap1lacak gibi goriiniiyor 

-1-

Say1ma dair 

Niifus saYJ.mtnm 
•• • onem1 

fnsanlar arasmda niifus du§unce (te
lakki) si, tiirlii zamanlarda tiirli.i §ekil
lerde idi. 

flk ~aglarda fili tenasiiliin hayatla olan 
ilgisioin zoru uzun miiddet anla~Ila~a
mi~tlr. 

Sonralan, eski milletlerde niifus art -
mas! cenk~ilerin tutanm yiikselttiginden 
bir sosyal kazanc say1lmaga ba§lami§ ve 
c;abuk i.ireme bir ic;timai siyasa temeli 
olmu~tur. Bunun i<;in evlenme te§vik 
edilmi§, c;ok c;ocuk doguranlar miikafat
landmlm.J§ ve bekar kalanlar cezalamh
nlmi§hr. 

Hele eski milletler i~inde Roma gibi 
siyasasi imparatorluk olanlar i~in, istila 
muharebelerinde olenlerin yerini doldu
racak insanlara liizum vard1. 

On altmc1 yiiz }'lim ortasmdan on se
kizinci yiiz y1lm ortasma kadar tecimen 
uluslarm muht~em saraylarmi, masraf-
1 biiyiik hiikiimetlerini beslemek ve iis

nliigunii muhafaza etmek i~in biiyiik 
dulara ve paraya ihtiyac vard1. Bunun 
n, oralarda da insanlann ~abuk~a ve 
k ~ok iiremelerine biiyiik onem veri -

lirdi. 

l!.ritreye gonderilen yeni ltalyan askerleri 

Niifu, artlmma aykm olan dii§iinceler 
on sekizinci yiiz y1hn ba,langicmda ma
yalanmaga ha§larni§hr. Bu zamanlarda 
Malthusiin fikirlerine dogru bir ab, 
vard1. Niifusun artmasi k1thkla sonuda
nacaktJr. Bununla beraber bir taraftan 
da gene, dii§iince adamlanmn pek ~ogu 
Malthusiin me§hur nazariyesine aykm 
olarak milli refahm niifus ~oklugunda 
oldugu fikrindedirler. 

Franstz siiel muharrirlerinden Andre 
Giraudon, Fransamn en ciddi ve degerli 
mecmualarmdan biri olan Revue de 
Deux Mondesda ltalyan - Habe§ harbi 
hakkmda bir makale yazmt§llr. H arb 
ba§lamadan evvel yaztlmt~ olan bu rna
kale, harb hareketlerinin ne surelle cere
yan elme>i muhtemel oldugunu pek gii
zel anlalllgl i>in aynen altyoruz: 

Muhtemel harehlita nere1i 

1ahne olacaktrr? 

T ahrib vasJtalanmn durmadan kuv
vetlendigi bu devirde, arazi meselesi, ha
rekat kararlannda en birinci ve en §a~maz 
amildir. Habe§istamn sevkiilcen husu -
siyetlerini gormek i~in hartaya bir goz 
gezdirmek kafidir. 

Hab~ topraklarmm yansmdan fazla -
!I, en az 2000 metro yiiksektedir. Bura -
Ian, yagmur mevsiminde a§IImasma im
kan bulunmJYan, hastahk yuvas1, say1 -
SIZ v•rlilerle doludur. Etrah u~urumlarla 
~evrili yiiksek yay1a1arda, kayalann i~i
ne yapilmi! kii<;iik koyler, i<;ine girmek 
kabil olm1yan ucsuz bucaks1z sahalar, 
zaptedilemiyecek hirer kaledir. Yiiksek 
tepelerinden dolayi «Afrika fsvi<;resi» 
denilen Habe§istan, Mavi Nilden, ve su
lannl Habel daglarmdaki kaynaklardan 
alan Nilin miiteaddid ayaklanndan do
lay! ayni zamanda M1mm «su haznesi» 
adile and11. 

Avrupahlarm korktugu iklim giidiik -
leri - ge<;ilebilecek yollar ancak 2000 
metro yiibeklerde mevcud oldugu i<;in -
bir yandan memleketin yiiksekligi, bir 
yandan da giindiiz 30 ve gece 8 derece 
aras1nda degi§en hararet meselesidir. E
ritredeki Asmaradan, ftalyan - Habe~ 
hududile Kenya hududunun birle§tigi 
nokta alan Doloya ~ekilecek bir hattm 
dogu tarafmda kalacak Habe~ lmpa -
ratorlugunun yans1 bu iklime tabidir. 
Yiiksek yaylalarla, Eritrenin dar sahil 
boyu arasmda en bar1mlmaz ve siiel ha -
rekata en elveri§siz bir mmtaka vardu. 
Bu mmtaka, deniz sathmdan a§agJda tuz 
~ollerile, s1cagm son dereceyi buldugu 
susuz ovalar ve steplerden miite§ekkil · 
dir. 

Bu iklim §artlaTI, Adisababa - Cibuti 
demiryolile ftalyan Somalisi kiyiian ara
smdaki mmtakada degi§ir. Buralarda, 
yiiksek Habe~ yaylalan, Hind denizine 
dogru lath bir ini§le iner. Harrar ve Gi
nir bOlgelerinde, yiikseklik takriben 2000 
metrodur. Valvalda 100 metro ile 500 
metro arasmda degi§mektedir. Bu kisim
lar, ~olle aralannda bir benzerlik bulun
mJyan hakiki oteplerdir ve buralardaki 
nehirler, halyanlarm Somali kiy1smda 
onemli sulama i§leri ba§armalanm sagla -
MI§hr. Bu mmtakanm topraklan, iklimi 
ve idrografisi, dogu giiney vadilerinden 
dogru bir ltalyan hiicumu ihtimalini 
miimkiin gosterebilir. 

ftalyan kuvvetlerinin tah,id mmta -
kalanndaki cografi ve iklim §artlarma 
gelince, Eritrenin kuzeyi, 2000 metro 
yiiksek, s1hhi bir yayladan ve <;ok fazla 
e1cak bir sahilden ibarettir. Bu sebeble, 
ltalyan efrad1, yiiksek noktalarda yer -
le~mektedirler. !talyan Somalisinde yiik
seklik ancak ZOO metro ile 500 metro 
arasmdadir. Fa kat somiirgenin bat! gii -
neyinden HattJiistiiva ge~mektedir. 

H arekO.t ne fekilde olabilir? 
ftalya, Habe§istam, Afrikadaki sii

miirge fmparatorlugunun merkezi haline 
getirmek hususundaki azmini, a~Ik<;a siiy
lemi~ bulunuyor. Hem siyasal, hem eko
nomik mahiyeti olan bu gayeye Cenev -
rede cereyan etmekte bulunan arsmlu -
sal giirii§melerle eri§mek gii~ gorilnmek

Bu emeli tahakkuk ettirmek i<;in, 
hiikiimeti, silahla galebe ~almaga 

hazJTianan bir kuvveti seferber etmi§tir. 
ftalyan ordusu, Hab~ hududlarmda 

hiicuma ge<;mege hamlamyor demektir. 
Bu hareketin Eritre bolg..sinden yap1la -
cag1m tahmin ettiren bir~ok sebebler 
vard1r. Kuvvei •eferiye kumandani Ge
neral Bononun gene! karargah1 olan As
mara, ana vatana daha yakmd1r. 

Musavva tarikile Napoli 2200 mil 
oldugu halde, Somali kuvvetleri komu -
tam General Grazianinin karargahmm 
bulundugu Mogadiciyo, Napoliye da -
ha uzakllr. 

Malthusian sonra daha pek <;ok nii
fus nazariyeleri ortaya al!lcL. Bu naza -
riyecilerden kimi niifusun artlmi, kimi 
de azalmas1 ve kimisi de 1slah edil'llesi 
i~in ko§uyor ve kendi nazariyelerinin 
insanhk i~in daha faydah olacag!DI is -
pata r;ab§Jyordu. Fa kat bu laflar niha
yet kitab sahifelerinde uyuyordu. 

Eritre, en iyi ve en ~abuk malzeme 
ula,tmlabilecek bir iissiilharekedir. Di • 
ger taraftan, Eritre hududuna yakm * * * 
noktalarda, Somali hududu civarmda Bilginler nazariyelerini kuradursun-
bulunmiyan yiiksek degerde gayeler var- lar, hakikat te obiir taraftan ko,masma 
d1r. Bunlar da !talyanlarm I mart 1896 devam etmekte ve niifus artlm1 siyasa•1 
tarihinde bozguna ugrad1klan tarihl A- milletler i<;in eski k1ymetini muhafaza ey
dua harb meydam ve HabC§istanm bat! lemektedir. 
kuzeyinin hayatl merkezi olan Gondar Bugiin belli o]an 1udur ki; her millet, 
1ehridir. kendi varhii;m1 koruyabilmek, otekinden 

U.kin, kuzeyden yap!lacak bir taar - daha iistiin olabilmek icin say1ca da ~ok 
ruz, arazi bakimmdan, ciddi giicliiklerle olmak gerekligini anlami§hr, bunu te1 -
kar,da§acakhr. <;ok anzarl, vadiler ve vik etmekte ve bu ideal i~in ugra,mak
derin uc;urumlarla dolu alan bu mmtaka, tad1r. 
Habe~ topraklannm ate§li miidafilerine $imdi, gori.ili.iyor ki milletlerin mev
pusu kurabilmek, en yi.iksek tepelerde cudiyetlerini muhafaza bahsmda niifus 
tahassiin etmek gibi imkiinlardan dola - meselesi en ba§ta gelenidir. 
yl, kuvvetli bir mukavemette bulunmak t, bOyle iken, bu kadar onemli bir 
fmah verecektir. ltalyanlarm, Gondar kuvvetin kemmiyet ve keyfiyet itibarile 
istikame.tinde !lerlemeleri, bundan ba! - hesab ve tutarmm her yonden a~Ik~a 
ka, lng1ltere 1le ftalya arasmda mutlak bilinmesi de en iinemli i~ degil midir} 
surette ihtilatlara sebeb olacaktrr. Zira, 
lngilterenin menfaattar bulundugu mm -
taka, T ana goliinden, Nil dirsegindeki 
Gocam iline kadar yay1hr. 

O~iincii bir taarruz ihtimali de, As -
sabdan hareket ederek dogudan yiirii • 
mektir. F akat yukanda zikrettigimiz 
cografi giicliikler ve iklim elveri§sizlik -
leriL hedefi. motiirle~tirilmi~ kuvvetlerle 
Cibuti - Adisababa hattma ula§arak, 
Habe§istanm denizden ia§esini kesmek 
ve lngiliz Somalisini Harrara baghyan 
yollan kapamak olan iinemli bir siiel 
kit' amn ilerlemesine engel te§kil eder. 

Netice itibarile, ltalyanlarm ba,hca 
taarruzu, Eritreden hareket ederek, 
Makalle - Gondar hath istikametinde 
ilerlemek suretile yap1lacak gibi goriin -
mektedir. Kuvvei seferiyenin haiz bulun
dugu kuvvet vesaiti de esasen bu tahmini 
teyid etmektedir. Bu ilerleyi§in, giiney -
den hareket eden ve bu mmtakada Ha
be§ kuvvetlerinin bir k1smmi durdurma -
ga memur edilecek olan bir bt'a ile ayni 
zamanda harekete ge~ecegi muhakkak 
gibidir. 

Kara harekatile birlikte, dii§manm 
manevi kuvvetini k1rmak ve muvasala 
yollanm kesmek iizere, biitiin cepheler
de u<;ak taarruzlan yapilacaktn. 

!talyan kuvvetleri, hie; §iiphesiz pck 
agtr ve merhale merhale ilerliyecekti•. 
Ele ge~irilen topraklann tahkimi ve tan
zimi, geri ile irtibat tesis, yo! ve koprii 
in§aah uzun haftalara ihtiyac gostere -
cek ve yeni bir hedefe ilerleme emri, 
ancak bu i§ler bittikten sonra verilebile
cektir. 

Afrikaya kar§I yap1lacak siiel hare -
kat i<;in seferber edilen on ii<; !talyan hr
kasmm taksim §ekli de yukanda tahmin 
edilen plana uygun gelmektedir. Bu
giinliik malum alan, bu fnkalardan do
kuz veya onunun kuzey Eritreye, biri -
nin giiney Eritreye, iki veya ii.;iini.in So
maliye ayriimi§ oldugudur. Harbin ce -
reyan etmesi ihtimali bulunan sahay1 
giisterir yeni bir ftalyan hartasmda yo! 
ve demiryolu §ebekeleri, Habe,istanm 
gerek kuzeyinden, gerek giineyinden hii
cum yapi!acagi ihtimalleri goziiniioe ah
oarak ~izilmi§ brlunmaktadlr. 

(ArkaSJ var) 

*** 
Bir milletin kendi benligini tanimasJ 

ve bir devletin yurdunu iyi idare edebil
mesi i"in biitiin kuvvet ve kudretini bil
mesi laz1mdu ki onlara biitiin bunlan 
ancak istati~tik anlatJr. fstatistik, hiidise
lerin ve mevzulann bir nevi biit~esi ve 
onlann riintkeni, barometrosu ve aynaSI 
oldugu gibi, hem rakibi susturucu kuvvet
li bir vasitasi, hem de bir milli miidafaa 
silahidn. 0, tahminlere yer vermiyen, 
apac;1k bir sozdiir. Ayni zamanda bu 
a"1khgile de sonuclara ilmi bir k1ymet 
vem. 

-5imdi bizim de insan kuvvetimizi an
lamak i<;in tekrar istatistigin yardunm1 
istiyecegimiz zaman geldi. 

Yurdumuzda ilk ve ilmi ni.ifus sa}'l
ml 1927 y1hnda yapilrn!§II, ondanberi 8 
y1l gec;ti. Cumhuriyetin bu ferahh 8 yJ
lmda c;ok arttJgimiZI baz1 yerlerde yap -
hg!miz deneme sayimlar~ndan anlad1k. 
Su halde, 1imdi oniimiizdeki ilkte1rin 
aymda yapacagimiz say1m sonucu eski
sine gore daha ~ok tutar giistereceginden 
bizi sevindirecektir. 

Y apacaglrn!Z bu son oay!IOda da kac; 
ki1i' oldugumuz hi~ yanh§siz ortaya 
<;Ikacag1 gibi, bu tutann kadmlan, er -
kekleri, <;ocuklari ve bunlann ya§lan, 
ana lisanlarJ, dinleri, okuyup yazma bi -
len ve bilmiyeoleri, evli, bekar, dul alan
Ian, meslekleri ve san'i\tlan, hatta sakat 
ve saglam olanlan ve daha bir~ok yon
den ozellikleri de anla§I]acakhr. 

fstatistik medeni insanlarm i§idir. $im
diye kadar biz bunda erginligimizi gos
terdik, bu kez de elbirligile c;ah§arak ve 
say1m gunii gosterilecek yollarda gide -
rek bu saytmm kolayca yap1lmasma ve 
istatistiklerin dogru tutulmasma yard1m 
edelim. 

SERVER I SKIT 

Si~li Halkevinde bedava 
dersler 

$4li Halkevinden: 
Evimizde yabanc1 diller 

derslerile musiki nazariyatJ 
91lm1&III. 

ve keman 
kurlan a-

!stekliler her giin saat 16 dan sonra 
evimize ugra)'lp yaZ!labi!irler. 
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GAZETE KRALLARI 
Diinya Efkar1 Umumiyesine Hakim 

Olan Adamlar Kimlerdir? 
Harb, sulh, siyaset ve ekonoml ala -

mnda cereyan eden onemli hadiseler -
de hi<; §liphe yok ki basm (matbuat} 
kuvvetinin ~ok mi.ihim rolleri vard1r. 
Evvela kendi memleketlerinin, sonra da 
bi.itiin dlinya efkari umumiyesinin o ha- ' 
diseye kar&l alacaiiJ. durumu az ~ok ga
zeteler haZJrlarlar. 

Bilhassa arsmlusal bir kudret §ekli -
ne gelmi~ gazeteler ve gazete ittihad -
larmm oniinde bazan en me§hur diplo -
matlar, bankacliar, ekonomiciler boyun 
igmege mecbur olurlar. 

Diinya efkii.ri umumiyesine kimler 
h:lkimdir, bi.iyi.ik gazeteleri kimler idare 
eder? 

Bunu muhakkak ki her okuyucu me· 
rak eder. Almanyada bu hususta top • 
lanan malumat orada <;Ikan mecmua -
lardan birinde ne~rolunmu§tur. Biz de 
naklediyoruz. 

Amerikada 
HEARST: Amerikada en biiyiik ga -

zete kral1 William Randolph Hearst -
tlir. Ba§mda bulundugu gazeteler lltl
hadma tam 39 giindelik gazete dahildir. 
Bu gazetelerin bastJg1 nlishalarm say1s1 
her giin 8 bU<;uk milyona balig olmak -
tad1r. Hearstiin ba&mda bulundugu .in
ternational News Service> in niifuzi.i ilk 
defa 1898 deki 1spanya-Amerika muhare 
besi esnasmda hissedilmi&, bu sosyete o 
zamandanberi i§i daha ilerileterek bir 
c;ok mecmua ve gazele <;Ikard!ktan rna
ada radyo ve sinema faaliyetlerine de 
giri§mi§tir. !., siyasada demokrat fii -
kasmm fikirlerini, di§ siyasada da Mon
roe esastnt, yani Arnerikamn Ameri -
kadan haric i§lere karl§mamas!Dl tervi~ 
etmektedir. 

Bunun i.,in Amerikamn Uluslar Sos· 
yetesine girmesine, Avrupa siyasetine 
miidahale etmesine muhalii1:ir. 

ROY WiLSON 
HOWARD: cScri -
pps Howard News
por pers Konzerns• 
ittihad!mn reisi 
Howard, Amerika
um u., tane buyiik 
istihbarat bi.irosu -
nun ba~mdad.u'. 

Maruf <tJnited 
Press• te bunlarm 
io;indedir. Elinde a
bonelerinin yeku -
nu 2,5 milyona ba- Roy Wilaon 
lij! olan 32 gazete Howard 
vardll'. 19 ya~mda iken aleHl.de bir muh
bir olarak i§e ba~lam!§, 10 senede • tl' ni
ted Press• in gene! direktorlligiine ka
dar yiikselmi§, 1921 de Scrippin 5llimii 
iizerine biitiin te§kilatm ba§ma geo;mi§
tir. Bu sosyetenin i§led, Hearst gru -
punun aksine olarak tamamile merke
zile§tirilrni§ bir vaziyettedir. Avrupa 
milletlerinden bilhassa Frans1zlara kar
§1 sevgi beslemektedir. 

Bernard Herman 
Ridder 

BERNARD HER 
MAN RiDDER: 
Bernard 24 ya§m -
da ikeu babasmm 
N evyorkta <;lkar -
mal<ta oldugu bir 
gazetede al(h§arak 
i&e ba§lanu§tii 1915 
te gene! direktor 
olmu§tur. Aslen Al 
man olmas1 ltiba -
rile karde§ile bir -
likte bir talam Al
man - Amerikan 
gazeteleri tesis et
milj, fakat gene! 

sava& esnasmda c;ok mli§ktil bir durum
da kalnn§l!r. Birle§ik Amerika hiik\1 -
metlerini te§kil eden muhtelif devlet -
ler dahilinde muhtelif gazeteler 1(1 -
kartmaktad!r. Ridder sosyetesi hila -
kayid ve §art cumhuriyetin mlidaf>!dir. 
Ridder sosyetesinin ba§h ba~ma istih -
barat blirolan yoktur. Bu hususta cAs
sociated Press• ten istifa etmektedir. 

Diger §irketler: 
Amerikada bu ii<; §irketten maada e

linde en az dart gazeteden a§agi bulun
miyan diger 13 §irket daha vardii. 

1ngilterede 
LORD ROTHER

MERE: Lord alma
dan evvelki ismi: 
H a r o l d Sidney 
Harmthworthttir. 

Maruf Lord 
Northcliffein kar -
de§idir. 

Onun oli.imiin -
den sonra sosyete -
nin ba§ma ge~mi§· 

tir. Ba§mda bulun
dugu sosyetenin en 
mlihim gazeteleri Lord Rothermere 
§UnlardJr: Daily 
Mail: Giinde bir milyon 800 bm sa -
y1, Ewning News 700,00 sa}'l, Dail 
Mirror 1,300,000 basmaktadii. 

Haftahklardan Weekly Dispatch bir 
milyon sa}'l ne§retmektedir. Lord, mil
liyet~i ve muhaiazakard1r. Fa§izme ta -
raitar ve Sovyet Rusyaya aleyhtar go -
riinmektedir. Emperyalist olmas1 dola
yisile her hangi bir sosyalizm cereya 
mm ho§ gormemektedir, 

··-· _ ... ~~-

H ear.t ve kart It einema yrldun Marion DtrrJi• 
LORD BEAVER- komiinist olan cHumanite> gazetesinJ 

BROOK: Lord ol - tesis etmi§tir. Fransamn istihbarat a• 
madan evvelki is- janSI cAgence Havas> bunun elinde ol
mi William Max - dugu gibi en biiyiik ak§am gazetesi 
well Aitkendir. !ntrasigent da niifuzu altmdad1r. 

cDaily Express> 
tri.istiin lin ba&m -
dad1r. Bu gazete 
giinde 2 milyon sa
Y' basmaktadir. 

Sunday Express 
1,200,000, Evning 
Standard 400,000 sa 

Lord Bea~erbrook Yl tabetmektedir. 
Bu da Lord Rot -

hermere gibi emperyalisttir; milliyet~i
dir, sosyalistlerin di.i§mamdlf. tngilte -
renin Avrupada her hangi bir hlik(\ -
metle mi.ittefik olmasma aleyhtard1r. 

S!R RODER!CH 
JONES: :ftodrlcli ln 
giliz. Reuter1stihba 
rat blirosunun genel 
direktori.idlir. Afri
kada Boerlerle in
gilizler arasmda 
cereyan eden mu -
harebede heni.iz 21 
ya§mda iken Reu· 
terin muhabiri ola
rak harb alanma 
gitmi§lir. Reuter 
blirosu zannedildi- Sir Rodrich Jonea 
j!i gibi bitaraf ve 
miistakil dej!ildir. Ciinkii baljmdaki 
Rodrich kuvvetli bir lngiliz milliyet -

Bunlarla istedigi §ekilde yiiksek rna· 
li ve ekonomik mlicadelelerde bulun 4 

makta, efkari umumiyeyi istedij!i ta 4 

rafa ~evirmege ~ah§maktadir. 

' Horace Sinaly 

HORACE SiNA-
LY: Bu zat bir Ma
car Mu.sevisidir • 
Miihimmat tica -
reti yapmakta ve 
yiiksek finans iljle· 
rile ugra§makta • 
<hr. cParis ve Fe • 
lemenk Bankash' 
gen~:l <fu'ek:tqri.idii,r 
Ajans Havae Ue 
Journal, •Oeuvre•, 
•Ami du Peuple• 
giindelik gazetelerl 

ve haftallk <Candide>, cJ e suis Par • 
tout., eRic et Rae• mecmualan lizerin• 
de nafizdir. 

MAURiCE SAR
RA UT: Senelerden 
beri radikal - sos -
yalist partisinin ge 
nel sekreterligini 
yapmaktad.u'. Na -
Zlrlardan Albert 
Sarrautnun karde -
§idir. Bu iki kar -
de§e Afrikadaki 

~isidir. 
SiR JAMES GO- FranSIZ must~ -

MER BERRY: Ja- ~~~esmde <;ok bu • 
1n ilt . yuk arazi -ve ser • 

mes, g erenm t k-' t Gu" Maurr'c• Sarr-
b .. iik. k"- d t ve .,.mJ§ II. n- ~ uu• en uy agi a-

.. d. G" d 350 de 18 tab1 ~1karan 
~~~ II. ~ e D cDepeche de Toulouse> gazetesl bunun 
ilm ':;~' sa ~n 2;~ elindedir. Son intihabatta Slrf §ahsi. nii-

y e gratp ' S fuzile tam yiiz meb'usun s~imde ~u • 
bm sa)'l sa an un- . . . 
d Tim 1 h ft vaffak1yet kazanmalar1m temm et • ay ese a a- .t' 
da satJ~lar1 bir mil- IDI§ II. 
yon 200 bine balig 
olan bir~ok mecmu 

Sir Jamer Gomer alar iizerinde nii -
Bflrry fuzi.i vard1r. Mu -

hafazakardii. 

Fransada 
SCHNEiDER- CREUZOT: Fransada 

gazetelerin i.izerinde en fazla miiessir 
olan §ah&iyetlerden ikisi me~hur Schnei 
der - Creuzot silah fabrikalarmm sa -
hibleri alan iki zatllr. Bunlar1 gazete -
lerin hisse senedlerine sahib olarak 
ilan ve tahsisat vererek kendi istedik
lerini yazd1rabilirler. Hatta Almanla -
rm -iddialarma giire bu iki zat kendi 
menfaatlerine ve ticaretlerine hale! ge
lecegi dli§i.incesile Avrupada sulhun 
yerle&memesi ve Almanya ile Fransa -
mn anla~amamasJ i~in ellerinden gele -
ni yapar!ar. Hatta Schneider - Creu -
zotnun sade Fransada dej!il, Bel~ikada 
ve Cekoslovakyada gazeteleri vard1r. 
Fransadaki gazeteleri Temps, Echos de 
Paris cgiinde 400 bin sayi>, Journal 
c200 bin 88)'1>, Malin c750 bin sa}'l>o 
Petit Journal .250 bin sa)'l• ve Petit 
Parisien cl milyon 700 bin SaYJ•· 

LOuiS DREY-
FUS: Bu zat Mu . 
sevi ticaret miies · 
seselerinden e n 
kuvvetlisinin sahi · 
bidir. Fransanm en 
zengin adamlar1 a
rasmda say1lmak • 
tadii. Di.inyanm en 
bliyiik erzak tiic -
carlarmdan biri -
dir. 1904 senesin -
denberi matbuat i.i
zerinde nlifuz ve 
tesir g5stermege 
ba§laml§tii. Vaktile 

Louir Drey/ua 

sosyalist, timdl de 

Japonyada 
TAKAK!Mt MiT

SUi: Diinyanm en 
bi.iyi.ik sosyetele • 
rinden birinin ba• 
~mdad.u'. Bu sosye
te on yedinci as1r • 
da kurulmu§tur Ta 
kakimi evvela ti -
caretle i§e ba&la • 
ml§, sonr a bank a 
muamelelerile sa -
nayi te§ebbiisatile 
ugra§IDI§tlr. Yi.iz • 

Takakimi Mitsui lerce banka, sigor• 
ta §irketleri, fabri· 

ka niifuzii altmdad1r. Her intihabda se
c;imde bliyiik bir rol oynamaktad1r. Ja
ponyanm d!§ ve hatta ulusal siyasasm• 
da amildir. J apon mallarmm fiatlerini 
dii§lirerek dl\nya piyasasml altiist eden 
bu zattii. Man~ul<O hiikiimeti, Takaki
minin parasile kurulm\.llitur. Ozaka ve 
Tokyoda glinde milyon!arca say1 basan 
gazetelerden c;ogu onun elindedir. 

GEiJt NOMA: 
Japonyadaki haf -
tallk mecmualarm 
iic;te ikisine bu zat 
sahibdir. 

Biiti.in dlinya 
kendisini yerylizi.i
niin en sempatik 
gazete krah oimak 
iizere kabul etmi§
tir. Hayah balk ve 
demokrasi i<;in mi.i
cadele ile gec;mi§ -
tir. Koyu bir Ja -
pon nasyonalisti ol 

Geiji Noma 

makla beraber, adetleri, an'anelerl de
gi§lirmemek §artile garbin teknigini, 
san'atini, ilmini almak taraftand!r. 
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Italyanlar nihayet 
Aduay1 alahildiler 
(Baf tarah 1 inci aahifede) 

Vt Yerli pi,dar yuruyu~lerile hamian 
tnakta ve bundan sonra harekete p;e~en 
tanklar ve mhlt otomobiller, pi} ad eye 
Yol a~maktadtr. Piyadenin arkas:n;~iln, 
Yol yapan ve telefon hatlan yerle1tir~n 
ftnni lutaat gelmektedir. iki ila ii~ O,in 
tnttro viik5ddii!indeki Adua onundek• 
daii;larda bile teltfon ttsisatJ yaptlnu~ -
hr. 

Adua ~ehrine gelince 7000 H>bejli 
larafmdan miidafaa edilen bu mevki cu
tnarteai ak,ammdonberi muhasara edilmt~ 
buiunmaktadiT. Sehir, agiT top~u ate1i 
altmdad~r. Onemli Habel l.uvv~t:w, 
Aduaya yardtm i~in cebri yiiriiyii§l• : ol
dadiT. Aduadaki Habe~ garnizonu l•al -
lan bombard1man u~aldannl aleje tut • 
rnuslarsa da atuklan bombalarla Adua 
tnudafilerini ag1r zayiata uiir•'m"lardtr. 
Aduada Adua miidafii Ra• Seyyumlln 
oturdugu bina bombard•mandan ~ok za -
rar Rormii,tiir. !talyan zaviatmm ~are• 

b
az oldugu soylenmektedir. Bununla b,~a
er bu hususta lat'i malumat elde edil -

lnesi miimkiin dejiildir. 

Adisababa 6 (A.A.) - Aduanon su
kutu resmen daha teyid edilmemel:t.yse 
de Hab~lerin ,ehri terkettikleri sorlen -
~•ktedir. Tank, UGak ve ag1r top! ann 
b~rie,ilt tesiri alun!la Habejler geriye f0iiru muntazam surette rekilmektodir -
h. Bununla beraber, iyi havalarm ;(rl -
f•~ile ,Tigre, Desye ve Ogaden cephc -
enne yollanan Habel kuvvetleri d•ha 

h•zh ilerlemege ba~lam,!ard~r. Bunlann 
rniktan birka~ yiiz bindir. 

16 !talyan u~agt Abua Serkanta ve 
1' abet!a mevkilerini bombardtman et -
bislerdir. ltalyanlar Gerlogubiyi de bom-
1ard,man etmi,lerdir. _ C~ma giinii yam -
an bombardtman net1cesmde hasara ug -

'•Yan Garadhi telsiz merkezi Hahe;ler 
;•raftndan yeniden tamir edilmege ba1 -
kannu~sa da !talyan u~aklan burasm1 bir 
_ere daha bombard1man etmi1ler ve 5 l:i

&nin oliimiie IS ki,inin yaralanmasma se-
eb olmu§lardtr. Adua jehrinin Habe,ler 
~~rafmdan terkedildiil;i cephe kJSmmda i-
1 taraf ta takviye kuvvrti istemisln~ir. 

Acluanrn zapllnclan evvel 
1--JAdi•ababa 6 (A.A.) - Tigredeki 
S lbe§ .kuvvetlennin kumandam Ras 
b •Yyu~, ltalyanla~tn- Dageta ve Deng
Hiay~ ~~gal elt.'_klenm ha~er vermektedir. 

er 1kt taraf onem!t zay1at vermi~lerdir. 
.. Dart lta!yan aubay1 maktul dii!mii!

tur. Habe§ler iki makinelitiifek ve bir • 
tok tiifek zaptetmi,Ierdir. 
. ltaiyan u~aklan harb bolgesinin iize -
•nde u~maktad1r. 

ij .. l-iabe, hiikumeti bir 1talyan u~agmm 
1 u1_iiriilmii1 olduguna dair olan haberi 
ey,d etmemi~tir. Bir bildirige gore !tal
an kuvvetleri guneye dogru I 00 kilo -

lnetro kadar ilerlemillerdir. Bu kuvvet
t"' Adoua ile Aksumu bir ~evirme ha -
•~e~le zaptetmege haznlanmaktadnlar. 
'~abel ordusunun biiyiik kiSml heniiz 

erbetmemi~tir. Habejlerin niyeti Ita! -
•n!an gerek miidafaaya ve gerek mu -
~·I taarruza miisaid bir noktaya ka.dar 
e melc ve orada ~arpt§maktn. 

Adouamn cenubugarbisinde bulunan 
ondar dagltk arazisindeki onemli Ha-

•! kuvvetleri kumandam Raa Kassa, 
•• Seyyunun kuvvetlerine yard1m et -
e' Re hamdtr. 
ftalyan kuvvetleri 3 nokta iizerinden 

tarruza ge(mi,lerdir. 

~u nolctalar !Unlard!T: 
- T akkaz nehri kuzeyi, 

~ - Hadelegubo dogu kuzeyinde, 
. - Guerlobi kuzey dogusu. 

~1 •mdilik ancak kuzeydeki Habe• kuv-
et · t • • 

en talyanlarla temastadJT. 

Adoua ile Aksum arasmda olan mu
harebede 400 Habe§le I 000 Italy an ~ar
p1~m11 ve 48 Habe1 ve 27 !talyan ol 
mii~tiir. 

65 !talyan da esir diismii~tiir. 
Acligratm 1ukutu 

A•mara 6 (A.A.) - 0~ italyan 
kolu ileri hareketlerioe devam etmckte · 
dirler. Santini kolu diin Adigtall i~gal 
otmis, Maroviagna lwlu yakmda i~gal 
etmek iizere bulundugu Y ants onun• 
gelmi,tir. Pinis Baroli kolu muvaffaki
l'etli hareketine devam etmektedir. hal
yanlar uGaklannm Habe~ler tarafmdan 
dii~iiriilmii! oldugu haberini yalanlamak
tadtrlar. 

Danakil cephesincle 
Adisababa 6 - 70 tank, I 00 u~ak

la kuvvetlendirilmi~ olan 30,000 ki~ilik 
hir italyan ordusu da Musaali bolgeoin
de toplanmaktadiT. Bu bolgede bugiin 
Gele muharebeleri olmu§lur. 

Ogaden cephesinde : 
Adi•ababa 6 - Ogaden cephesinde 

bugiin onemli ~arp1,malar olmu§tur. 
Havas Aiansmm bildirdigine gore, 

birincikanun hadiselerindenberi ltalyan -
Jar taraftndan isga] edilmekte olan Uai
Ual mevkii Habe1ler tarafmdan geri a
hnmo~llr. 

ltalyan Ufaklartntn att.klart 
f>eyannameler 

Asmara 6 (A.A.) - Havas ajanst
mn ozel aytan, !talyanlarm Tigre eya -
letinde ba,ka bir Dinastiyi tahta ge~ir -
mek niyetinde olduklanm bildirmekte • 
dir. 

ltalyan u~aklannm athklan beyanna
melerde junlar yaz1hdtr: «Bu y1l, ita! -
yan Kralhgmm geni§lemeaini gi:irecektir. 
Buna .kar§l koyan mahvolmu1 demektir. 
$oa eyaletinin hakSiz yere gasbettigi lac 
Tigre eyaletine donecektir.>> 

Cepheye yeni Habe, 
kuvvetleri geliyor 

Asmara 6 (A.A.) - !talyan u~ak -
ian, cepheye giden kuvvetli Habel kol -
ian gormii1lerdir. Bu kollar, karakollan 
Olpy kapllannda bulunan !talyan kuv -
\'etlerinin ancak on kilometro uzagmda 
bulunmaktad~rlar. 

lmparatorun tesia edecegi cephe 
Adisababa 6 (A.A.) - Sii Bakam 

Ras Sulo I 00 bin J.:i,ilik bir ordunun 
kumandasm1 deruhde etmek iizere An
kobere gitmi§tir. 

Bizzat lmparator karargahtm te~is 
ederelc harekah idare etmek iotiyor. 1m
parator ve fmparatori~e tehri dola1aralc 
halko miidafaa tertibah almaga davet et
mektedirler. 

Saray, istasyon ve diger baz1 noktalar 
hava hiicumlanna kar§l miidafaa topla -
rile muhafaza altma almm1~lard1T. 

Dipl'lmatlar, arsiUiusal durumu go -
rii1md; iizere diin bir toplanh yapmttlar
dtr. 

35 bin ltalyan a1keri yolcla 
Roma 6 (A.A.) - Eritreden ga 

zetelere gelen haberlere gore, Siivey1 ka
nalile ~ap denizinden miistemlekelere 
dogru yolda olan vapurlarda 35 bin as
ker bulunmaktad!T. 

Y eni aevkiyat 
Musavva 6 (A.A.) - Saturnia ge -

misi limana gelmi1tir. lc;inde 1talvan 
Krahmn yegeni Diik do Bergamla 4360 
subay ve asker ve ayni zamanda bir~ok 
gazeteciler de vardtr. Bu gazetevilerden 
dordii F ranm, biri Alman, biri Ameri -
kah, biri de Norve~lidir. 

ltalyanlar artrk barrf teklifleri 
yapacaklarmrf 

~doua bombard1maomda 40 
e 2 ~ocuk olmii,tur. 

lcadm Pari• 6 (Ozel) - Entran~iran ga -
~ete~n~ gore ltalyanlar ~o!uay1 ~ptet -

Habep 1uvarileri 

Adua ahnd1ktan sonra 
bak1s vaziyete genel bir 

------ ' 
II 
I 

Suel muharririmizin miitalealan 
(Ba•taraf, birinci oahifode) 

re eyaletindc yani Aksum - Adu -
va - Adigrat mmtakasmda oldugu 
muhakkak!lr. Burada !talyanlann 
cenuba dogru 100 kilomctro lierile
diklcri vc Adua ile Aksumu bir 
<;evirme harcketile zaptetmeqe ha
ztrland•klan soyleniyor ki bu tak
dirde ileri harckctini yapan kol, 
Adua mmtakasmda harbcdcn ita! -
yan kttaa!lnlh sal': ccnah kolu ol -
mak lilZlm gcliyor. 

Her haldc italyanlann Adua 
mmtakasmda cenuba dogru bir 
miktar arazi kazand1klan anla~lll -
yor. 

Aduanm dii§mil~ olmas1, bura -
da, !talyanlarm bir muvaffakiyet 
kazand1klanm gosterir. Fakat, diin 
de soylcdigimiz !(ibi, Aduamn zap

h. itatyanlann milli gururunu ok -
~tyan ve mane\'i ehcmmiyeti, ma:l
di degerindcn di!ha fazla olan bir 
muvarfakiyettir. Yoksa Adua di.i~ -
mekle Habe~istanm kaptls- ard1 -
na kadar, italyan ordularma ac;tl -
mt~ dcgildir. Tigre cyaletinin ini~li 
<;1k1~h arazisi gene dcvam ctmek -
tedir. italyanlarm oniinde Takkaze 
nehri vadisine hakim bir siirii te
peler ve dal!lar vard1r. Mescla Ak
sumun cenubu ~arkisinde Debra -
Abbai dag1 takriben 2400 metro 
yiiksekliktedir. Tigre eyaletinin 
bundan sonra 1talyan kollanmn ge
c;ecekleri k•s•mlan stf~tdan 4620 
metroya kadar inip ~1kan anzah 
yerlerdir. 

Habe§ ordusunun biiyiik ktsm1 
heniiz harbe girmemi§ olduguna 
gore, italyanlann §imdiye kadar, 
Habe§lilcrin dii~mant htrpalam;;k, 
geciktirmek ve yormak i~in ilerl 
siirdiikleri kit'alarla ugrattildan ve 
ilcrlcdik~e daha §iddetli bir muka. 
vemete ~arpacaklan anla§tltyor. 
Aduvamn takriben 230 kilometro 
cenubu garbisindeki Gonderede 
mi.ihim kuvvetler, bu cephedeki 
Ras Seyyuma yard1ma haztrd1r. 
Habe~ sevkuleey§ plam, 1talyan • 

!arm oniinde tedricen geriliyerek 
mu~avemete ye mukabil taarruza 
d'lha miisaid bir noktaya gelmeden 
k~t'i muharebeler kabul etmernek
tir. Onun i~indir, ki Aduamn dii§ • 
mesi ehemmiyetli degildir. Bu su -
kut, burada verilen kat'i bir mey
dan muharebesinde, Habe§ kuv -
vetleri kat'iyyetle magltib edildik-

tikten sonra Habe1istana ban§ teklifleri 
yapacaklardiT. 

Adisab~ba 6 - Hava• ajano1 ayta -
nna gore, Adisababadaki !talyan elc;i • 
ligi Habel payitahtmdan c;ekilmiJ degil
dir. Elc;ilik, lmparator istedigi takdirde 
yeni konu§malara giri§mege hazudtr. ltal
yan ilerileyi!i ay sonunda T akkaza neh
rine vannca goriitmlerin tekrar ba,bya • 
cag1 tahmin cdilmektedir. Konsoloshane 
i1yarlan ve diplomatlar miistesna olmak 
iizere son ltalyan tebaast dun Adi•aba -
badan gitmi§lerdir. 

Bel~ika siiel heyeti, kumandant miis -
leona olmak iizre yakmda Habe1i•tan 
dan aynlacakllr. 

ltalyanrn clogu Afrika~tntn 
yiiksek kumanclanlrgr 

Roma 6 (A.A.) - Resmi gazete, 
dogrudan dogruya yiiksek komioerlige 
bagh bir dogu AfrilcaSI kuvvetleri yiik -
sek lcomutanhgt ihdas eden bir kanun 
ne§retmektedir. 

Somali ve Eritrenin biitiin kara ve de
niz kuvvetleri bu komutanhgm emri altm
da bulunacakh::_ 

ten sonra vilki olsaydt, ancak o za. 
man ehemmiyetli olabihrdi. 

Bir italyan kaynagmdan gclcn 
bir habPrde, Eritreden hareket e
den ii~ ltalyan kolunun hedefleri
ne vardtklan iddia ediliyor ki, bun
Jar ilk hedeflcr, Adigrat - Adua 
hath olsa gercktir. Bu haberde, 
italyanlarm ~imdiye kadar hic;bir 
onemli muka\'emetle kar§lla~ma -
d1klartntn soyJenmesi de goslPfi\'Or 
ki Habe~ ordusu. biiyiik k1sm1 Adua 
civannda muharebcye girmcmi~tir, 

Danakll m1ntakas1nda 
Buras• italyanlarm ilk taarruza 

ba§ladtklan Musaali dagmm bu -
Jundugu mmtakad1r. Burada bir 
rivayete gore, italyanlann 30 bin, 
ba~ka bir rivayete gore de 50 bin 
askcri, 70 tank1 ve 100 u~ag1 var -
d1r. Bu kuvvellerin Hdeleguho ci. 
\'annda bulunduklan anla§thyor. 
Fakat diin gelen haberlere gore, 
Habe~ kuvvetleri burada italyan -
larla tcmasa gelmemi~tir. 

Ogaden m•ntakas1nda 
Cenub cephesinde, Somaliden i

lerliyen italyan kuvvetlerinin Gu
erlobi §imali ~arkisinde bulundu -
gu haber verilmektedir. Bu cephe
nin harekat1 hakkmda ba~ka taf -
silat yoktur. 

Diin gelen haberler arasmda •li
e! vaziyetle alakadar olarak muh
telif yerlere yaptlan u~ak taarruz
larmdan ba~ka, Habe§ Sii Bakam 
Ras Sulonun 100,000 ki~ilik bir or
dunun kumandastm deruhde ct -
mPk iizere Ankobere gittigi bildi
riliyor. Ankober, Adisababamn 
~imali ~arkisinde (Ana~ vadi -
si civannda), Cibuti demiryoluna 
yakm bir ycrdedir. Bo ordunun 
yeni toplanan kuvvetler oldugu 
anla§lhyor. 

«, 
Diin gclen haberleri §oyle hula- ~ 

sa edebiliriz: !talyanlar, her lie; j 
cephedc bir miktar ilcrlemi§ler \'c I 
en ehcmmiyet verdikleri sima! r 
cephesinde Aduayt alm.slardtr. 

Habe§liler, ordulanmn biiyiik 
ktsm1m ate§e sokmadan daha ki.i. 
~iik kuvvetlerle dii~manm ileri yii
riiyii§iinii giicle§tirmege ~ah~mak. 
ta, gerilerde, mcmleketin ortasm. 
da toplanmaktadtrlar . 

Lanclracla ltalya aleyhincle 
gosteriler 

Londra 6 (Ozel) - Bugiin ftalyan 
el~iligi oniinde birc;ok gosteriler yapllmll
!IT. Gosterilere i1tirak edenler Siiven lca
nahnm kapahlmaMm ve ltalyaya kar11 
zecri tedbirlerin tatbikm• istemi!lerdir. 

/ngili:zlerin onemli toplantrlarr 
La Ya!ette 6 (A.A.) -Malta adaSI 

oahilleinin asker ihrac1 kabil olan nok • 
talarma tel orgiiler konulmu~tur. La \'a
lette ve Masra M uscetto limanlan demir 
aglarla kapanmi§IIT. Ada garnizon mile -
tanm be, alaya ~okaracak kadar yeni as
kerin gelmesi beklenmektedir. 

Anavatan filosuna mensub torpido ve 
denizaltt gemilerinden miirekkeb bir fi -
lotilla ke1if ve talim ~1k1!lan yapmak -
tad IT. 

Paris 6 (Clzel) -Londradan ahnan 
haberlre gore fngilizler Alcdenizdeki kuv
vetlerini hissedilecek derece arhrmakta -
dtrlar. Uz~k,arktaki fngiliz denizalt1 ge
mileri acele Akdenize gitmelc iizere emir 
alm•1lard~r. Simdiye kadar Akdenizin 
muhtelif taraflanna 1300 fngiliz u~ag1 
gonderildigi, fskenderiye limamna da 
kuvvetli bir filo tah1id edildigi haber ve
rilmektedir. 

Pazartesi giinii lskenderiyede 12,000 
hahriye a•keri karaya ~tkarak biiyiik bir 
resmig._id yapacaklardiT. 

Amerika 1iliih ihracatrna 
ambar~ro koyclu 

Ya1ington 6 (A.A.) - Habe§istan

la 1talya arasmda harb hali bulundugu

nu tasdik eden Ruzvelt, bundan i:itiirii 

•ilah, cepane ve harb gereci ihrac;lan ii

zerine ambargo ilan etmi1tir. 

Keoin bitarafhk durumunu muhafaza 
eden Ruzvelt harbeden taraf!ardan han

gisinin mutaamz oldugunu tesbit etmek 

ic;in hi~bir te1ebbiis yapmam11hr. 

Ya,ington 6 (A.A.) - Amerikenm 

bildirdii!i bilciimle harb !evaz1m1 ve ez -

ciimle cepane, top, mitralyoz, tank, tufek, 

bH;ak, motor ve u~aklar i~in tek tek par

~alar, gazler, harb gemileri, gemi ter~iza
tl iizerine ambargo konmasmt emretolek

tedir. Bu emre ka:" gelenlere 5 y•l hapis 

ve I 0,000 dolar da para cezaSI verile -

cektir. Hull, bu emrin tatbikl(>_t l:i!tiin 

Amerikan giimriiklerine yaym1~ltr. 

I 

FiLiSTiN--
-------

lkt1sadi huhrandan hi~ 
_ zarar gormeyen iil~e: 
Sanayi dev ad1mlarile ilerliyor • Hayfa Akdenizin 
en miihim limam olacak - Komiinist hareketleri 

Haylaclan 

f'~;;;~~;~·~~~~···~~:· BiitUn dUnya ikhsa -
: rekkllerln aelkl di buhramn penc;e-
; nedlr? . d k d 
~ •••••••••••••••••••••••••• s1n e 1vran1p ur-
dugu ve her memlekette dahili ve 
harici ticaret giinden giine azald1-
g1 ve devletlerin biit~eleri ahiist ol -
dugu bir zamanda eski vaziyetini mu • 
hafaza etmelc 1iiyle dursun bilakis 
hergiin ileriye dev ad1mlan alan mem
leket §iiphesiz Filistindir. T alihin ve ta
rihin garib bir cilvesi olarak diinyayt 
buhran kaplad1g1 tarihten itibaren Fiil'
tin hi~bir sene faSI)aya ugramaks!Zin ile
rilemil durmu§tur. 

Sanayii ve ziraati siiratle inki1af ct • 
mekte ve ihracah ve ithalah kabard1l..c;a 
kabarmaktadtr. Bir taraftan miihacir 
akmt devam etmekte ve memlekete gir -
mekte olan sermaye de artttk~a artmak
tadtr. Bilhassa iki senedenberi Filistin 
sanayi cihetinden ~ok ilerledi. Haricden 
gelen sermayelerin ~oklugu ve bunlann 
derhal yatmlacak kiirh i1ler ve te§ebbiis: 
ler bulma" terakkinin ba1hca saikidir. 

~imdiye kadar gelen sermaye daha 
ziyade sanayi ve ziraat i1lerine yahyor
du. Limon ve portakal ~iftlikleri hie; dm
mabmn artmhyordu. Simdi ise sene -
lerdenberi ihmal edilen mesken in1asma 

~-~-~':':'.~!r.~!. :-:~.~i_i.ix~!. 
i Blne '"•••• !Amerilcadaki yeni 1•· 

t ....... ~.~~·.!: ......... J hirlerde buhrandan 
evvel bina in~asmda goriilen ve diinyayt 
hayrette b~rakan faaliyetin bir mioline 
Filistinde tesadiif edilmektedir. Bir se -
ne i~inde yalmz Tei-Avivde alii yiiz 
apart1man yap1lmtjltr. Bunlann odalan 
dort bine yakmdtr. Maahaza gene hall 
ki.fi derecede mesken bulamamaktadtr. 
Niifus itibarile bir odaya <ehrin i~inde 
2,07 ve haricinde 5.50 niifus isabel edi
yor. Yeni aparhmanlarda ayhk kira oda 
batma 1,5 ila 3,5 fngiliz liraSldn. Mal
zemeden ziyade amele iicretinin yiiksek 
olmasmdan yeni aparhmanlar ~ok pa -
ha!tya mal oluyor. 64.000 Y ahudi ame
lesinden on be§ bini in~aatta c;ah§tyor. 
,Sehirlerde bina in§aah i~in yahnlan ser
maye bet sene i~inde iki bucuk molyon
dan on sekiz bu~uk milyon lngiliz lira-
sma ctkmiShr. 
f""""jj~;;~·~i"'"'"l Filistinin siiratle ile -
j merkezlerl j riliyen sanayi mer -

k~~j~ri"H~~·i~"ij~' Tel-Avivdir. Hdyla 
arkasmdaki Y ezril vadisine dogru ge -
ni,liyor. Adeta buras1 Y akm!arkm ka -
p151 oldu. Musul petrollann1 Akdrnire 
getiren boru hattmm cenub kolu Ha~ fa
y a baglandtgmdan bu limanm oevkul • 
cey§i ehemmiyeti dahi fevkaliide artmt~-

tlr. d 
Hayfadan Bagdada yap1lacak . e-

miryolu bittikten sonra buraS! Akdem -
zin en miihim ve biiyiik !imam olacak -
hr. Aiin sanayi Hayfada ve orta ve ha
fif sanayi i.e Tel-Avivde inki~af bul -

bir 
>e temettii hissesi ve sermaye itfa" di -
ye para ~1karmaga liizurn goriilmemek
tedir. Sanayiin biiyiik bsm1 Y ahudile -
rin elinde ise de son zamanlarda Miislii
manlarda dahi boyle bir hareket ba1la -
mt~ln. Muhtelif sanayi tesebbiislerine 
giri•melc iizere yirmi bin lngiliz lira11 
sermayeli bir Arab tirketi teessiis etmi~
tir. 
'"'''j(~;ii~~i~t· .. ···1 Filistinde sanayiin i
• hereketl ~ lerlemesile komiini;~ 
·h~;~·k~ii'".j~"i:'~~·d·i~·i·ni gosterdi. Bunlar -

dan bir klBmt Hayfada ve Akkada tev -
kif edilip muhtelif cezalara mahkitm e -
dildi. Lakin komiinistlerle aSI] mii1kii -
lat bu!llar hapisaneye konulduktan oon -

ra bajgosterdi. Komiinistler kendilerini 
sivasi mahkitm sayarak adi miicrimlerle 
birlikte ayni muameleye tabi tutulma -

Ianna itiraz ederek a~hk grevi yapttlar. 
Grevciler sudan batka agtzlanna hi~

bir 1ey almad1klanndan ciimlesi doktor
lann nezareti altma verilmi~ ve tehhkeli 
surette zafa ugnyanlar hastanelere 
kaldmlml!llr. Bu mahkitmlar i~in muh -

tehf ni.imayisler de yapt!dt. Fa kat Filis
tin hiikumeti ne memleketin, ne de lngil
terenin kanunlannda siya•i mahkumlara 
adi miicrimlerden farkh muamele yaptl • 
mn01na dair hi~bir kayid olmad1gm1 ile
ri siirerek komiiniotlere herhangi suretle 
ayn muamele yapllamtyacagmt ilan et
mitlir. Komiinistlerin c;•kardtklan a~hk 
grevi diger mahkitmlara ve hapisanelere 

dahi sirayet ettiginden bu hareket, sal -
g1n haline gelmi,tir. Ye oniinii almalc i
~in heniiz bir c;are bulunmamtjllr. Diger 
tataftan komiinist hareketi devam et -
mektedir. Yafada sokaklara yaftalar 
yapt!tmlml~ ve komiinist propaganda ri-

j~~}~~~r.i .. ~~HH!!~.1.\t.1.!"' 
: fill a lnln Surlre: Ftlistinde ikt .. adi va· 
j lie mDnaaebetl lziyetin fevkalade mii-

k~;.;;;;~j' '~j;;;~·;;"k~;,!u memleketlere da
hi fayda getirmektedir. lkttsadi cihetten 
gayet mii!kiil vaziyette bulunan Suriye, 
Filistine ithal ettigi mallann artmu1 
yiiziinden bir derece nefes almlthr. Su -
riyedeki F ranstz fevkalade komiserligi 
tarafmdan tanzim olunan bir istatistige 
gore Suriyenin Filistine ihract 1932 ae -
neoinde 683,000 oterlinken ertesi sene 
892,000 ve 1934 senesi 1,083,000 ster

lini bulmu§lur. Halbuki Filistinin Suri -
yeye ihracah 1934 te ancak 222,643 
sterlini bulmujtur. 

Filistinle Suriye arasmdaki hudud 
meseleleri ahiren Filistinde fngiliz lev -
kala de komiserile Kudiisteki F ransiL 
general konsolosu arasmda akdolunan 

bir itilafname ile halledilmi§tir. Bu me -
seleler hududdaki bedevi kabilelerin mii
oellih olarak gezmelerine ve kabileler 
arasmda ~tkacak ihtiliflann halli 1~111 
muhtelit bir komite le§kiline dairdir. 

maktadtr. Sanayiin ilerledigine en basil ...--.....,. ...... ...,._,..,...,...,.._..,...,... __ .....,e 

bir deli! Fili•tin elektrilt kuvveti !irkc - Gebzede asri bir mezbaha 
tinin •anayi miie"e•elerine verdigi cere • yaptldt 
yan kuvvetinin bir oenede iki mi•li art -
maSidtr. Mevcud istasyonlan Hfi gel - Gebze (Clzel) - Son birka~ ay i~in
mediginden Hayfada yeni bir elektnk de ilc;emiz belediyeoi pek dar olan biit~t
fabrika51 kurulmaktadn. Yeni istasyQn sine ragmen yurda ~ok faydah itler 110r• 
Irak petrollarile i~liyecektir. mektedir. 

1933 te Filistinde ii~ bin ii~ yiiz bii- lk~ halk1n1 «Ta,delen» suyundan da-
yiik fabrika vard1. Bunlar sanayi mi.tcs • ha iistiin olan «Yumrukaya» suyuna h
seselerinin yiizde yedisini tetkil eltigi vu•turmu1 takdir edilecek bir i1tir. 
hal de istihsalatm yiizde 57 k"m1m ve li~ede mezbaha yoktur. Ekonomi Ba· 
sanayie yahnlan sermayenin yiizde S I kanhiimdan getirilen en son sistem pro -
k!Smlnl te~kil ediyordu. Amelenin ya - 1e iizerine yaphrd1g1 modern mezbaha -
nSI da bu fabrikalarda ~ah§tyordu. Sim- nm kiisad resmi bugiin halkm biiyiik se 
di bu fabrikalarm nekadar artt1gtn1 an - vincile yap1id1. 

lamak i~in ge~en >eneye nazaran yiizde Gonderdigim fotograf yeni mezbaha-
75 ni•betinde arthgm• soylemek Hfidir. mn a~.J,,mda ham bulunanlan goster • 

Bahri!Gttan potu ~tkaran fabrikamn mektedir. 
,.nelik istihsalah 10,000 tondaft B d 1 1 v I 
30,000 tona ~1km•~hr. Filistindeki sa - ursa a ev enen er ~oga IYOT 
nayiin bajka memleketlerin sanayiine na- Bursa (Ozel) - Sehrimizde evle • 
zaran miimtaz bir mevkii vardiT. Biitiin nenler ~ogalmaktadtt. Kanunu•anide 39, 
sanayi haricden istikraz edilen paralarla ~ubatta 35, martta 43, ni•anda 39, ma -
vaptlmaml!hr. Binaenaleyh harice faiz y15ta 54 ki1i evlenmijtir. 
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Ev kad1n1 
El temizlipi 

Palates soyarken el fena halde kir -
Ienir. Buna imkan vermemek i~in pala
tes evve!a suda iyice ytkanmaltdn. Son
ra da ya akar su altmda, yahud da >U 

i<;inde soyulursa parmaldann !eke olma· 
sma meydan verilmez. 

Yamklar 
Steak su veya luzgm yag S!~ray1p ta 

bir yerinizi yaka~a oramza derhal glise
rtn •iiriiniiz. Bu suretle hem acm kesil
mi, olur, hem de beyaz kabarctklar hu
rule gelmesme imkan kalmaz. 

Yemi~ lekeleri 
Elbiseler ve kuma,Iar iizerindeki ye

mi~ lekeleri Sleak siitle temizlenir veya 
ytkamna derhal ~1kar. F akat bu ameli -
yeden •onra elbise veya kuma~! soguk a
ka'r suda miikemmel temizlemelidir. 

Leylaklar 
Y azm oldugu gibi kt!ID da giizel ley

laklar yeli!tirmek isterseniz ~u ve~hile 
hareket ediniz. Fidanm uzunluguna mail 
olarak birka<; dal kesiniz. Bunlan su ile 
dolu bir kabm veya vazonun i~ine yer -
le~tirerek Slcak ve aydtnltk bir odada y•
hud da hususi «Perre» de btraktmz. !<;in
de bulundugu suyu tltk su kullanarak her 
hafta degi1tirmek ve dallann durumla -
nm tebdil etmeden aynca stk S!k sula -
mak ta icab eder. 

Dart be1 hafta sonra leylak dallan 
muhakkak <;i<;ek verir. <;:i<;eklenme oda 
\'eya serrenin hava•mm Sleakltgmm dere
ce•i ve kurulugu nekadar fazla olursa 
o derece <;abuk husule gelir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ooooonoooooooo 

Bas tuvaletler~ 
' 

Y eni kuvafiirler 
Y eni kuvafiirler -

de temayiil orta ve 
uzun sa~a dogrudur. 
Orta sa~lar niimu ~ 
nesm1 gordiigiiniiz 
siyah •a~hlardaki 
gibi ya dalga dalga 
hale getirilerek ucu 
bir topuz 1eklinde 
geriye dogru veri) 

' -- 71ekte, yahu'd iri 
buklelerle A§&gtya 
sarktlllmaktadtr. 1-
kinci tarzda iinde de 
frize per~imler bt -
rakt!tyor. Bunun bir 
ii~iineii tekli on Ia • 
raf en ktsa kesilmi1 
sa~larda oldugu tarz
da hafif daiRah v · 

bastkllr. Geri•i i•~ 
~ok 11k bukleler ya
ptlmt!br. Koydugu • 
muz sar111D model -
den bir tane.~inde bu 
tarz ihtiyar edilmi1 • 
tir. 

Diger sari1in mo
llelde i•e sa~ iki ta
uftan Ires yaptlara k 

kaTm iirgil halinde 
yanlanndan kar~1 
taraflara uzablmak
tadtr. Bu tekil ta
biatile gene ktzlariJ 
dat.a IYI gider. 
,Simdi evli bayan -
lar da bunu yap1 -
yorla~a da pek ya
'-t§tk almamaktadtr. ........................................................... 

Y eni ~pkalar 

Gondoliye modasi 

' • 

Orijinal sonbahar ceketler; 

Bu seneki sonbahar modalan i~inde bilhassa ceketlere ragbet meselesi onemli 
bir yer almt~hr. Soldaki model erkek smokinini taklid eder vaziyette yaptlmt~ bir 
eekettir. Kuma~! siyah kadifedendir. Beyaz ipekli asian yakayt da kaphyarak 
d11an ~tkmaktadn. Beyaz etek ve blu1la giyilmesi esasl!r. Bluzun yakasma siyah 
kadife boyunbagt pek yaktjlf. Bu kiyafete siyah fotr 1apka ve siyah <;anta <;ok iyi 
gider. Fa kat bununla daima gezilmiyecegini tabii tahmin edersiniz. Digeri bilhassa 
yagmurlu ve riizgarh havalar i~indir. Ve su ge~mez kuvvetli bir kuma§tandtr. Gog
siinde cebleri olmas1 ve geni§ bir kemerle stktlmast onu dana pratik bir hale getir
mektedir. Astan etegin deseninde ipeklidendir. Y akayt kapltyarak dt§andan goriin
mektedir. Eteklik gibi potikare kumajlan ~anta, japka, beyaz eldiven. beyaz ayak
kabt ile iyi gider. Lakin bunu hi~ §iiphesiz fazla elbisesi olanlardan ba,kalart 
yaptmmya heves etmemelidir. <;:iinkii pek iyi havalarda giyilemez, fantezi bir ktya
fettir. 
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ve tuvalet 
Pudralama 

Pudralamrken pomponu sakm yuzu -
niize fazla bashrarak gezdirmeyiniz. Bu 
durum deriyi tahri1 eder, mesameleri faz
la a~ar. Binaenaleyh pomponu yiizJe 
hafif~e gezdirerek pudralammz ve fazla 
pudray1 yumu~ak bir ftr<;a ile ahmz. 

Pudra bir de yiizdeki krem iyice ku
rulandtktan sonra siiriilmelidir. F akat bu 
hu•usta slit kullamyorsamz o zaman yiiz 
hafif<;e nemli kalabilir. lyi pudra ~ck 
ince olmasile kolayca tanmabilir. Koku
lu olma'l daha ~ayam tercihtir. 

Y azm biraz koyu pudra siirmelidir. 
<;:iinkii derilerin bu mevsimde esmer gii
riinmesi modadn. K111D daha a~1k bir 
pudra intihab edebilirsiniz. 

Derisi fazla yagh olanlarda as1l pudra
nm altma hafif~e kiikiirt kan§tk diger bir 
pudra ile althk yapmak pek muvaftkhr. 

Kremler 

i<;ebtlir. Domuz yaghlar, yagh tenler ve 
Lonolinliler kuru tenliler i~in ~ok iyidir. 

Pudra altma giindiiz siiriilecek krem
ler ise zevke kalmt§ bir meseledir. Batt 
bayanlar mat pudralan tereih ederler, ba
ztlan ise bundan kat'iyyen ho§lanmaz -

Yiiz tuvaleti i~in kullamlacak kremle- lar. Bir ktsmt da losyon tarzmdakileri 
rin ya domuz yagmdan yahud Lano - kullamrlar. En iyisi bunlardan ikisini a
linden yaptlm11 bulunmas1 ve bilhassa ~ok vu<; i~inde kan§lnarak yaptlan halita -
laze olmaSI icab eder. <;:iinkii insan te -1 dtr. Y agh tenliler losyonu fazla, kuru 
ni bilhassa hayvan yaglannt kolayhlda tenliler ise kremi fazla koymahdnlar. .......................................................................................................................... 

Evlerimizi nasd do~eyelim? 
~·k &.oe.nmi, ,irin bir yazi odas1 

Hava ·te li esin1 I~Cumhuriyet~l E F LA y U N 
biJen iiyeler ll=lJ al O ~ S IUJtl!Jlli"illl.!l Haydar Rilatm 

Ankara (A.A.) - Hava tehlikesini hi-
len Uyeler listesi: 
!brahim Abdurrahman tzmir20 yardtm 

10 lira, Rafail Kunyo 20, Mustafa Buea
da kasab 20, Salih Bucada 20, Ali <;:avu~ 
ve biraderi 25 bir defa!tk, Mehmed 
Nuri Kara Siileyman oglu 30, Ali Emin 
25, ismini bildirmek istemiyen bir zat 
200 bir defabk, David Sason kazmirei 
20, Ahmed Ccmal Tahmis~i demirei 20 
yardtm 10 lira, Abdiilkadir ve Be~ir 
Miri Kalem oglu yaget 20, Abidin ve 
Hulki Mollazade teeimcn 100 yardtmt 
400 lira, Muammer Lutfi kcrestcei 30, 
J. M. Taranto ~ivici 20, Ahmcd Hamdi 
25 yard1m1 25 lira, Hamza Riistem 20, 
Ahmed EFcf eczae1 20, M. $akir Yal -
mzoglu avukat 20, Dlcn Kave doktor 
20, Zibil doktor ~0, $iikrii cevahirci te
eimen 20 yard1m1 30 lira, ~arl Primus 
boyae1 25, Ahmed Hamdi Dana 20, 1b -
rahim Resmi siinnet~i 20, SUieym~n 
Fcrid eezac1 25, Re~ad doktor 20 
lira vermi~lerdir. - ... ·--·--

Antalya Halkevinde 
verilen temsiller 

Antalya (6zel) Biiyiiklerimtzin 
gayret ve himmetlerile giizel bir binaya 
kavu1an Halkevinin a<;th11 Temsil kolu -
nun T ayyareci adile verdigi bir piyesle 
oldu. Bu arada kadm saylavlarlmtzdan 
Tiirkan da bir konu1ma yaph. 

Giizel Halkevi binasmda ikinei top -
lanl! Dil bayram1 miinasebetile oldu. fs
tiklal ve Oil mar1lanndan sonra dil dev
rimimizin onemi hakbnda bir konferans 
verildi. 

Bir miiddettenberi burada bulunan ve 
aslen Antalyah olan fstanbul Rasadha
ne direktiirii Fa tin terefine Ogretmen -
ler Birligi tarafmdan Park kazinosunda 
bir ~ay tiileni verilmit ve bu 1olende say
lavlanmtz Tiirki.n ve Rasih Kaplan da 
bulunmu1lur. 

Aym yirmi dokuzunda havalann bir
den bozarak palto ve pardesii giyenle -
r; saytlamtyacak kadar ~ogaltmas1 !lm
diye kadar goriilen manzaralardan ol -
madtgmdan herkesi !a§nlmt§hr. 
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Soldan saga: 
1 - Oz tiirk~e crivayet.. 2 - iiye, a

rabca csu., la~m yagan beyaz ~ey. 3 -
Telefonda kaqt tarah anlamak i~jn so
rulan soru, htristiyanlarm peygambcri. 
4 - Ne sicak ne soguk, kurtulu~ muahe
demizin imzalandt.i(l yer. 5 - Garaz. 6 -
Sporcularm cya~a· Sl, kuru fasulyenin 
kardc§i. 7 - Ruhsuz ecsed, nakliye va -
sttalarmdan biri. 8 - !ran di!inde cyu -
va., koyu mavi rcnk. 9 - Bir kurna$m 
geni~ligi, kilonun binde biri, eski Mt
strhlarm en biiyuk mabudu. 10 - Ye -
mekten emir, Arnavudlugun merkezi. 

Yukartdan a~agtya: 

9 ~ocuk babast bir fakirin terciimesi 
dilegi 35 kuru' 

Fatihte Kadt~<>&'Tlesi eadd<>Sinde 25 ·-------------
numarah ku!Ubcde oturan SUrmeneli 
Yusu! matbaam1za gelerek halindcn o§i
kayet etti: 

Yusufun anlathgma gore kendisi 1932 
senesinde alb ~oeuk babas1 bulundu -
j!undan kanundan istifade edip ikrami
ye almak Uzere Sthhat MUdUrlUgUne 
bir istida ile mUraeaat etmU,, bu isti -
damn eeva bmt ~imdiye kadar beklemi~ 
ve bu arada ~oeuklarm saytst alhdan 
dokuza ~1km1~. !stidasmt tazeleyip ta -
kib edeeek maddi ve manev! kudreti 
bulunmtyan Yusuf Sthhat MUdUr!Ugiin
dcn i~inin biran evvel bitirilmesini rica 
etmcktedir. 

Bir talebenin dilegi 
Ankarada Zaferi Milli otelinde S. 

Giinay imzasile aldtgrmtz mektubda de
niliyor ki: 

eLise olgunluk sma~larmda muva(fak 
olamtyan genclerin Kiiltiir Bakanhjtm
ea 'Gniversiteye devam etmelerine de -
liilet ve tavassut ediliyor. 

Halbuki ben ve benim gibi bu sma~ -
larda muvaffak alan bUtiin gender iyi 
durumda mtdtrlar? Bugiin Ankara ve 
!stanbulda 'Gniversiteye girebilmek i~in 
otel odalannda bekle~en benim gibi 
kim bilir ka~ gene vardtr. KUltUr Ba -
kanhgt muvaffak olamtyanlardan ev -
vel, hi~ olmazsa onlarla berabcr bizi 
de dii~Unse daha iyi degil mi?• 

Baymd1rhk Bakanhgmdan 
bir dilek 

Galata Mumhane eaddcsi di~ doktoru 
Adil Tunea imzasile aldtgtmtz mektub-

TOZV i BiLCi.iHLE 
HUTBAW E~YA VE 
E OE VATINIZI.BANYO· 
LARINIZI VE SAiREYI 
VORULHA!lSIZIN TE• 
M;ZL£Y;B PARLATABi· 
LECEGiNiZi I-IATIRINIZ· 
OA TUTUNUZ, 

SiR 

TURAN 
MAMULATIDIR! 

da deniliyor ki: 'JII••••••••••••••I c!stanbul tarafmdaki biitiin postane- • 
Jerde paket muamelesi yaptldtgt halde 
Galata gibi biiyiik bir merkezde paket
ler yalmz ahmr. N ammtza gelmU, pa -
ket varsa Galatadan alamazstmz. Ta 
!stanbula gitmek ieab eder. 

Baymdtrhk Bakanhgmm pasta idare
sinde yapmak istedigi onemli degU,ik -
liklcr arasmda bu kii~Uk meseleyi de 
nazari dikkatten uzak tutmamasm1 di
lerim .• 

Kadtkoy belediyesinin 
nazan dikkatine 

Kadtkoy Cevizlik ihlas sokak 7 nu -
marada Ruhi imzasi!e aldtgtmlz mek -
tubda deniliyor ki: 

Hayabn 
. 

ne~es1 

Dine olmakbr 

HORMOBiN 
tabletleri 

Yorgun vUcudlara 
dinclefitirir 

i KTIDARSIZliGI 
ve 

BEl GEVSEKliGiNi cOturdugumuz yer U~ sene evvel bir 
arsa idi. ~imdi giizel yaptlar bu arsay1 
kapladt. Fakat sokajpm1z o kadar her-
bad ki in&anln bu giizel 1 de 0 ur • &_iderir, y~mak n~e.tni iade eder 
mak heveslerini ka~myor. Eezanelerde bulunur. I.tanbuTda 

Kadtkoy Belcdiyesindcn sokajpn ya- fiati 150 kuru~. Tahiliit i~in Galata 
ptlmastm istcmiyoruz. Bundan vazgc~- • posta kutusu 1255 
tik. Yalmz iinUmiiz k1~, sokak olarak ••••.liililii.il.•••••••lll 

Dr. Hafiz Cemal 
ge~tigimiz yer iki kart§ toprak, yag -
murlardan sonra bir ~amur deryas1 o
laeai(tnt soy lemege haect yok. Bu top-
raklar kaldmlamaz mt?• Dahiliye miitehassui 

Bir avcmm ~ikayeti Pazarden buka giinlerde oilede~ 
'Gskiidar Dibaglar mahallesi 13 nu - aonra aaat (2i ian 6 ya) kadar latan• 

m~rada Mustafadan aldtgrmtz mektub- bulda Divanyolunda (118) numarall 
da deniliyor ki: husuai kabinesinde hastalartnl kabul 

cKartal Jandarma Komutanllg1 t. - eder. Muay.,nehane ve ey telefoni 
tanbuldan aldtgtmtz av tezkerelerini 22398. Yaz!tk telefon: Kandilli 31!. 
tammtyor. Kartaldan tezreke almazsa- Beylerbeyi 48. 

mz biilgem dahilinde avlanamazstmz, !!ll••••llll .. lllllllllllllllllllllllll~~~~1 tczkere almadan avlananlartn ttifek ve 
kopeklerini musadere ederim, diyor. 

1ibayhktan a!dti(tnnz tczkereler o !J
bayhga bagh 1l<;ebayhkta muteber ol • 
mast kadar tabii bir~cy olamaz. Yarm 
Y c~ilkoye gidcrsek ora dan da nu l>ir 
tezkere alaeagtz? Obiir gUn Sartyere 
gidcrsek bir tezkere de oradan m1 ala
eagtz? 

Bu hususta ilgili makamlarm nazari 
dikkatini eelbctmcnizi dilerim .• 

Mektublar muntazam ROTBART -LUXUSA 
gitmiyor mu? Ira~ bt~agt ustun erlerin bJ~agldiT. 

10 a dedi 150 kuru$ herverde sahhr. 

1 - Oz tiirk~e czan>, oz tiirkc;e czi -
yafet.. 2 - Oz tiirkc;e chususi., oz tUrk
~· cmeydan •. 3 - Arahk, oz tUrk~e ~e
re!. 4 - Tar!adaki bugday, Anadolunun 
battsmdaki deniz. 5 - Almanyadan ~imal 
denizine akan nehirlerden biri, franstz
ea chaytr>. 6 - 1stedigi ~cye sahib alan, 
kahn ip. 7 - c;ok yiyen, fiillere gelen 
soru l~areti. 8 - Birlikte dogan iki ~o -
cuk, evlerin iistlinii orten. 9 - Sinir, 
ftrtma. 10 - Dogu korn§ulartmtzdan biri, 
yaranmaktan emir. 

BcyaZJd Darphane sokak 10 numara- 1.~~:;·---iiiiiiil.liiiiilii
da kahvecilik eden Y~ardan aldtgmuz 
mektubda deniliyor ki: TiFOBiL-.. 

Evvellti bulmacanrn halletlilmif ,ekli 

I I J 4 f a 1 S t 10 
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Yiicel 

cTrabzonun Ma<;ka !I<;esi Mavra ko
yiine yolladtjpm mektublarm munta -
zam gitmediklerini muhtelif miinase -
betlerle ogrendim. Bu i~te postantn ka
bahati yok. Yalmz koyler i<;in konmu§ 
posta kutulanndaki mcktublarm mute
medler tarafmdan laytkile takib edil -
mcdigini kuvvetle tahmin ediyorum. 

Bolge Posta miidiriyetinin kiiyUmiiz
deki aHl.kadarlan harekete getirmele -
rini rica ederim.-. 

La Clef du Francais 
Lise ve ogretmen ve 
ortaokullar franstzca 

• • 
I~m dersleri 

Merhum muallim Ali Nazi • 

Dr. lhsan Saml 
Tifo ve paratifo haatahklanna tu

tulmamak i~in ag12:dan ahnan tifo 
haplartdu. Hi~ rahatnzhk verm ez. 
Herkeo alabilir. Kutusu 55 Kr. Wll 

AKBA kitab evi 
ve Kagidcihk 

Ankaranm biiyuk modern kitab 
ve kntasiye muessesesidir, Kitab 
ve klftasiyenizi en ueuz olarak 
oradan temin edersiniz. Tiirk('e 
ve ecnebi lisanlartnda her tii rlil 
mecmua, kitab ve gazeteleri orada 
bulabilirainiz. Bilumnm mekteb 
kitablartntn umumi bayiidir. 

Bu sene sonbaharda ve k111n giyilecek 
fapkalar arasmda Gondoliye modasma ta
bi olanlar pek ragbettedir. Buna Gondolli
ye moda51 denmesi bu bi~im japkalarm \ie 
nedikteki gondolculann giydikleri §apka
lara benzemesinden dolaytdn. Erkek §ap
kalanmn bir ba1ka tarzda yaptlm111dtr. 
Fa kat bunlar •por pardesiiler ve man to
lar! a aiyilebilir. Yoba ogleden SODC& -.1-

ve •air• ile degil, 

E vin ktzt veya 
oglu biiyiimege ba1 -
laytp ta gene ktzhk 
veya delikanlthk ~·
gma girdi mi, kendi -
sine ayn bir oda ;,. 
tiyecegi muhaklcak -
br. T abii bunu her -
kes kendi hal ve vak
tine gore tedarik edip 
do§er. Baza aileler 
onlara tek oda tahsi! 
eder. 0 gene 1ahsi · 
yetin yahp kalkma
SI da, ~ah§maSI da 
orada olur. Vaziyeti 
daha miisaid aileler 
yatma ve <;ah1ma o
dalanm aymr. Bizim 
resmini koydugumuz 
model yatak ve <;aht
ma odaSl aynldtgm• 
goredir. Kiic;iik, fa 
kat 11k bir yaz1 rna · 
sas1, orijinal bir lamba. bin T<u~iik. digeri biiyiik bir tablo odaya nihayetS!z btr 
zarafet ''ermektedir. Kii~iik masa da modern bir bi~imdedir. Kanape ve iskem
lenin kuma11 kadifedendir. Perdeler daha hafif bir kuma§tandtr. Ev i~erisinde 
durabilecek bir iki ~i~ek •aks!St da iLive olunursa odada sade sahibi itibarile degil, 
biitiin mevcudiyetile genclik havao1 eser. 

Ayhk kiiltiir ve bilgi dergisi alan 
Yiieelin sekizinei •ayiSI ~~krru~ttr. Bu 
saytda Tahir Olgun, Raif N. Meta, 
Mithat Odev, Fevzi Muhib, Beh~et Ke. 
mal, Ahmed Muhib, Feridun Faztl, Re
~ad Cerna!, 1hsan Bora, Osman Nebi, 
!hsan Aygiiniin yaztlan, ~iirleri, ve bir
~ok edebi hiki.yeler vardtr. Tavsiye 
ederiz. 

manan son eaeridir. Mekteb • 
lerde biiyiik yararhgt goriil -
miif, iki defa halllmtfhr. Oc; 
kmmdtr. Hocalar ic;in ayrt 
bir k11m1 vardtr. 

Birinci kuma 23 
lkinci ktamt 34 
0 .;iincii kumt 40 

Hoca ktsma 150 Iiuruftur 
Sahf yeri Cumhuriyet mat • 

baaaadtr. Toptan alanlara ten • 
,.;)A.t vamltr. 

DOKTOR 

Osman ~erafettin · 
Cagalogl..r Nuruosmaniye 

caddeai No. 19 

T elefon: 20893 
Muayene zamant pazarilan 

maada ogieden aonra 

(Yenibahc;e hastaneai) dahill 
sari haatahklar miitehau111 



Samsun Tiimen Satmalma 

Komisyonu Ba,kanbgindan: 
1 - Merzifon Garnizonunda bulunan k1taat ihtiyac1 i~in 5, 700 

kilo erimif aadeyag1 kapah zarfla ekailtmeye konulmuttur. Tahmin 
bedeli 5,415 lira olup muvakkat teminatJ 407 lirad1r. 

2 - ~artnameai Samaun Tiimen Sabnalma Komisyonundad1r. 
lhaieai 17 birincitetrin 935 pertembe giinii aaat 15 te Tiimen Satm • 
alma Komisyonunda yapJiacaktJr. 

3 - 2490 f&YJh arthrma ve ekailtme kanunu mucibince talible
rin ihaleden bir aaat evveline kadar mektublanm Komiayona ver • 
l:lleleri ili.n olunur. ~ , ·-- (4145) 

etot:SIInne """l ...... 

Siimer Bank 
Genel Direktorliigiinden : 

Madde 1 - Buraada kurulacak Kamgarn fabrikasi eaas bin&· 
lar1, miidiirliik ve it~ilere mahsus binalarla iltiaak demir yolu, 
toprak teaviyeai, fabrika i<; yollarJ, Drenaj itleri intaatJ vahidi 
fiat eaaaile ekailtmeye <;Ik&riimJthr. 

Tahmin edilen bedeli 1,357,320, 70 (bir milyon ii<; yiiz elli yedi 
bin ii<; yiiz yirmi % 70) lirad1r. 

Madde 2 - Bu ite aid evrak tunlardu: 
A - Ekailtme tartnameai, 
B - Mukavele projeai, 
C - F enni t&rtname, 
D - Umumi f&rtname, 
E - Metraj ve ketif hulaaa cetvelleri, 
F - Projeler. 
latiyenler bu evralu 68 (altmlf aekiz) lira bedelle Siimer Bank 

Ankar" tubeainden alabilirler. 
Madde 3 - Ek&iltme 18 birincitetrin 1935 cuma giinii aaat 

15,30 da Ankara Ziraat BankaaJ binaamda Siimer Bank Merke • 
zindeki Komiayonda yapJiacakbr. 

Madde 4 - Ekailtme kapah zarJ uaulile yapilacaktJr. 
Madde 5- Eluiltmeye girebilmek i<;in isteklilerin 54,470 (el

li dort bin dort yiiz yetmit) lira muvakkat teminat vermeleri, 
bundan batka en az 250,000 (iki yiiz elli bin) lirahk bir bina in· 
f&IIDI muvaffakiyetle bitirmit oldugunu ispat etmeai ve ekailt
meye <;Ikanlan 1,357,320,70 (bir milyon ii<; yiiz elli yedi bin ii<; 
y\iz yirmi % 70) lirahk bu iti halen yapabilecek mali iktidarda 
oldugunu arttJrma ve eksiltme kanunu mucibince teminat mek • 
tubu verebilecegi teabit edilmit bir bankadan ahnmlf tehadet • 
na"'e ile ispat etmeleri liizimdJr. 

Madde 6- Teklif mektublar1 yukar1da yazildJgl giin ve saat· 
ten bir aaat evveline kadar Siimer Bank Umum Miidiirliigiine 
makbub mukabilinde verilecektir. Posta ile gonderilecek mek • 
tublarm nihayet ihale tarihinden bir saat evveline kadar gelmit 
ve zarfm kanuni aekilde kanatJ!mJa olmaa1 lazimdJr. 

istanbul S1hhi Miiesseseler Artturma 

Eksiltme Komisyonundan: 
Akliye ve Aaabiye haataneainin 205 kalem tJbbi eczaa1 olbabdaki 

tartnamesi ve<;hile &t;Jk ekailtmeye konmuttur. 
1 - Ekailtme 16/10/935 t;artamba giinii aaat 15 te Cagaloglunda 

Sthhat Miidiirliigu binaaJndaki Komiayonda yapiiacaktJr. 
2- Tabmini fiati 3711 lira 71 kuruttur. 
3 - Muvakkat teminat 278 lira 40 kuruttur. 
4 - ~artnameler bedelsiz olarak hastaneden ahnabilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 935 Ticaret Oda11 veaikasile 2490 aa· 

l'th kanunda yaz1h beige ve bu ite yeter muvakkat garanti makbu • 
~ile veya bank& teminat mektublarile belli aaatte Komiayona gelme· 
lerj, (6017) 

liirk Hava Kurumu BiiyUk Piyangosu 
~imdiye kadar binlerce kitiyi zengin etmittir. 

19 uncu tertib 6 nc1 ketide 11/1 incitetrin 935 tedir. 

Buyiik ikramive 200,000 lira 
30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 lirahk 

lirahk iki miiki.fat vard1r. 

Selimiye Askeri Satin 
Alma Komisyonundan: 
1 - Selimiyedeki k1taahn ah1rlarmdaki giibre ile giivercin giib

teaj 18/10/935 cuma giinii aaat IS te a~ak artbrmaya konulacaktJr. 
latekJilerin aozii _ge<;en giinde Selimiye Aakeri Satmalma Komiayo

nuna miiracaatleri 

, 2 - Her iki cins giibrenin teminat bedeli 18 lira olup artt1rma • 
dall bir aaat evvel iateklilerin teminab Muhaaebeye yatmlmlf olma• I . -
ar1 lazJmdir. 

3 - Giibrelerin nakliye maaraflari ahciya aiddir. (6213)' 

HAS 
KALMiN 

DenizvoHari 
1$LETMESt 

Acentalart: Karakoy Kopriiba~J 

el. 42362 - Sirkeci Miihiirdarz'lde 
Han. Tel 22740 

iSKENDERiYE YOLO 
EGE vapuru 8 birincitetrin 

SAL! giinii aaat 11 de ISKEN
DERIYEYE kadar. (6186) 

TRABZON YOLO 
VAT AN vapuru 8 birinci • 

tetrin S A L I giinii aaat 20 de 
RJZEYE kadar. (6187) 

Haaeki haotanesi cildiye ve 
Ziihreviye 4efi: 

Doktor 

11 

Zevcinin a!;klnl muhafaza 
i~in miicadele ediyor 

Me,hur bir 1inema yddtzt; «hi~bir 
erkefi muhafaza i~in miicadeleye gi. 
rifmek uhmeti degmezo diyor. Hal
buki, bir~k kadmlar bu fikirde de • 
gildirler. Onlar, zevclerinin ha,ka 
kadmlar iizerindeki dikkat nazarla • 
tnt kemali hafyetle takib ederler. Fa
kat bunlar aynaya bakarak biraz da 
kendi kabahatleri oldujunu biliyor · 
lar mt 7 

Bir erkegin, beyaz ve yumu,ak bir 
ciJdi, taze ye •enc bir teni takdir na
zarlarile aeyretmeai pek tabiidir. Bir 
kadtn, yiiziiniin burutlugunu, giizelli. 
ginin aoldugunu goriince evvela zev· . 
• . d"kk t" • lb d k b' leytn yiiziiniizde huaule gelen f&yanl ctnJn nazan 1 a tnt ce e ece tr 

gene kno tazeligini iktiaab etmek ~·· bayret tebeddiilii nazan takdirle aey
reaine teveuiil etmelidir ki, bu, ha1i rediniz. Glindiiz i~ln beyaz renginde .. aflrtlart dindirir. 

• HAS • kelimeaine dikkat. Bevo~lu, Elhamra apr. No.3 h~ztr~a her kadtn i~<in kolay ve miim- ki (yagJtz) Tokalon kremini kulla • 

:=::::::::::::~~::::::::::::::::::::::::::::: kundur. Her akf&m yatmazdan evvel ntmz. 

NURi OSMAN EREN 
yP.lruz pembe r&n&indeki Tokalon 
kremini kullantruz. Bu kr&m miinbeait meoamab atkl&f• 

Devlet Demiryollarr ve limanlarr i~letme Umum ldaresr ilanlar Siz uyurken ena&CIDlZ iizerinde ic- ltrtr ve biitiin oiyah benleri kaybetti· 

•••••••••••••••••••••••••••••• rayt teair ederek yiiziin zayl.f d'iiflllllf rir. Bu rencletme tedavi tarZ1 aaye • 
Eskitehirdeki fdare haataneainin bir aenelik i~tiyac1 olan atai• • 

da miktar ve muhammen bedelleri yaz1h 1 grup 15 kalem aebze ve 
meyva Haydarpatada ~rar binasJ dahilindeki Komiayon taraf1n • 
dan 24/10/935 pertembe giinii saat 15 te at;Jk eksiltme ile sahn 
ahnacakhr. 

Bu ite girmek istiyenlerin grup hizalarmda yaz1fi muvakkat te • 
minah Haydarpafa veznesine veya aid oldugu istaayon vezneaine 
yahrarak alacaklar1 vezne makbuzlarile birlikte ve kanunun tayin 
ettigi vesikalarl~ ekailtme eiinii saatine kadar ya bizzat veya ta • 
al-.hiidlii mektubla Komisyona miiracaatleri lazJmdJr. 

Bu ite aid tartnameler Komiayondan ve Eakitehirde Haatane 
Operatorliigiinden paraaJZ olarak dagthlmaktadJr, (6197) 

Bir Senelik ihtiyac Liateai 
Azami kilo Ascari kilo Muhammen 

miktan miktan kilo fiati 
P1rasa 800 400 5 
lapanak 600 300 5 
Lab ana 100 50 5 
Pathcan 700 350 7,5 
Karnabahar 400 200 10 
Semizotu ,. 150 75 5 
Taze bakla lOO 150 5 
Kabak 600 300 5 

... Taze faaulye (Aytekadm)_ 600 300 7,5 
Taze bamya 150 75 15 
Taze domates 600 300 7,5 
Taze elma (Nidenin) 250 100 10 
Taze iiziim 500 250 10 
,Karpuz 250 100 5 
Kavun 250 100 5 

Muvakkat i:eminah 
32 lira 44 kurut 

Samsun Tiimen Sabnalma 

Komisyonu .8atkanhgindan: 
1 - Samsun Garnizonunda bulunan k1taat ihtiyac1 i<;in 10.000 

kilo erimif sadevag1 kapah zarfla ekailtmeye konulmuttur. Tahmin 
bedeli 9,300 lir; olup muvakkat teminah 698 lirad1r. 

2 - ~artnameai Samaun Tiimen Sahnalma Komiayonundadir. 
tbaleai 16 birincitefrin 935 t;ar,amba giinii aaat 15 te Tiimen Sabn • 
alma Komisyonunda yapilacakbr. 

3 - 2490 say1h arthrma ve eksiltme kanunu mucibince talible • 
rin ihaleden bir aaat evveline kadar mektublarm1 Komisyona ver • 
meleri ilan olunur. (6143) 

CAY c,J-vc.N<;. c.ioc:c.io£ 

P.UIN GOLD! 

adalelerini kuvvetlendirir, burufukla· ainde zevcinin &fktm yeniden kazan• 
n giderir ve cildi &enclettirir. Sabah maga muvaffak olmuttur. 

Be!;ikta, Diki' Yurdu 
Tahsili en yiikaek bi~ki mektebidir. Dersler en kolay metodla gosterilir. 

Bi~ki, diki4ten bajka korsacthk, gomlek~ilik, 4Bpkacthk, ~i~ek~ilik ve bo
ya ile tezyinat dersleri de vardtr. Bunl"'r i~in ayrt iicret abnmaz. Musaddak 
diploma verilir. Kayidler bajlamtjbr. lstiyenlere talimal ve progrom gon
derilir. Bu aenenin diki4 ve el~i oergisi 20 eylillde ·~•lacakbr Akaret· 

lerde 64 numara. Telefon : 43687. 

istanbul helediyesi ilimlan 
Senelik muhammen kiraa1 24 lira olan Ortakoyde Cavidaga ma • 

halleainde eski Tiirk aokagmda yeni 4 numarah oda 936 aeneai ma • 
y1s1 aonuna kadar kiraya verilmek iizere at;Ik arthrmaya konulmut· 
tur. ~artnameai Levaztm Miidiirliigiinde goriiliir. Arthrmaya gir • 
mek iatiyenler 180 kurutluk muvakkat teminat makbuz veya mek • 
tubil~ beraber 14 birincitetrin 935 pazarteai giinii aaat 15 te Daimi 
Enciimende bulunmahdular. «1.» (6012) - Senelik 

muhammen Muvakkal 

TopkapJda Fatmasultan M. Cami aokaibnda 
Abmedp&f& medre~ainin 15 No. oda11 
Eyiibde Bostaniskeleai sokagmda 2 odah Mih-

kiras1 teminah 

30 2,25 • 
ritab Valideaultan mektebi. 18 1,35 

Semti, aenelik muhammen kiras1 ve muvakkat teminab yazth o
lan mahaller 936 senesi maym aonuna kadar kiraya verilmek iize· 
re ayrt ayn at;Ik artt1rmaya konulmu,tur. ~artnamesi Levaztm Mii
diirlilgiinde goriiliir. Arthrmaya girmek iatiyenler hizalarmda goa• 
terilen muvakkat teminatile 8 birincitetrin 935 aah giinii saat 15 
te Daimi Enci.',mende bulunmahdtrlar. «!.» (5803) 

ftocuk arabalar1n1n Fevkallde Serelsl 
200 mode'den fazla 

'ARK PAZARI PAZAR dli LEVANT 

314 latiklil caddHi 
Toptan ve perakende sab, -

Doktor 

FEYZI AH ED 
Cild ve ziihrevi haatahklar miite

hasatSJ, Ankara caddesi No. 43. 
Pazardan ba•ka hergiin aabahtan 
ak,ama kadar. Tel. 23899 

Doktor 

AHMETHAKK 
Dahili hastahklar miltehaSSISI 

Beyojttu: lstiklal caddesi, Liikaen
burg aparhman. Telefon: 40730 

Patardan ba~ka hergiln saat 
14 ten sonra 

;.. ."; l Q lur 

<;£L~K K.&pP.Uy£ VAr:tOI 

1KAR~IOA MI~)'ONJ..AR. VAR.OI 


