
Be~eriyete Bela Olan Fareleri lmha Ediniz 

FAR HASAN Fare Zehiri 
Fare zehiri macunu Fare zehiri bugdaylari 

Bir paro;:a ekmek veya paahrma veya yagh 
gtdalara siiriilerek farelerin bulunduklart ye· 
re btrakmtz. Bilhaua sto;:anlar derhal oliir. 

F arelerin bulunduklart yerlere aerpiniz. 
Bilhaasa kiio;:iik farelerle fmdtk fareleri 
derhal oliirler. 

25 kuru~tur. 25 kuru~tur. 

Macun ve Bugday ikisi bir arada 
Bazt fareler bugday zehirinden hoflamr ve baztlart macun yemek ister. Bazt fareler aabah 
yediklerini ak,am yemezler. Bunun io;:in fare lere her iki o;:e,idi vermek liztmdtr. Bunun 
ic;indir ki her ikisini iatimal eylemek o;:ok mu vaftkhr ve bu au~etle farelerin ana, baba ve 
ailaileai muhakkak ve kat'i aurette oliirler ve kokmazlar. Jkiai bir arada 40 kuruttur. 

Hasan deposu : Ankara, Istanbul, Beyofilu 

Ankara Jandarma Miistakil Taburu 

Sabnalma Komisyonundan~ 
9/9/935 pazateai giinii saat 14 te kapalt zarf ekailtmesine konu • 

l~n «115,000» kilo birinci o;:etid ekmek io;:in iatekli o;:tkmadtgmdan 
2490 sayth kanunun ktrkmct maddesine gore pazarhkla aahn alm • 
masma ve pazarhgm 9/10/935 o;:artamba giinii aaat 15 te ao;:tlmasma 
kar\r verilmitlir. lsteklilere tartnameyi paraatz olarak J. ML. TB. 
karargahmdan verilir. Pazarhga girmek istiyenlerin tahmin bedeli 
olan «11,500» liranm «862» lira «50» kuruf olan % 7,50 ilk temi • 
nat makbuz veoya banka mektubile birlikte pazarhk giinii ve aaatin· 
de Tabur kuragmda Satmalma Komiayonuna baf vurmalart. 

Karaagac 

«2632» (5667) 

Miiesseseleri 
Miidiirliigiinden: 

letanbul Belediyesi Karaagac Miieuesahnda kain pao;:a ve itkem· 
behanede biriken tahminen iki ton miktarmdaki koyun ve keo;:i hr· 

nak ve boynuzlart pazarhkla aahlacakhr. lateklilerin % 7,5 teminat 
paralarmt 11 ilktetrin gunii ogleden evvel mueaaeae vezneaine yah • 
rarak aaat 14 te pazarltga giritmek io;:in miieaaeaede kurulu Komia • 
yona gelmeleri ilin olunur. (6192) 

Samsun Tiimen Sabnalma 

Komisyonu Ba~kanhg1ndan: 
1 - <;orum Garnizonunda bulunan kttaat ihtiyacJ io;:in 4,300 kilo 

erimif sadeyagt ao;:tk eksiltmeye konulmu,tur. Tahmin bedeli 4,128 
lira olup muvakkat teminatt 310 liradtr. 

2 - $artnamesi Samsun Tiimen Sattnalma Komisyonundadtr. 
lhalesi 17 birincitefrin 935 pertembe giinii aaat 16 da Tiimen Sa • 
tmalma Komi~yonunda yaptlacakhr. 

3 - 2490 sayth artttrma ve eksiltme kanunu mucibince talible • 
rin ihaleden bir saat evveline kadar mektublarmt Komisyona ver • 
meleri ilin olunur. (6144) 

Samsun Tiimen Sabnalma 

Komisyonu Ba~kanhgindan: 
1 - Amaaya Garnizonunda bulunan kttaat ihtiyact io;:in 5,000 

kilo erimif aadeyagt ao;:tk eksiltmeye konulmuftur. Tahmin bedeli 
4,700 lira olup muvakkat teminah 353 liradtr. 

2 - $artnamesi Samsun Tiimen Sahnalma Komisyonundadtr. 
lhalesi 16 birincite~rin 935 o;:artamba giinii aaat 16 da Tiimen Satm· 
alma Komisyonunda yaptlacakhr. 

3 - 2490 sayth arthrma ve eksiltme kanunu mucibince talible • 
rin ihaleden bir saat evveline kadar mektublartm Komisyona ver • 
meleri ilan olunur. (6146) 

Me§hur 

KALODERMA 
Tuvalet sabunu 

ve 

KALODERMA 
T1ra' sabunu 

Yenlden TUrkiyeye getl· 
rllerek bUtUn 1tr1yat, tu· 
hafiye vesair ba,hca ma• 

Oazalarda sat.,a 
ba,lanm•ttlr, 

Daktilo aran1yor 
Maden T etkik ve Arama 

Enstitiisiinden: 
Tiirko;:e, almanca ve frans1zca iyi bilen kuvvetti bir daktilo ife a· 

hnacagmdan isteklilerin Ankarada Maden Tetkik ve Arama Ensti· 
tiiaiine vesikalarile miiracaatleri. Bu dillerdeki yaztlart icabtnda biz. 
zat kaleme alabilen namzetler tercih olunacakhr. «2797» (6034) 

.-istiklal Lisesi DirektOrliigiinden : ' 
;I" A$RA SINEMALART 

DJREKTtlRLERINE: 
Kemal Filim, Halil Kamil, Opera, 

Metro ve Poli Filim IDi.iesaeaelerinin 
ve piyaaanan biitiin aeaaiz filimlerini 
aahn aldtm. Bu filimleri geo;innek ia· 
tiyen la ... a ainemalart direklorleri, lz 
mir Birincikordonda $ahingeri hantn 
da filims.i Muatafa adreaine miiracaat 
~lmelidirle.-. 

1 - Ilk, orta ve lise ktstmlanna, yab ve giindiiz, k1z ve erkek talebe kaydine devam olunmaktadtr. 
2 Kayid io;:in hergiin saat 10 dan 17 ye kadar gelinebilir. 
3 lsteyenlere kaytd ~artlanru bildiren ogrenekten bir tane parastz olarak gonderilir. 

~ehzadeba§I Polis karakolu kar§Ismda. T elefon : 22534 

Oksiirenlere : KATRAN HAKKI EKREM 

-KTiDARSIZ LIK 
VAKiTSiZ iHTiYARLIK 

iTKiNLi K. ... 
i STEKSiZ Li K 

~~~ELGEY.SEKLiGi 
~YORGUNLUK 

lnhisarJar Umum Miidiirliigiinden 
1 - lzmir (:amalh Tuzlast tuz degirmen binaat intaah kapah zarf· 

Ia eksiltmeye konulmuttut:. 
2 - Tahmin edilen bedeli «29679,53» liradn 
3 - Ekailtme, proje ve tartnameleri «150» kuruf ~ukabilinde lz. 

mir lnhiaarlar Bafmiidiriyetile, Kabataf Levaztm ve Muba • 
yaat $ubesi Nakid Muhaaibliginden ahnacakttr. 

4 - Eksiltme 19/10/935 tarihine musadif cumartesi giinii aaat 
«1 h de Kabatatta lnhisarlar Levaztm ve Mubayaat $ubesi 
binastndaki Ahm Komisyonunda icra ktlmacakhr. 

S - lsteldilerin % 7,5 muvakkat giivenme paralarile birlikte kapah 
zarflart m11ayyen giinde saat ona kadar behemehal Komisyon 
Reisine makbuz mukabilinde teslim etmeleri liztmdtr. 

6 - lateklilerin kapah zarflar io;:ine tartnamenin 4 iincii maddesi 
mucibincctli.ztm gelen vasaiki koymalart tarthr. (6100) 

Hizmet~i arayanlara 
Elinde iyi referanslar olan faal 

bir hizmel~i kadm yer aramakta
dtr. Adres: Beyotlu, Hamalba,t 
eaddesi <;abkka, 1okak 12 No. 
da Muazzez. 

istanbu.l Komutanhgt 
Sahnalma Komisvol'IU tlanl:ut 

Muhammen bedeli «4401" dort 
bin dort yiiz bir lira olan ront • 
gen malzemesi ac;tk eksiltmeye 
konulmuttur. lhalesi 17 birinci • 
tetrin 935 pertembe giinu aaat 
15,30 dadtr. $artnamesi hergiin 
ogleden evvel Fmdtkhda Komu· 
tanhk Sahnalma Komisyonun • 
da goriilebilir. Eksiltmeye gire • 
ceklerin «330» iio;: yiiz otuz lira • 
hk ilk teminat mektubu veya 
makbuzile birlikte vaktinden ev • 
vel Sahnalma Komisyonunda 
haztr bulunmalart. (6084) 

* * * 
300 aded hayvan ba~hgt 9 bi • 

rincitetrin 935 o;:artamba gunii 
saat 11 de niimunesi veo;:hile pa • 
zarhkla ahnacakhr. lateklilerin 
113 lirahk son teminat ako;:ele • 
rile birlikte vakti muayyeninde 
Fmdtkltda Komutanhk Sahnal • 
rna Komisyonuna gelmeleri. 

.(6221) 

Goz Hekimi 
Dr. Sukru Ertan 

• 
Birinci smtf miitehasSJs 

Babtali Ankara caddesi No. 60 
Telefon : 22566 

~ekerciler Cemiyetinden: 
$ekerci ve helvact ve §ekerlemeci 

ve $ekerli maddeleri yapan ve satan -
!arm ve mUstahdemlerinin nazari dik· 
kat!erine: 

$ekerciler cemiyetinin idare heyetinin 
degi$me zamant gelmi$tir. Yeni idare 
heycti 11/10/935 cuma giinU sabah saat 
10 dan 16 ya kadar Bah~ckaptda Dor
diincii Vaktf hanm ikinci katmda 31 
No. da yaptlacakttr. Cemiyet mensub • 
lanntn hUviyet cUzdanlarile birlikte 
gelmeleri. 

KODA 
Verikrom 28° 

ROLFILIM- FILMP AK 
HER MEVSIM lt;iN 

HER GUN 1c;1N 
HER SAAT ic;iN 

Herkesin Filmi 

Salltb ve Bapnullarrtn Yunua Nad1 
Umumt ne~rt1Jatt tdare eden YaZ1 lttert 

Mflaflrfl: Hikmet Miinil 

Matbaacutll: ,,. NeJTtuat Tflrlc A71011tm 

Qtrlcetl • /atanb~U 

'I Birfnclt~rfn 1935 

Bir~ok yeni diJ macunl' 
~e§idlerine ragmen 

ADY LIN 
daima 

e~slz kalacaktlr. 
(:iinkii onu kullananlartn 
di§leri temizlik, beyazhk 

ve saglamhkta 
her vakit 

emsalsizdir 

Avrunaya Talebe Gonderilecek 

Maden tetkik ve arama 
Enstitiisiinden: 

1 - Maden miihendialigi tahsil etmek iizere Avrupaya mii1abaka ile 
aekiz talebe gomlerilecektir. l.tiyenlerin asagtdaki tartlan haiz 
olmalar1 liztmdtr: 

A - Tiirk olmak, 
B - Maden ocaklarmda o;:ah,abilecek kabitiyette ve sthhati tam ol· 

mak, t<Sthhi muayene Ankarada yaptmlacakttn 
C - Lise mezunu olup franatzca, almanca, ingilizce dillerinden bi· 

risini okuyup yazabilmek, 
D - Yatt on sekizden afagt ve yirmi betten yukar1 olmamak, 
2 - Miisabaka imtiham Ankarada Maden Tetkik ve Arama En•· 

titiioiinde 9 tetrinievvel 935 tarihinde yaptlacakbr, Ao;:tlacak 
mii•abaka imtihanmda muvaffak olmakla beraber gonderile• 
C#k talebenin ihraz ettikleri derece itibarile ilk aekiz arasm• 
da mevki almalan liztmdtr. 

3 - Tahailc- gonderilecek olanlar ileride tahsil miiddetleri kadar 
mecburi hizmete tibi olduklarmdan bu huaulta veaair mii • 
kellefiyetleri hakkmda bir taahhiidname verecek ve bunun 
i.;in muteber bir kefil ~rooterecektir. 

4 - lstiyenlerin: 
Niifu2 hiiviyet ciizdantm, hiianiihal varaiCaaini, mektel> feh·a· 
detname1ini veya bunlarm taadikli auretlerini ve dort ktt'a 
fotografile dileko;:elerini 7 tetrinievvel 935 ak,amma kadar 
Ankarada Maden Tetkik ve Arama Enatitiiaii Genel Direk • 
torliigiine gondermif olmalart ve 8 te,rinievvel 935 tarihinde 
yaptlacak a1hhi muayenede haztr bulunmalar1 li.ztmdtr. 

«2795» (6033)' 

KA$E 

NEOKALMiNA 
Grip - Nevralji - Ba~ ve di~ agnlan - Artritizm • Romatizma 

Hariciye V ekaletinde.n: 
Hariciye Vekaletinde 11 inci dereceden mevcud miinhal memuri • 

yetlere talimatnamesine tevfikan miiaabaka ile memur ahnacakhr. 
Mii1abaka imtihant 4 tetrinisani 935 te aaat 10 da Hariciye Veki. 

• letinde yaptlacakhr. 
Miisabakay~ ittirak io;:in, taliblerin memurin kanununun 4 ilncii 

maddeaindekilerden batka ataitda yazth evaaft da haiz olmalart li· 
ztmdtr. 

Hukuk, Miilkiye, Ulumu Siyasiye, lkbsadiye ve lo;:timaiye ve Fa · 
kiilte derecesindeki Yiiksek Ticaret mektebleri veya hariciye mea • 
legile alikan bulunan miimaail yiiksek mekteblerden birinden me • 
zun olmak. 

Miisabaka imtihant fOyledir\ 
1 - Hukuku Medeniye, Hukuku Diivel, Hukuku Huausiyei Diivel, 

lkhaad, Maliye ve Tarihi Siya1i «1815 ten zamanuntM kadar» hak • 
kmda tahriri ve tifahi aualler. 

2 - Tii~ko;:e ve franatzcadan tahrir ve terceme. 
3 - Miiaabakad11 iissii mizant doldurmak fartile en fazla numara 

al&.nlar kazanmtt olacakhr. 
Mii1avat halinde franstzcadan maada bir ecnebi liaanma viikuf 

Jebebi riio;:handtr. 
Taliblt!rin mekteb tehadetnameleri, aakerliklerini yaphklartna da• 

ir veaikalartnt, hiisniihal ve athhat tehadetnamelerile hiiviyet ciiz • 
dam veya auretlerini istida ile 25 tefrinievvel 935 aktamtna kadar 
Vekilet z,., ltleri Dairesi $efligine tevdi eylemeleri ve 4 tetrinisani 
935 te Ankarada Vekilette haztr bulunmalart. Askerliklerini yapma· 
mtf olanlarm miiracaat eylememeleri ilan o~unur. (2722) (5823) 

·T opograf ve ~essatn ahnacak 
Maden T etkik ve Arama Enstitusunden~ 

Tecriibeli topografla harita reasamlar1 arantyor. lsteklilerin An • 
kara Maden Tetkik ve Arama EnstitiiaiiJ!e milracaatleri. 

c2796Jt. '(6032); 



Bugiin: 
2 nci sahifemizdc: Siyasi icmal - Ce

nevre Ye harb 

j inci ~ahifemizdc: Niifus saytmma 
dair • S iihcyp Dcrbil - Adisababa mek
tublan 

6 nc1 sahifcmizdc: Spor habcrleri 

• 
7 nci 5ahifemizdc: Habe~istanda ba~

!Jyan dama oyununu hangi taraf kaza
nacak? 1ST AN8UL • CACALOCLU 

Onbirinci rll sayl: 4095 Telgraf •• mcktup adresl: Cumhurlyet. latanbul • Po•ta tutu.u: tstanbul. No. 246 Sail 8 Birincite~rin 1935 
TeJeton: Ba_,ynuharrtr ve e'V1: 22::t61!1 Tahrtr b,.vett: 24298 tdare ve matbaa lnmtlle Mathaacthk ve Ne~rlyat "' ' ..... .l44!Wb . l42YO Noktal nazar teatlsl 

Habet; Kuvvetleri Eritre Ozerine Vlirliyor 
............................................................ ------·-------
MiLletler Cemiyeti 
Evrensel mi olmalz , 
YoksaAvrupalz mz? 

$ u Habe~ i!l, mesele i,inde, me
sele ~·kardJ. ltalyan • Habej 
anla~mazh(iJndan dolay1 ja!Iia

cak ve bununla beraber uzerinde durull
cak fikirler meydan ald •. ilk fikir ~udu; ki 
epey zaman evvel ortaya at.!dJgi halde 
biiyiik bir etke ( tes ir) yapam1yarak fikir 
halinde kaldl! Eger ftalya bir Habe~is
tan sefenne 11irecek olursa Avrupa i!le
rinde elbet b•~ yeri olan kuvvetlerini Av
rupa dismda uzak bir maceraya atm•> ola
cagmdan bunun sonucu olarak Avrupa
da mevcud kuvvetler denkligi bozulacok
hr. fta!yamn bu fikre nas1l cevab vermi§ 
oldugunu biliyoruz. M. M usolini dedi ki 
Habesistan seferi Italyaya gore kii~uk bir 
§eydir, bundan dolayi ltalyanm Avrupa 
muvazenesinde yer tutan kuvvetlerine as
Ia eksiklik gelmi~ olmJyacak!Jr. Ye bu 
iddiasm• teyiden M. Musolini be§ yiiz. bin 
kisilik oldugu ilan edilen biiyiik manev
ralar yarA•ktan sonra bu kuvveti bir mil
Yona bile ya ,,kardJ, ya ~·karabilecegini 
soyledi. 

ltalyanlar . Aduadan sonra 
Aksuma taarruz edecekler 

Diger cephelerde ~ete muhareheleri 
oluyor ltalyanlar Musali dag1n1 aldiiar 

•• 
Amerika, italya ve Habe~istana silah ihracm1 menetti. italyan tayyareleri 
Sokota ve Gorahe ~ehirlerini bombaladdar. Adisababada tayyare 

yapdacak hiicumlarma kar~I tedbir ahmyor, halk i~in s1gmaklar 

lkinci fikir su oldu: Aman lta\yamn 
Habesistanda ugrasmaSJ bu devletin Stre
za birliginden, yani FranSJz. - ingiliz ve 
ltalyan blokundan aynlmasma sebeb ol
masm. Bu fikrin ugurunda pek ~ah~•iml§ 
ve belki hala da ,ah§IImakta oldugu -
nu bi!iyoruz. 

O,uncii bir fikir de sunu ileri siirdii: 
ltalyanm HabesJSlan seferi zecri tedbir
lerde mubalagaya diisiilerek bir Avrupa 
savaSJ haline getirilmemelidir. Bu likir 
de diplomasi alemini ~ok yordu, ve hala 
Mil e!ler C emiyetinin de iinem verdigi 
ba l1 a me.!>elderden btn bulunuyor. 

italyamn Habe§istan seferi miinasebe
tile meydan alan fikirlerden olarak Fran
sa fngihere ile beraber yiiriimek i~in bu 
devletten Avrupamn neresinde olursa o!
sun buna benzer hadiseler ~·karsa onlara 
da ayni kuvvetle kars• koymaga gelip gcl
miyecegini sordu. lngiltere cevabm1 Av
rupa ile takyid etmiyerek nerede sebeb<iz 
bir saldms olursa lngilterenin Milletler 
Cemiyeti pakll hiikiimlerini yiiriitmek 
i~in daima ham olacagtm bildirdi. 

italyanm bir miistemleke seferi fikri 
ingilterenin evrensel Cemiyet inanile ka<-

A duamn llalyan kuvvetleri 
laralrndan ifgal edildigini, 

evvelki gece gef vakil Londra • 
dan ald1grmrz bir lelgral haberi
ne allen yazmrflrk. Diin bu hu -
susla birbirini lulmryan birfok 
~ayialar flklr. Bazr telgrallar A -
duamn heniiz diifmedigini bil
diriyorlardr. 

Maamafih, diin nefrettigimiz 
lelgral haberinin dogru oldugu 
anla,rlmrflrr. 

Vaziyetin biraz 
tavazzuh etmeai 'u 
edilebilir: 

gef olarak 
fekilde izah 

ltalyanlar Aduaya girmi,ler, 
lakat Habefler de fehrin hemen 
yam bafrnda mevzi almtflardrr. 
Burada ak,ama hadar kanlr mu· 
harebeler olmuf ve fehir birkaf 
defa ltalyanlar tarafrndan zap • 
tedilip brrakrlmrflrr. 

Diin gece gef vakit aldrirmu 
telgrallar H abe,lerin fimal cep -
hesine miihim kuvveller gonder
mekte olduklarrnr bildiriyorlar. 

Diger cepheler, fimdilik ikinci 
derecede bir laaliyete sahne ol • 
maktadrrlar. 

Danakil cephesinde ltalyan -
larrn ilerlemesi devam ediyor. 

Ogaden cephesinde fete mu • 
harebeleri yaprlmaktadrr. 

Adua cephesinde : 
s•la~IJgJ gibi F ransanm Avrupa kaygiSJ Aduanrn oniinde kanlr 
da gene lngilterenin evrensel Mil!et:cr farprfmalar 
Cemiyeti diisturile mukabele gormii, bu- Londra 7 (Ozel) _ Aduanm oniin _ 

lunmaktadJT. Ball devletler daha ziyade de emsali goriilmemis kanl• muharebeler 
Avrupa bolgesini ilgilendiren islere bu- oluyor. Habeslerin yeni bir mukabil hu • 
yi.ik ehemmiyet veriyorlar. Son yiizy•lla- cum hamlamakta olduklan ve Aduada 
nn en biiyiik imparatorlugunu teskil eden · 
lnDiltere i,. Cemiyeti bittabi ve bizzaru- I talyanlann em in bir vaziyette bulunma-

" d•klan haber verilmektedir. Diinkii mu -
re hep evrensel olarak almaktadn. Ev- harebeler esnasmda Aduamn birka~ defa 
tense!, yam butiin kiireyi kaphyan. Me- Habeslerin ve ltalyanlann eline ge,tigi, 
selenin ingiltere bak1mindan ancak boyle nihay;t Habeslerin §ehri tahliye etmesi u
telakki olunabilecegine §uphe yoktur. zerine ltalvanlarm geG vakit sehre girdik
Ancak daha z.iyade Avrupa durumunu 

Jeri bJidirilmektedir. 
Roz.oniinde tutanlann da pratik bir ba- 1 
ktmla yanhs yolda bulunmadiklanna Adisababa 7 (A.A.) - Aduanm -
hiikmolunabilir. Galiba hep bu kaygl ile talyanlar tarafmdan isgali hak:kmda §U 

idi ki muteveffa Briyan ortaya bir Pan tafsilat verilmektedir: 
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~ ~ TALYAN KITALAIII 

HABE~ 1</TALAil/ 

H H 8UVUK 1<'15/MLAR/ 

4!11///JJ/..N WO 8'!. fl. 
AD!>iS ABABA • 

Muhtelif Habef cephelerindeki aon vaziyeti go.terir harita 

•'>!:'"' ' 

Jtal~anlar tarafrndan biiyiik zorluklarla alrnan Adua kasaba11 

ltalyanlar takviye k1taatr 
gonderiyorlar 

Londra 7 (A.A.) - Haber verildi
gine gore, ltalyanlar yeni bir ileri ha
reketi haznlamak uz.ere Habe§istanm 
>imaline takviye kuvvetleri y•gmaktadn
lar. 

lerinden kuvvet bulmaktadJTiar. 
Bu miiskiillerin ger~ekten ,ok buylik 

oldugunu goz.onunde tutmak gerektisi 
soylenmektedir. 

Ayni hedefe giden 3 italyan kolu ara
zideki anzalardan oturu ayn ayn yo! -
lardan yuriimek zorunda kalmi~!ardn. 

Butun Habe~ ulkesinde ancak l;>irka, 
yo! bulundugundan arazinin gosterd•i!;• 
bu anz.alar yiizunden ayn ayn ileri ha-

.. ..................... 0 ................. ······' ..................................... ••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• 

Altzlar Komitesinin raporu 

Komite 16 nc1 maddenin 
tathikini istedi • 

Ogleden sonra toplanan 
mes'ul olduguna 

konsey de italyanm 
karar verdi 

lngiliz kabinesi azasrndan bazrlarrnrn mefhur bir Franarz san'atkarr 
tarafrndan bir Londra miizesi ifin yaprlan mankenleri 

Cenevre 7 (Ozel) - Allllar komite- Jhlal edilmistir. 
sinin raporu bugun saat 13 te ne§redilmis- 2 - lhlal edilen madde paktm 12 
tir. Bu komiteyi te§kil eden konsey §U 14 ve 15 inci maddeleridir. 
ii~ suale crvab istiyordu: 3 - Miiteamz italyadtr. 

I - Son duruma gore Uluslar Ku - Allllar komitesi bu durum kar§mrda, 
rumunun paktt ihlal edilmi~ midir? mulearma kar~• 16 nc1 madden in dcr • 

2 - lhl.il edilen maddeler hangileri- hal tatbik edilmesi lh1m geldigi, zira 
dir? ayni madde ahkam1na gore Ulmlar Ku-

3 - Miiteamz kimdir? rumu i.iyelerinden birine kar§l a~1lan har-
Nejredilen rapora gore Allllat K omi- bm ayni z.amanda biitun iiyelere kam a

tesi bu u<; sorguya ~ cevablan verm1~ - ~Jim1, addedilecegi neticesine varmJ§hr. 
tir: ' Rapor aynca harb ilam meselesini de in-

! - ltalyan - Habes anlasmazhgmm celemi§ ve italya tarafmdan 1imdiye ka
Uluslar Kurumuna havale edilmesine dar harbm resmen ilan edilmemi~ olma
rai!mcn harb baslad•gmdan dol•y• pakt ( Arkaa• 6 ncr oahifede) 
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Akdeniz kiyilarinda 
~arp1~an menfaatler 

1 Hitlerin gazetesi, Habe~ harbinin sade ingiltere 
devletlerini de 

yaz1yor 
ve Fransay1 degil biitiin Balkan 

tedarikli bulunmaga zorlad1gmi 
-----

Munihte <;1kan ve Hitler fiTkasmm na- ederek, Gelibolu ve Trakya etrafmda 
siri efkan olan Yolkischer Beoboc;1ter Karadenize kadar ~elik bir sed ~ucuda 
gaz.elesinin Sofya muhabiri 3 lejrinicv -
vel tarihile !U telgrafnameyi ~ekmi,tir: 

«fngiliz donanmaSJ Akdenizde l'>pla
myor. Fran sa Cezayirin askeri mmtaka
lannda seferberlik yap1yor, MJSnda ~e 
Suriyede a<keri tedbirler altmyor. 

getiriyor. 

[ C umhuriyet - Dogru bulmamam1za 
ragmen, Lozan muahedesinin, Bogazlan 
gayriaskeri mmtaka sayan hukumlerine 
riayet ediyoruz. Bu fikir muharririn kav• 

Turkiye (anakkale Bogazmt tahkim . ( Arkan 2 nci •ahilede) 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Altinci T1h Kongresi diin 
Ankarada torenle a~IId1 Europa _ Avrupa birligi fikrini atm11t1. Habe~ler, 1talyanlarm tanklardan mii

Avrupa birligi Cemiyetin evrensel olma- rekkeb kolbaslian sehre girdikten sonra 
'llla eng.J degildi. Briyanm kafasmda yan ve geriden saldiTmJslardiT. Bundan 
Avrupa birligi giderek !;limali Am<rika sonra ~ehir birkaG defa elden ele ge~mis
Birlesik Cumhuriyetlerinin baska sekilcle tir. Ancak dun aksam ltalyanlar sehri 
bir tekran olacakt1. Ancak anlas.!mlS ol- kat'i olarak isgal edebilmislerdir. Bu sa
duguna gore Avrupamn hala biribirlerine bah har~. te.krar bas.la.m•stJT. Netice henuz 
di~ bileyen milletlerinde boyle bir birles- belh degJidiT. Her 1k1 tarafm da z.ayJatJ 
mege heniiz ishdad yoktur. I ai'(ITdJT. Adigrat bolgesinde ltalyanlar bJT 

ltalyan kuvvetleri biiyiik 
zorluklarla karfrlafryorlar 

Londra 7 (A.A.) - Royter ajan 
51nm italyan ordusu nezdindeki aytan 
bildiriyor: 

( Arka•• 7 nci oahifede) B b k .. }' b. .. } 
Sabaha kar~• ald•ii•moz a!? a an Onem 1 Ir SOY ev vererek 

ruhunu 
uyul?turucu 

anlatb «ltalyanlar, kat§Jia~llklan mu~kullere 
ragmen, son kaz.and1klan muz.afferiyet-

~ son haberler 7 nci ~ d } •• d } • 
oahilemizdedir. mad e er muca e esinm 

A k C · 
1 

1 Jarak diisu cok hucumlarda bulunmuslarsa da henuz. 
nca em1ye evrense o · - k " . . 1 1 

nu!d"•" d u k k Cenubi ' at I bit nehce alamamJSiardiT. ta yan -
ugu z.aman a za sar ve 1 b h' d 'k' k'l. ·1 ·d k' 

Am 'k 'b· k f. 1· 1 r•'n ha ar u se IT en 1 1 1 ometro 1 en e 1 en a g1 1 uza mesa e 1 yer e - . 
d,·sel ·1 1 • b'l· ) 1· 1 japon mevz.li••de tutunmuslardJT. en e nas1 u~ra~a 1 1r. ~ e - R · 
\;in meselesi ve isle !;lako savaslan.. as Seyyum kuvvetlerr 

Cemiyetin evrensel olmaSlndaki luzum Eritreye yiiriiyor 
Ve ehemmiyete denilecek soz yoktur. Londra 7 (A.A.) - Daily Chronicle Evvolki g~co vc dun gelcn ha - Aduamn, biiyilk sevkulceysi P -

Yaimz bunu bir teori olmaktan kurtar- gaz.etesmm Adisababadan ogrendigine bcrlcrin en miihim noktas1, Adua- hcmmiycti yoksa da. bu sehrin et-
mak i~in hiG olmazsa !;limali Amerib gore, Ras Seyyumun kuvvetlerinden bir nm birka<; defa elden ele ge<;tik - rafmdaki siddctli muharebelerin 
Birlesik Cumhuriyetlerini Cemiyete ala- klsml Aduanm simali garbisindeki Ma - ten sonra, !talyanlar tarafmdan ;,. bir noktadan biiviik chemmivcti 
biimek laZJmdiT. Bu evrensellik simdilik rebden ltalyan hatlanm ge<;erek Eritre- gal edilmis olmas•d~r. (Maamafih vard~r. Bilyilk kis1mlanm heniiz 
leorik bile kal•a Cemiyet kendi kuvvet!e- yi istila icin ilerlemege baslam•§llr. sehrin, hala, italyanlann da, Ha - harbe sokmamis olan Habeslilcr 
ril A b 1 !50 b' k' 'I 'k b' d k · b. 11 · d 1· d b 1 d • na oyalama muharC'b£>leri ~'a pan ileri e vrupa islerine du>en vere i ecek bir m 1§1 ' IT yar 1m uvveh es i enn e e m e u unma ·~· 
" · Ad b"l · · k d h b 1 d d ) G · A kuvvetlerile bile italyanlara kar~• , •z•vet alabilirse bunun bile kendi basma ua o gesme g1tme te ir. dair a er er e var 1r. ere;• - 1 bu "k b' h p l 1 I b b I disababadan gelen resmi bir haber, c;ok siddetli bir mukavemet gos - (, 

Yu IT kar olacag• ~iip esizdir. at amayan ta yan om a arr t terecnk ve hatta mukabi'l taarruz- ~ 
B sehrin tahliye ve ondan sonra • ' 

C izim gordugiimuz sudur: Millet!er Londra 7 (Ozel) - Bugun italyan talyanlar tarafmdan isgal edildi _ Jar yapacak kadar kuvvetli olduk-
em,Yeti simdi yalmz. ltalyan - Habes u<;aklan Aduanm 150 kilometro cenu - gi~i yaz•yorsa da, gerek Romadan lanm ispat etmislerdir ve isle A • ' 

anlasmaz.hihm halle ugrasm1yor, ayni bunda bulunan Sokota ve Gorahe sehir- gerek Adisababadan gclen diger duadaki kanh muharebelerin e -
~am~nda kendi varhg1, kendi talihi ve lerini bombalamJSiardiT. Sokota iizerine habcrler, Aduamn c;ok c;ctin mu - hemmiyeti buradad•r. Habes ordu-
teenbd, gelecegi meselelerini de halletmek- 300 bomba at.!dJgl, fakat yiizden fazla- harebclcre sahnc oldugunu sara • sunun biivilk kisimlan harbe gir-

ulunuyor, smm patlamad1g1 Habe§ kaynakla _ hatle siiyliiyorlar. ( Arka•• 3 iincii aahilede) 

Y U NUS N ADI nndan bildirilmek ted ir. I .llo==---="""'""='"""'""""""'"""'""""""="""'"""'"'-"""'=--="'"""""'"""'"'~===~' 

Adua oniindeki muhareb~I~riol 
ehemmiyeti nerededir? 

--------
Siiel muharririmizin miitalealan 

Ankara 7 (Tr 
lefonla) - Altmc 
T1b kongresi bu 

gun torenle a<;•ld• 
Halkevi salonu w 

butun localar hm 
cahmc dolu idi. Ka 

mutay Baskam AI 
biilhalikle biitun Ba 
kanlar, Sovyet el 

~isi Karahan Y ol 
das, bir~ok say 
lavlar dinlcyicileo 
arasmda idiler. Sa- Kongre ifin diin gelen ve Ankaraya giden 
at tam on birde misafir Rus doktorlar 
Ba~bakan lsmet inonu alkl~lar arasmda boylece <;ahjiidJgtm, bu savajlarm cemi
salona geldi. Baskanhk kursiisune ge~ti yete faydah olacak tarzda yiirutii\m(•i-
ve toplan!JvJ actt: nin hekimlerimizin himmetine bagh bu • 

Ba,bakanrn nutku lunduii;unu, milletin <aghg1 kin elbirligile 
Basbakan ismet inonu kongrenm me- ugra<mak laz1m geldigini soyledikten son

saisini butun memleketin ve hukumetm ra demi\tir ki: 
derin bir ilgi ile takib etmekte oldugunu «- Bilhassa toksikomanile ugrajacak
sagh~. savasla~mm hukumet,e ote~enberi I SJnJZ. Bu mevz.u, bizim oosyal ~ayah • 
~ok onem venlen bJT clava sayJidigmt ve ( Arka01 6 ncr oah•fede) 



• Akdeniz kiyiiarinda 
menfaatler 

Hitierin gazetesi, Habe~ harbinin 

( 
G1da maddeleri Lise ve orta okul 

kitablan 

J 
inhisar memurlan 

sade ingiltere 
devletlerini de [ ve Fransay1 degil hiitiin Balkan 

tedarikli buiWlmaga zoriadigmi yaztyor 

itaiyan mubayaab art
bk<;a fiat viikseliyor 

T ekaiid kanunu Kamu· 
tayda gorii~iiiiiyor lsbhahiar ve tabirier yeni 

Dogu Af rikada harb ba~lamast iizeri· D I I I nhisar memurlarmm tekaiidhiklcri 
ne ltalyanm gtda maddeleri mubayaatl i KI avuzWla gore hakkmda hamlanan layiha prot•smm 
yemden artm"llr. ltalyadan son giinler· og~ retilecek Kamutay komisyonlannda miizahresine 
de bilha••• arpa. yulaf, nohud ve ra7 • baslanmt~hr. Eneiimenlerde kabul edilen 

(Bas taraf• 1 inci •ahifede) hududlann muhafazast i~in yaptlmt~ltr. mol talebleri ~ogalmtjhT, italy~nm bu Bu sene lise ve ortaokul miifredat pro- e<aslara gore lnhisar memurlannm toka-
lil!liieerredde kalan miitaleasmda~ tb11- ltaiya me ·el~mde vuiyet bi.i.biitiin ba~- i1teklerini ancak bel!tbasl1 iki, ii~ finna gramhnna ve b4 program lara gore oku- lidliik ktdemleri reiinin hiikumete inti -
retttr.] ka olup anh mamn hcdefi haricindedir. kar51lamakta ve mal vermektedirler. Di- tulmak iizere kitab Ji•tesine konulan ki _ kal ettigi 925 senesinden basltvaeakltr. 

Yunanistan silahtannt arlumak t~in btr Yunants!amn Tiirktye tie baglantiSI, gtr kikiik firma 1M daha . ihtiyath dav • 
1 
t~blar, gc~en <eneki kitablarm aynidir. Kanun mer'iyete girdi~i zaman 60 yasmt 

mtlyar d·ahm sarfed1yor S,la' Ill • 1 dnha stkJdtr. Yunan filoounun Tiirkiyeyt rand,klarmdan ltalyaya thraeat yapma-, Ogretmenler, bu kitablardaki 1sttlah ve doldurmus olanlar maktu tazminat ve -
maziye Kansan Bulgari ta,c'a Kral bir zwareti nv.aketten ibaret saydamaz. Ak- maktadtrlar. I tabirlerin talebelere ne suretle o~retilece- rilmek suretile tasfiyeye tabi tutulacak-
g·rmzondan d· erine seyaltat edtyor. denude Tiirkvenm menafii Yunanista - Snn giinlerde ltalyanm limammtza Ri hu<usunda tereddiide dii<tiiklerinden. lardiT. 

) ugoslavya bu !ene sonbahar manevra- nmkme muvaz1dir. ithalatt da azalmtstlr. Bu azah~m daha · Kiiltiir ldaresinden sormu<la~d 1 r. Kiil - Tekaiidliik miiddetinin 20 - 25 sene 
Janm emsali p;orulmeG.I dereeede gem~ Akdenizde italyanm kuvvetlenmesme fazla artacail! muhakkak goriilmektcdir. tiir idaresi. Bakanltii;m · osmanheadan arasmda tesbiti umulmaktadiT. Miidde • 
btr mikyasta yap1yor. Buyiik bir zclze!e her iki dcvlet larafmdan endi!e ile bakt· Kt~ltk madcleler liati yukseldi tiirk~cye, liirk~eden o'lnanlteaya olmak tini dolduran memurlar son ald,klan ma-
gtbi patltyan endi~e dalgas1 karalan vc! labilir. Bundan baska Tiirkiyenin Bo - Bu y1! kt~ yiyeceklorinin ilk satt~lan iizere iki ktlavuz ~tkararak para51z ola- a~m ""file devlet mcmurlan gibi tekaiid 
denizltn a•arak en uzak l·erlerc kaJar 1

1 
gazlar meseleSI vardiT. Tiirkiye bu mese- yiiksek fiat! erie a~tlm1~t1r. Ba~ta h<ul • rak biitiin okullara dai\tlttgt_ndan, ISttlah edileceklerdir. 

!;tdtyor. B~ d~lgadan B,,Jkanlar da mu• le)·e fevkalade ehemmiyet vermektedir. ye olmak iizere mercimek, nohud, bak· ve tabirlerin bu ktlavuzlara gore ogretil- T ekaiidliik miiddetini doldurmadan 
I b .. ··1 r· tlert' ge'en ytla nazaran · 1· Jd '" · b · · iilcnlerin ailelerine tazminat verileeeai t~esm oldu. Balkan devletlen~ n hep>i Bogazlardaki askerlikten teerid edil • a. oru ce ta ' · meSI aztm !liC tgt eeva tnt verm1~ttr. ~ 

.. d II' n'<bett' nde yiiksektir y · k 1 gibi istifa eden veya ar1g" a rtkanlara da ya doihudan d gruya, vahud bilva51ta m•~ mmtakalan kaldumak i~in Tiirktye • yuz e e 1 
I. • em orta o u /ar ' ' 

Akd d h h b d 
·· d· - · f b. f Aliikadarlar bu yiiksekliae sebeb ola- I, .. k b 1 b I b I tekaiidive olarak biTakmakta olduklan eniz e sa tl sa 1 1 IT. nm p;oster lj!I gay ret SIT tr ~ere ve ' .. ~ - 1enuz a~ I ·ta u unan aZJ ta e e cr, 

rak bu y1l ban hoiS~elerde havalann ku- 1 yiizde be~lerin temettiilii tutan verileeek· 
Akdemzin ~ark sulannda ve kty•'um· 1 ~v vet me elesi de~ildir. Belki Avrupa 1 • • • · I .. . k okullara yerle~tiri mek iizere Kiiitiir Di-

d3 esk. ve yem bir~'Jk g-ift menfaa ler k1t'a51ndaki yerlerinin emniyeti ve Av • 'rak gttmbtm 'Jd ;al~amnf s~el Y'Y~ct • rektiirliigiine basvurmaktadular. Kiiltiir 1_ir_. _____________ _ 
oynuyor. Kiillerin alunda zaramz y1t~n rupah bir devlet roliiniin muhafazaSI i i- ' ler 1 ~10 u J11a e er d~ I az a mu ayaat Direktiirliigii, bunlardan bir ktsmtm diin 

dir. yapmasmt go•termekte If er. Kumkap1 Ortaokulile Kadtkiiy lkinei MVTEFERRm 
k1Vllc1mlara benztyen 'e ~oktan unutul - Ortaokuluna dagtlmt!tlT. Kumkap1 ve 

~EHIR l~LERi Ortakoy Ortaokullannm hamhklan bit· 
mu~ gcir~nen meseleler .mdi tekrar eskt Bogazlarm millile~hrilmesi yani Tiir • 
ehcmmiyetmi kazanl}'or. kiyenin dilei'(one gore a~thp kapanma!l 

Trenlerde saytm 
Ba!bakanltktan nufus saytm burosu 

na gelen bir tebligde sayun talimatna 
mesinin ilbay, il~ebay ve kamunbaylara 
mahsus k"mmm 56 nc1 maddesinde tren· 
lerdeki niifmun saytm hakkmda Devlet 
Demiryollan Umum Miidiirliigile gi.irii
siildiigii, bu hususta umum hat memuru
na yaptlan bildirigin bir suretinin gon 
derildigi yaZIImaktadtr. 

Balkan yarunadast kendtsme mahsus gaye•i alwalin tazvikile bir kat daha e - Ekmek fiati gene yiikseldi 

meselelerden sarftnazar Akdemze sokul- hemiytt kazanmtjhr. Uray Gene! Eneiimeni dun toplana· 
maSJ itibarile mf sografi noktadan ~ok Siyui ulzele dalgast Tiirkiye ve Yu- rak ekmek ve francala fiatlerini yeniden 
onemhdiT. Yunanistan I•alya ile Entre nanistan iilerinde.n dah.a uzakla~a dahi incelemi!tir. Bu incelemeler son•J::unda 
ar.,mdaki demz yolunun ortasmda ~~ - yaYJhya.r. ~tlvakl Adnyattk demzmdekt son iki hafta i~inde gerek yummak. ge
kmtt te kil etmt 'IT. j kruvazorlenn dumanlan Malta ve KJb· rebe ckstra, ekstra olanlarm fazla yiiksei-

B.: iissiilhareke haline getirilmekte o· ~15 etrafmdaki harb gemilerinin sa~ur~u _ _- cligini tesbit eylemi~. ekmek fiatine vn 
Ian Onj)u ada Anadolu ve Yunamstanla !1!11 dumanlardan clJha az tehhkelt gozu· para ilavesile 10,75, franeala fiarm' de 
~emlidir. <;:anakkalenin arh•mda Sov-1 kiiy:':· I..akm. 1_tal~anm (billm de_niz) yirmi para ilhesile 14,50 ye ~tkar -

B. 1 •. k k I b kl' 5o 1 d dedtgl Akdemzm ole tarafmda arazt ge-. mt;ttr. Bu fiatler yarmdan itibaren tal-vet IT 1g1 ara o e tyor. vve or u . . . .. . 
mufetti~lermin bu sene enel Boi!azlarda- ilt,letmek polllkaSI Buyuk Harbdenben bik edilecektir. 
k1 vaziyeti tetk1k etmi~ olmalan bojt..na kuvvctli ve tradesine hakim bir devlet ta· Buz f ahrikasmm vergisi 

bir i~ dei!ildir. raftndan d~udurulmultur. Mezbahadaki sogukhava mahzenile 
[CUM HUH/} ET- Bu haber de Filvaki ltalya ile Yugoslavya arasm • buz fabrikasmdan dolayt Maliyeee Be· 

yanh111r. Yalmz misafir So,yet kuman- daki ::erginlik ahiren biraz yum~~amiSttr. lediyeden miihim miktarda kazanc v~r -
danlanna C:anakkale harekatmm eereyan ltalyanm gem lemek thltyaemm tsltkame: gisi istenmekte idi. Kazane itiraz ~omis
ettii!t yerler gosterilmtstir.] ti de eenuha ktvnlmtjllr. Ma~haza _1k1 yonu bu hususta Beledtye lehme l:arar 

Yugoslavya 1arki Akdenizde bugiinki.i d~vleltn arast tamamen duzelmts te degtl- vermil ve i§ ,Surayt Devlete intikal et -
askeri merkezi stkletin daire•inden ke - dJT. mi1ti. Devlet ,Sura!t i:iniimiizdeki h•fta 
narda bulunmakla bcraber italyanm kom· Kom u sahiller dolay_tsile Yugoslavya miirafaa yapaeak ve bu hususta~i bra -

1usu olmaSJ itiharile bugiinku hadiselere ltalyanm her hareketmt ~ok denn biT nm vereeektir. 
s1k1 stkt baiihdtr. dtkkatle taktb edtyor. Bt!h~ssa son za • Fatih ilc;ebay1 iyile~ti 

Bu memleketlerden en 1iyade Yuna - manlarda •. ayni z.ama_nda ltalya. sevkiil- Uray muavini Nuriye vekald eden 
mstan ~ok a~tktadn. lAaktefek hadtse • cey~ eJhetmden bmncJ stmftan b~~' mem· 'F atih tkebay1 Haluk bir mudd"nenben 

. . leket bulunan Ama>·udlukta nutuzunu h d 1-1 l"k · ·1 k d.. k lenn burada ba ka ehemm1yell vardiT. . . I r• alsl7 1. au JYI e•ere un tc rar 
I kuvvetlendirmel!e ~a 1'1yor. k.l ' f · b I •a'van harb gemtlenr. n evvelce haber . . . . ve a et vazt esme a j am1~hr. 

veritmekstzin Yunan sularmda gorunmesi . Bu3lg0an~t1ana gelmcek: Aralzd.n. AkhdeiJ- Terkosun yeni ter~ih havuzu 
• . f rotze k1 ometro ya m o ugu a e 

) unamstanda baztlan tara mdan bu dev- I d · d • d d - h'ld .. .. . .. m tnlle ogru an ogruya sa 1 ar 
let n hukuku hukumramsme tecavuz sa-, d • . ld' B 1 • 1 U · H bd 
y1ldt. Ciddi ahvalde Yunan adalanmn I egt "· u gam an _mu':"'. ar en 
d.. d 1 tl 1 f d h k•t ·· .. sonra da eografi ehemmtyellm kaybet 

tger eve er ara m on are a ussu memijttr. Turkiyemn Trakyada yapttr -
yahud istinad noktasl olarak kullamlma· dtgt tahktmat Bulgaristanm gideeegi yo-
51 tehlikesi ufukta biitun d~h. etile kendim 
gcisternu~tir. 

l\1esele bundan 1baret te degtldir. 
Yunanistan 1926 senesinde italya iie 

bir dostlulr. muahedesi .tkdetmi~ ve bu 
muahede yakmlarda tecdid erl~ 1 mtsse de 
bu muahedenin Omki adamn halya tara
fmdan zaptedilmesinden dolayt duyulan 

tsltrabm yalljltnlma.<I i~in akdedilmi~ ol
du~unu Yunanhlar unutmuyorlar. Bu • 
nunla beraber ltalyanm !Jieni~lemek ihti· 

yaet Yunan muhtt·ne girmi~ti. Ge~en a
Sirda 1n'lilt~re ile F rama ve btlhassa ln
llt''tere Yunanistamn hi\misi saytltyordu 
Bunu Yunanistan da kabul ediyordu. 

Halbuki !lmdi ~<'k kun-et:, bn ltalya, 
Yunanistan kaptlarmdador Yunanistan 
Balkan Aanhnlt i!t teeaviize kam mah
fuzdur. F akat emperyalist btiyiik bir 
devletin kuneti kar tsmda Yunamstanm 

lu gC:stermi<tir. 

[CUMI/URi\'ET - Bu tahkimat 
haberi de muharririn jahsi miitaleasmdan 
ibarettir ) 

Bulgaristanda, Yugoslavyada oldu • 
~u ~ibi lngiliz niifuzundan ~ok bah
solunuyor. Bilhassa Makedonya me -
selesmm gevtcme'i tizerine Bulga
ristanla ltalya arasmdakt miinase -
betler eski ehemmiyetini kaybettikten 
.onra ... Noyi sulh muahedesinde Bul • 

garistana Adalardenizinde mahree vade· 
dilmi~ oldugu i~in Rulgaristan Akdenizle 
fazla alakadardlf. Binaenaleyh Akde 
nizdcki davadan miitee,.ir olmtyan ye -
gane memleket RomanyadiT. 

.Surast muhakkak ki son hadiseler do
!~ytSt!e biT~ok Akdeniz devletleri endi· 
~e. ilmid ve hamltk i~indedirler ve ted • 

birler ahyorlar . .Simdiye kadar diploutol< 
ordum ve kii~iiciik dcmz kuvveti ne ya- tntfmm meharelt saye"nde itina ile giz· 
pabilir? 11 · · h k k cnen orgu ,. e esi gttti ~e meydana 

Zaten Balkan Antanlt statiikonun ve ~tktyor ve goze ~arptyor.» 

Ayanc1k panay1r1 
Ayanctk ( 0 - .,.....,......, 

zel) - Bu y1l ka· 
zam1zm tanm nok· 
tat nazanndan du 
rumu fenadn. A: 
nydanberi kaza >'C 
cn·anna ya:'mUJ 
dujmemi§tir. Ku • 
rakllk yiiziinden ,..,....,.._..._ 
koylii ~ok SJkmtJ 
~elqnektedir. Son 
giinlerde buraya 
durum hakkmda 
incelemeler yapmak 
iizere vilayet say 
lavlanmiZdan Ce,. 
det Kerim, Yusul 
Kemal H llulim 
gezrnisler. koyliilerle goru~mu~ler, derd- zarlarmda hararetli bulun -
lerini dinlemislerdir. mu lardtr. 

Koyliiniin hdk1ki ihtivaerm goren •ay· 
lavlartmtz. bu derdin oniine ge~il•ce;iml 
temin etmt!lerdtr. 18 eylulden ittbaren 
diirt giin zarrmda yaptlan Ayanctk pa -
aaym bu sene de a~tlmlj, l:om•u vJI.lye: 
ve kazalanndan gelen tecimenler mal p•-

Panayor miina. thetile kiiylii ve halk 

te tkkiil eri menfaalme pehlivan giire1 -

!eri tertib edilmishr. Resim panayn mii -

na;ebetile buraya gelen ilbayJmtzt halk 

1rasmda gdstermektedir. 

Uray T erkos Direkti:irliigii, Ferikoy 
spor sahast yanmda yeniden biiyJk bir 
bir ter~th havuzu yapliTmaga karar \'er· 
mij ve i1e baslanmtjhr. 

KURUMLARDA 

.Hava Kurumuna iic; bag 

verildi 
Ha~ik Bagdasar Barut~iyan admda 

bir Ermeni vatanda~ Kartaldakt ii~ ba -
gmt Hava Kurumuna vermi~tir. Hava 
Kurumu bu vatandaja bir tebrikname 
gondermistir. Biz de tebrik ederiz. 

30 agustos eglencclerinin 

hasJlah 
30 agustos tayyare bayrammda I lava 

Kurumu jubeleri bir~ok eglenee tertib 
etmi1ti. Bu eii;lencelerden 9,202 lira ha
nlat elde edilmi§tir. 

POLISTE 

Tramvaydan atlad1 yaralandt 
Bebege gidcn 233 say1h tramvay a • 

rabasmm arka sahanltgmda bulunan pui 
re damga mcmurlanndan Yusuf yere 
atlamtj ve yaralanmtlhr. 

Ag1r surette yaralad1 
O,kudarda, KIStkh tramvay yolundan 

e<ekle g~en Mustafaya ,ofiir Tevfigin 
daresindekt otomobil ~arpmt! ve yara· 
lam"llr. Polis 1ofiirii yakalamt~liT. 

Zavalh c;ocugu yaralad1 
F aik isminde bir ~oeuk annesile bera

ber Be1ikta§ eaddesinden ge~erken ~oflir 
1\hmedin idaresindekt 2376 sayth oto • 
mobil ~arpm11 ve kii~iik Figi yaralamtj· 
liT. Sofiir yakalanmtjllr. 

1\ayalara carpan motor 
Y enikiiyden kalktp Floryaya gttmek

te olan avukat Adilin idaresindeki deniz 
motoru, Y edikule gaz fabrikaSI i:iniine 
geldigi Strada kayalara ~arpmt~llr. l~,in
de bulunanlar imdad i•tedtklerinden po
lisler tarafmdan kurtanlml'lardiT. 

Oc delinin yaptJklan 
Evvelki gun T opkap1 haneindeki as· 

fait yolda garib bir vak'a olmujtur. Nt
fos koyii ahalisinden Hayri ile karde1i 
Perviz arabalanna bmerek lstanbula 
dogru yola ~tkmt•lardiT. Yolda iinlerine 
ii~ deli ~tkm,ltr. Deliler arabaya hiieum 
elmislerdir. lki delikanlt ve arabaet de
lilerden kurtulamJyaeaklarmt anlaymca 
ellerindeki sopalarla delileri diivmiijlcr 
\C arabayt hlllandiTarak ka~mt~lardtr. 

Bu ii~ deli bundan sonra eivar kiiylere 
gitmi!ler ve bir kiiyliiyii havuza attp ka~
mtjlard~r. Deliler aranmaktadiT, 

mi~ ve kadrosu da dolmu~ bulundugun -
dan yanndan itibaren her iki okulda da 
tedrisata ba§lanacakllr. 

Kad1kiiy lkinci Ortaokulunun kadro· 
<u heniiz dolmadtgmdan dolayt daha 
bir miiddet kayid ve kabul muamelesi 
devam edecektir. 

bir Giizel • serg1 

t 

Bundan ba~ka trenlerde saytm mua 
melesinin eksiksiz yap1lmast i~in evvtlden 
istasyon ~eflerile temaslarda bulunul -
maSI tavsiye edilmektedir. 

Say1mm sonuna kadar hi~bir memura 
JZin verilmemesi Bajbakanhktan alaka • 
darlara bildirilmistir. 

Biikre~ elc;imiz Ankaraya ~itti 
Bulm~ biiyiik el~imiz Hamdullah 

Supht T annover Romanyadan gelen 
go~menlerin iskam lnkkmda hiikumetle 
Iemos etmek iizere diin akjamki ekspres
k Ankaraya gitmijtir. 

VILAYEITE 

Eski eserlere dikkat 
Ball yerlerde idare amirlerile .Sar -

baylarm e. ki eserleri «y1k1lmak li;.of!'te -
m> d1ye ve sag am o rna anna ragmen 

} tkttrdtklan ve daha buna benzer ha
Fioranse Akademismden mezun gene reketlerle hem Evkaft hem ulusal kill -

bir res~amtmiZ Sabri F ettah dun Giizel turu zarara soktuklan goriildiigiinden 
San'atler Akadcmi'i salonlannda bir re- Ba§bakanltk l!bayltga giinderdigi bir ta 
,im sergisi a~mt. ltr. mimde bu gibilerin kendilerini agiT mes' u-

Sabri F ettah bu scrgisine biitiin tablo- liyete koymu~ olacaklanm bildirmekte, 
lanm getirmege muvaffak olamad1g101 Tiirkliigiin yiiksek abidelerine ve yadi -
siiylemekle beraber yapltgt tablolar ve l(arlanna sayg1 beslenmesini istemekte 
bilhassa bunlar ara!lnda (O,kiibde dog· dir. 
dugu ev}, (kendi portresi) san'at nok- ilbay Ankaraya gitti 
tasmdan birtr ktymet ifade etmektedir. l! ve Sarbay Muhittin Ostiindag, U-

Sergide etud i~in yaptlan bir~ok kro- ray Levaztm Direktorii Mahmud •• Su· 
kiler de vardiT ki san'atkar bunlarda da lar Direktorii Ziya ile diin Ankaraya 
~ok muvaffak olmujtur. Sergide aynea! gitmi§tir . .Sarbay, Uraya aid bazt i~leri 
giizel fresk kompozi•yonlan da goriilii -~ bitirmek iizere Ankarada ii~ gun kala -
yor. Res,amm kendi stilinde yapltgt caktiT. 
bu tablolar bu pertembe giinii Akademi ADLIYEDE 
M uallimler Mecli>i tarafmdan tetkik edi· 
lecek ve irab ederse ressamtmtz Akade
miye muallim olarak almaeaktiT. Sergi 
herkese a~tk hulunmaktadu. 

Re•mimiz Oskiibdcn bir manzara ile • san'atkann kendi resmini gosteriyor. 

INfllSARLARDA 

Gene[ Direktor Ankaraya gitti 

lnhi arlar Gene! Direktiiru Mithat 
Y enel Ankaraya gitmijtir. Gene! Dir~k
tiir Ankarada lnhisarlann yeni tcskt -
!at ve pl.in~olan uz.erinde Bakan!J Ia te· 
maslarda bulunacak, tekitler menJUola -
nnm tekaiidliikleri ilile yaktndan me§gu! 
ulacakllf. 

ECNEBI MEfiAFILDE 

ingiliz elcisi geliyor 

Mezunen Londrada bulunan lngiliz 
el~isi Sir Pers1 Loren bu hafta lstanbula 
diinerek dogru Ankaraya gideeektlf. 

Bir Frans1z generali geldi 

Suriyedeki FransiZ Siiel kumandant 
General Huntzi~:er diin sabahki eks -
prede Parisien Istanbula gelmijtir. 
Franstz generali burada birka~ giin kal· 
cltktan sonra Suriyeye gideeektir. 

( 

20 iLKTE,RiN • PAZAR 
Genei Niifus Sayimi 

Say m giinii, say1m i~inin bittigi 
ilan edilinceye kadar ~oeuklanniZI 

snka~e buakmaym1z. 
Kii~ii« ~ocuklarm sokaga ~lkma

larmdan ana ve babalan mes'ul 
tutulacakbr. 

Ba~vekdlet 
l•tatistik Umum Miidiirlilqil 

l\1iiddeiumumi Ba~mua vini 
Mezun bulunan Miiddetumumilik 

Ba1muavini Salih mezuniyetini bitumt!; 
diinden itibaren tekrar vazifesine geime
~e ba~lamtsliT. 

Y eni Adliye Sarayt i~in 
is tim lakier 

Emniyet ikinei 1ube mudiirl~gtiniin 
oldugu yerde yeni yaptlacak olan AcJI!ye 
Saray1 binast i~in bu sahada J>timli!,.e 
bajlanmtjll. lstimlak iji hayli ilerlemijtir. 
Belediye ve Evkafa aid binalann lama
mile; ve e1hasa aid binalardan da bir l.ts· 
mmm istimlaki yap1lmtjltr. Geri kalan kt
Simlar da yakmda istimlak edilmis daeak 
''e ondan sonra bu binalar ytktlma~a baj· 
lanaeaktu. Bu vaziyete gore Saray bina
stnm aneak oniimiizdeki baharda :nja 
;ma ba~lanaeagt anla~tlmaktadtr. -·-

Bursada at yan~lan 
Bursa (Ozel) - Sonbahar at kojU -

lanmn ikincisi gene At~tlarda yaptldt. 
Hava yagmurlu oldugundan o kadar ka 
labahk yoktu. Buna ragmen yanslar ya· 
ptldt ve muntazam oldu. l!baytmtz Se
fik Soyer de yanj sahasmda idi. 

Birinei kojuda: M. Kemalpaja Ah · 
medin (Arslan) 1 birinei, Karaeabeylt 
Kemalin (Erol} u ikinci, Karaeabeyli 
Riistemin (Ayhan) t ii~iineii geldi. 

lkinci handikap ko~usunda lzmttli Yu
sufun (Aiceylan) 1 birinei, lstanbullu 
Mehmedin (Sada) SI ikmei, Karaeabey
li Kemalin (Aidervi§) i ii~iineu geldi. 

O~iineii ko~uda: Kiisiikbaltkhh A -
lanm (Akm) 1 birinei, Bursah lrfamn 
(Mes'ud) u ikinei, yiizba§l Celalin 
(Milas} 1 ii~iineii oldu. 

Dordiineii ko1uda: <;:orlulu Ziyanm 
(Y avuz} u birinei, M. Kemalpa~ah Ah
medin (Ceyhin) r ikinei, Karaeabeyli 
Sadettinin kii~iik (Kias) 1 ii~i.ineii gelch. 
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.Siyasi icmal 
. ' 

Cenevre ve harb 
a talyanlartn Habe§istanda muhasa • 0 mata ba§lamalan ve ilk i§ olarak 

Aduayn; 39 sene ev,·elki bozgun • 
lugun lckesini tcmizlemck iizere; bil • 
;·i.ik kuvvctkrle yi.ikknmclcri Ulusla~ 
Kurumunu harbin ve tccaviizi.in Oniinii 
almak i~in dcrhal mi.iessir olrna./ia sev• 
kedemcdi. On dart azah rncclisinin ve 
54 dcvletin i§tirnk cttigi biiyi.ik rnecli -
sinin i~timn halinde bulunrnas1 bile bu 
a.i\tr makineyi siiratle harekct ettireme• 
di. 

<;iinku Millctlcr Cerniyeli ilk dcfa ba
riz tecaviiz haz1rhi\1 ve fiJi harb kar • 
<tsmda kalm1~ ve tecriihesizligine bi • 
na!'n ~abuk davranarnarnt§hr. Her§ey • 
den evvel bu mi.icssc.sC'nin misakmda 
biiviik noksanlar oldugu meydana ctk
tlg;ndan bunun dilzeltilmcsi lilZlm gel
mi§tir. Bu misakta miitecavize kar'i' tr
cavilziln derecesinc gore ittihaz oluna
cak zccri tedbirlerin clbirligile karar -
la§tmlacagt vc tatbik cdileccgi tasrih 
cdilrni§tir. Halbuki bu kararlara haztr
IJk yaptllrken tccaviizii gozilne ald1ran 
dcvlctin ve bahusus biiyiik bir devle -
tin karara vc tatbikma i0tirak crlerck 
kom§usu zay1f devletlcrc kar§l tchd:dde 
ve mi.idahalede bulundu.(iu zaman ne 
yaptlaeaj?;l hakkmda bir rnadde konul -
rnamt§llr. 

Uluslar Kururnu rneclislerinde zecrl 
ledbirler mevzuu bahscdilir edilrnez 
ki.i~iik devletler yukandaki noksandan 
rlolay1 maruz bulunaeaklan tchlikeye 
lngiltcrenin nazan dikkatini eclbetmi'
lcrdi. ingiltcre de bu devlctler namma 
degil strf kendi i>;i diye Fransaya mti -
racaat ederek zecri tcdbirlerin karar
la~tmlmasmdan vc tatbikmdan eV\'d 
s1rf bu yilzdcn italyamn taarruzuna UJ;

radtgt takdirde Fransanm nas1l harekct 
cdcecgini sorrnu§tu. Fransa bu sualc 
~ok ge~ ve Aduamn zapll esnasmda 
cevab verebildi. 

Bunda zccri tedbirlcrin tatbika ko -
nulmasmdan sonra buna i~tirak eden 
dcvletler i~in konulan rni.i~tcrek em • 
niyet ve teaviin maddcsinin karar ve 
tatbiktan cvvelki devreye dahi le~mtl 

etmege haz1r bulundu.(\unu ve suhiu 
lchdid eden yahud bilfiil tccaviizdc 
bulunan bir dcvlele kar~1 zecri tedbir -
Jer i~in haztrhk yapacak herhangi aza 
dcvlete denizden, karadan ve havadan 
yardtm ctmegi laahhiid eyledi{:ini bil
dirmi~tir. 

Fakat tedbirlerin otomatik olarak 
tatbik edilmemesini ve evvelce Fransa 
ile tehdid edilen devletin kendi arala
nnda isti~arede bulunmalanm ve yar -
d1mm zeeri tcdb. · er.c;c,.,' lii"'•-""""" 

• H ('lkml aca ffi1 s kovm tur. 
ingiltere zccri tedbirlerin Avrupa -

daki tccaviizc kar§t tatbikt hakktnda 
Fransanm sordugu suale bir~ok §art -
lara talik edilmi~ cevab verdi.~i gibi 
Fransa da ingiltcrenin sorduguna ~art
lara bagh bir cevab verdi. Bu cevabm 
ingiltereyi ne dcrcceye kadar ikna c • 
decegi belli dcgildir. ~u kadar var ki 
Millctlcr Cemiyetinin arttk faalivcte 
gc~mcsinc blr mimi kalmamt~ltr. Za -
ten harbin ve tccaviiziin mes'uliyet ..,i 
ve kabahalini tayin i~in ~imdidcn alt1 
azah bir komite te~kil etrni§ti. 

Diger taraftan bir k1s1m FransJZ mat· 
bualt, Adua lekesinin temizlenme<i 
munascbetile itaJyanm §Cref Ve haySi • 
yeti yerine geldigini ve italyamn bu • 
nunla kanaat ederek daha ilcri gitme
mesi imkan dahilinde bulunduJ:unu I -
Jeri siircrck uzla~mak yolunda ycni bir 
tr~cbbus yaptlmasmt istiyorlar. Nctice • 
yi hadis0Icr gosterccektir. 

MUHARRF.M FEYZI TOGAY 

Duvar arasmdan ~Ikan 

bomba bir kadmi oldiirdii 
Evvelki giin Beykozda feci bir vak'a 

olmu~. bir kadtn iilmi.i~tiir. Bcykozda, 
Kavakhdere mahallesinde oturmaktq 
olan Kamil, evini tamir eltirrrek iste· 
mi~ vc isc ba~lamt§\Jr. ilk olarak baz1 
bagdadi duvarlartnt ytkhrm1~!1r Ytkt
lan duvarlann arasmda kutuya b!'nzcr 
bir~cy goren evin gelini Fatma. kutuyu 
cline altm~. fnkat bu anda miithi§ bir 
patlama olmu~ vc zavalh gelin kanlar 
i~inde ycre yuvarlanmt~br. 

Bu giiriiltiiyi.i duyanlar Fatmanm im
dadma ko~mu~larsa da zavaltt ~ok gc~
mcdcn olmu~ti.ir. 

Vak'a Mi.iddeiumumilijle haber vc • 
rilmi~ ve vaptlan tahkikatta Fatmanm 
cline aldtgt kutunun eski bir bomba 
oldugu anlastlmt~ltr. ---···-Dogum 

Gazetemiz muharrirlerinden Rii•tii 
Bekirin evvelki geee bir ktzt diinyaya 
gelmij ve adt Guier konmujtur. Arkada
ltmtzla ejini tebrik eder ve yeni yavrula
nna uzun i:imiirler dileriz. 

Cumhuriyet 
Niieha11 S Kuruftur 

Abone ! Tii.rkiye Hari~ 
~eraiti i~io l~o 

Seoelik 1400 Kr. !:100 Kr. 
Alb ayhk 750 1450 
o~ ayhk 400 800 
Bir ayhk ISO yoktur 
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M1s1r sinirlarinda 

miidafaa tertibab 
' ··--"' . . . . 

Baymd1r bir Yunanistan istiyorsamz! 
------- italya, Trablus hudu

dunu da miitemadiyen 
takviye ediyor 

«Kral Jorju 
Di.in Selanikte onemli bir soylev 

Kondilis halka siddetle Krah 
veren General 
ta vsiye etti 

Adua muharebeleri devam ederken 
M1m ve lngiliz resmi makamlan, MISI
nn miidafaas1 esbabm1 acele ile tamam-' 

Alina 7 (A.A.) - Atina ajanSI bildi -
tiyor: 

, Ba$bakan rnuavini ve Sii Bakam Ge
neral Kondilis Sclimikte biiyiik bir ka
labailk iinUnde ve alki$lar arasmda ver
digi soylevde, 1n4 te curnhuriyet ilan 
olundugu vakit kendisinin ,gene Si.i Ba
kam bulunchgu"u ehernmiyetle kay -
dettikten sonra dern~tir ki: 

c- imanh bir cumhuriyet<;i ve vak
tile cumhuriy<'tin mi.idafii alan, hane -
dania hi~bir ilr;isi bulunmadJktan ba~
ka onun en amans1z bir di.i.~manhgmi 
Ynpm1~ ol2"' ben, nic;in bugi.in kralcili -
i\In yenidcn kurulmasmi istiyorum? 
GiinkU cumhuriyet ba~ka yerlerde an -
la~Id1gl gibi Yunanistanda hi~bir za
man kurulamam1~hr. Diktatorli.ikse Yu
nan ulusu tabiatma uygun degildir. Or
lada ba ka bir rejim yoktur ve tach de
:rnokrasiye dorunck mecburiyetinde) iz. 
Giinkii bu reiirni tecri.ibe etmi~ bulu -
nuyoruz. Eger tach dcmokrasi mevcud 
ol_'llasayd• bunu Yunartistan i~irf1cad Pl
lllek lazrm gelirdi! Kral!tgm yenideJO ku
ruJmast her derde sifa olmaktan ~ck u
>aktJr. Ancak 2 nci -Jorjun goster•ni§ ol
dugu demokrat devlet ba~kam vas1flafl 
noma! sivasal hnyatm geri gelmesine 
'-'e vatana hizml't etmekten ba~ka bir 
arzusu olm1yan mi.iscllah kuvvctlerin 

mi.inhaslran siiel i~lerle ugra~malarma lamaga devam ediyorlar. 
yard•m edecek ve hi.ikumetl~rin ~om~l Hiikumet, ba111ca §ehirlere, harb za -
olarak devletin ba~ma Jle~eb1lmes1 •G10 b t f ·1 k tl' k "f 1 · 

. 1 ast st ah e uvve 1 as er mu reze en 
siyasal alanda bir uyusulma temm ey - .. d • . r k .. 
I . kt' E- b d b' Yunanis _ gon ermeg1 kararla~hrml§hr. vo onem-
•yece 1r. ger aym 1r 1r ]' b' k"l k 1 C b 

tan gormek istiyorsamz Kral Jorju tah- ' .. •r sev u cey~ no taSJ .o an ar •ye 
ta dave! ediniz.• thnm miidafaasma a1d l§lere faahyetle 

Bir parti merkezinin bas1lmas1 devam edilmektedir. Fili;_tin .. yolu iiz~rin
Atina 7 (Ozel) - Papanastasiu !ide- de F akusta b1r tayyare US'ulharekes.• te

ri bulundugu i~~i ve ~ift~i partisi mer- sis edilmi~tir. Bah hududlannda JStih
kezinin ugrad1g1 baskm iizerine B~ba- kamlar kaz1lml§ ve muhtehf noktalara 
kan <;:aldarise bir protesto rnektubu tayyare toplan yerle§tirilmi§tir. Colde, 
gondererek bu hftdiselerden dolay1 hi.i- efrada su vermek iizere. istiab haddi faz
kumete bilyuk mes'uliyetle~ di.i~tiigilni.i la, yeni model sarm~h kamyonlar ~ahjh
soylemi§tir. Diger part1 hderlen de nlmaktadn. 
mes'uliyetin hilklirnete aid oldugunu f I l S II t k d .. 
'dd' d' 1 ta yan arm, o urn mm a asm a, o-
' Ia e Jyor ar. 1' . 'hk- 1 .. d t' d'kl . 

B bakan Galdaris bu baskm hadise- nem ' JSIJ am ar vucu e ge If ' en ve 
sind:~ bliyi.ik teessi.ir duydugunu ve b~tiin hudud boyunca yap1lan b~ JSI1h -
meml<:'ketin intizamt bozulmamak i~in kamlann hucum tanldan ve znh.1 oto -
her tiirli.i tedbirlere ba§VUracagJnl SO)'- J?Obillerle takviye ediJdigi biJdirihyor. 
!emi&tir. ltalyanlar, her gece, manevralar yapmak-

Avukatlar Barosu rejim i~in olan tadnlar. 
duygularmdan dolay1 takibata ugnyan- Matbuat, tayyare istasyo!'larmda ve 
]arm mi.idafaasm1 meccanen kabul d- karargahlarda ~ah§an 300 Italyan i§~i -
mego karar vermistir. sine lngiliz makamlan tarafmdan yol 

Kral Jorj mii:z:esine bomba verildigini yazmaktad~r. 
Atina 7 (A.A.) - Komi.inistler Birin-

Diin, hususi trenle, Siivene. onemli ci Jorj Mi.izesine ii~ bomba atml§lardir. 
Mi.ihim zarar olmaml§!lr. Bu, genoy bir lngiliz klt'ast gelmi~tir. Adventure 
dolay1sile komi.inistlerin bir tethi§ ha- vapuru Si.iven limamnda demirlidir. 
reketi telii.kki edilmektedir. Portsaide 27 zabit ve 400 asker gel-

-·-- "''"' nu111 1111 lilt::•: .:. llmllniiUIUIIIIIIIUUIIIUIIIIIIIi UIIUIIII """'""'-"' ........ -. 
mi§ ve Kahireye gitmistir. MJSn hiiku -
meti nezdindeki yiiksek lngiliz memurla-

Kredi kooperatifi 

teskila t Ia yihas1 
' 

Akdenizde ingiliz 

Frans1z birligi 

• rile mii§avirleri acele geri <;agmlm•§lar
dlr. 

Siivey§ kanah tarafmdan ne§redilen 

I<amutayda diinkii miiza. Fransa, ingiltereye kac;a· 
kere miinaka,ah oldu makh bir cevab verdi 

istati.tiklere gore, 1 eyluld.en 2S eylule 
kadar, kanaldan 170,000 Italyan askeri 
ge~mi§ ve 600,000 lira kana! resmi alm
ml§hr. 

Y ann, M1mda oturan 800 italyan, 
Conte Grande vapurile goni.illii olarak 
Eritreye hareket edecektir. Cece, lsken
deriyeye, 400 asker, bir miktar top, mii
himmat ve bir<;ok sessiz karnyon gelmi§
tir. 

Ankara 7 (Tc! fonla) - Kamutay, 
bugun saat on bc!ite Nuri Conkerin bas
kanllfnnda toplanarak kiirk~Uler h~k -
bndaki krodi kooprratifleri te,k1lme 
dair kanun 15.yihasmt gOrii~mej:te de
Vam etti. Knmutay haYli gUrUlti.illi 
\>e mUnak~ali oldu. Ekonomi Bakam 
C:e!nl Bayar s•k s1k izahat ve cevablar 
\·errii. 

ltibari 'Zirni birlikler haklo.ndaki ka
hu, a gor<', vaktile ~ift~iden ahnm1~ ve 
bugi.in Ziraat Bankas1 kasasmda bulu -
non parnlarm il;.li mUstahsillerin bu -
lunduklan Z1ral kredi koopcratiflerin -
deki ortakl•'<: 'Jaylanna kars1hk tutula
oag, hakkmda madde de uzun miiza -
kerel<'re sebeb oldu. Bu arada Ziraat 
Bankast Umum 1\FidllrU Kemal Zaimin 
izahatJ da dinlcndi. Neticede bu madde 
Ziraat enciimeninE' gi:inderildi. 

Meclis onlirni.izdeki ~ar§amba giinii 
toplanacakllr. 

F inans te,kiliit layihas1 
geri istendi 

Ankara 7 (Telefonla) - Ruznameye 
Riire Fina"s Bakanlig1 te~kilat ve va -
>ifeleri hakkmdaki kanunun konusul -
tnasma Kamutaym oncimiizdeki top -
lanbsmda Slfa gelmekteydi. Finans en
cfunem ycniden baz1 incclemeler· yap
lllak li.izumundan dolay1 bugiin kanun 
layihasm1 geri istedijindcn ruznameden 
~•kanld1. 

Fmdtk kongresi geri kaldt 
Ankara 7 (Telefonla} - Murab

haslarm ellerinde olm1yan sebeblerle ge
lememesinden dolay• geciktirilen fmdrk 
kongresi oniimuzdeki per~embe giiniine 
kalm1~11r. 

Bir yolcu tayyaresi dama 
di.i~ti.i 

Berlin 7 (A.A.) - Alt1 yolcusu bu
lunan bir u~ak diin ak1ama dogru bura
~a bir dama dii!mii!tiir. Pilotla bir yolcu 
0!mii§tiir. bteki be§ yolcu ag1r yarahd~r. 
Kazanm sebebi anla!llamaml§lir. 

Cheyenne «N'yoming» 7 (A.A.) 
Bu sabah Cheyennein batiSlnda, oir tak
~1 u~ak yere dii1mu§ ve 12 ki~i olmii~tiir. 

Dogu illeri enspektori.i 
l<.ars 7 (A.A.) - Dogu illeri ii~iincii 

Cenel Enspektorii T ahsin Ozer bugiin 
~anmdaki damlmanlada birlik<e lgd1r, 

uzluca, Kag11.man il~;elerini mceled1k 
len sonra §ehrimize gelmi~tir. 

Fmdtk fiatleri yi.ikseliyor 
Ciresun 7 (A.A.) - Fmd1k oJyasa-• " ' ' onemb surette yiikselmekte devom ed•-

Yf.or. Diin sabah 41 kuru§ olan fmd.ki,i 
' r k 8 1 ak1ama kadar 44 ve bu sabah 45 

f urultan salllmi§llr. Kabuklu rombul 
tnd,k 22, sivri 20 ve 21 kuru1lan •alll-

~k111hr._ Piyasanm gene! durumu o;ok is -
e •du. 

A.merikada line salgmt 
londra 7 (A.A.) - Daily Ekpress 

l(azetes A 'k d '1 . I' cl'J · ' men a a zenc1 enn me e -
k1 

n:Jsi hadisesinin aflmakta oldugunu 
z ay .•?erek 1882 denberi 5,000 kadar 

henc,kniD line edilmi! oldugunu ve bu 
are t' '•lld e

1
1 Yapanlardan pek azmm cez.a-

tn lnl! oldugunu yazmaktad,.. 

Londra 7 (A.A.) - Taymis gazete
si, F ranSiz bUyiik ekisi Corbin tara fin -
dan cumartesi gi.inii D,~ hleri Bakanh -
gma verilmi§ olan ve Akdenizde bir i1 
birligi yap1lmasma aid alan F ransJZ ceva
bi hakkmda baz• tafsilat vermektedir. 

Ingiltere hiikiimeti, F ransa filosunun 
hemen yardtmda bulunmasm1 ve ingiliz 
filo•u kdenizde tahrik eseri olm1yan bir 
taarruza uihad1i!1 takdirde bu filonun 
F ransya aid iissiibahrilerden istifade et -
mesi hakbn1 istemi~ti. 

F ram a hiikumeti, vermis oldugu ce -
vabda, istenilen yard•m• vadetmekte ve 
bunun Uluslar Sosyetesinin statiileri zih
niyetine tevafuk edecegini bildirmektedir. 
Bununla beraber, ingiliz notasmda fara
zi bir hadiseden bahsedildigi hal de Fran
SIZ cevab1 meselenin leklini degi§tirmekte 
ve i~i umumi bir hadiseye aid hukuki bir 
mesele 1ekline sokmaktadlf. F rans!Z hii -
kumeti, ingiliz talebinden §Oyle bir ne
tice ~1karmak istemektedir: lngiltere hii
kumeti, tahrik eseri olm1yan gerek karada 
ve gerek denizde vuku bulacak her tiirlii 
taarruz kar~JSmda Uluslar Sosyetesi ~er
~evesi i~inde otomatik olarak karl1hkh 
yard1mda bulunulmaSI 1eklindeki prensi
pi kabul etmektedir. F ransa, bundan lU 
neticeyi ~·kanyor: lngiltere hiikumeti, 
F ransanm bir taarruza ugramaSJ ve Lo -
karno andlasmasmm tatbik1 icab eyleme
<i halinde onun yardtmma kojacakt~r. 
F ransJZ cevab1, yard1m prensipinin kabul 
edilmesinin manllki neticesi her iki hii -
kumet ihtivat tedhirleri almmak icab e -
den ahvalde her iki hiikumetin miiterna -
diyen temas halinde bulunmalan mecbu
riveti olacaihm izah etmektedir. 

Bu ~>;ibi tedbirlerin iiciincii bir devlete 
kar§l bir taarruz hareketi samlmamaSJ la
Zlm gelecel~i anla11lmak icab eder. 

Hitlerin seyyar sefiri 
Belgradda m1? 

Ziirih 7 (A.A.) - lyi bir menbadan 
alman habere gore, Yon Ribentrop bu
giin ogleden sonra Belgradda karaya in
mistir. 

Belgrad 7 (A.A.) - Salahivetter 
~evenler, Yon Ribentropun geldigmi ne 
tekzib ne de teyid etmiyorlar. 

ispartada zelzele 
!sparta 7 (A.A.) - Bu sa bah 

7,3S te 1ehrimizde olduk~a kuvvetli bn 
yer deprenmesi olmuj ve iki saniye siir

miiltiir. Deprenme kuzey bali dan gel . -

mi1tir. 

PARiS BORSASI 
Paris 7 (Ozel) - Paris Borsasmm bu

gi.inki.i kapam~ fiatleri ~unlard1r: 
Londra 74,32, Ncvyork 15,17 3/4, Ber

lin 610, Briiksel 256,25, Madrid 207,25, 

Amsterdam 1025, Roma 123,75, L•zbon 
67,80, Cenevre 494, balm 40 1/2 - 41 1/4, 

kalay 227,3.4, altm 142, gi.imii§ 29 1/2. 

Yunan el~iligine italyanlar aleyhine 
boykotaja te§vik yollu, rumca yaz1lm1§ 
beyannameler gonderilmi~tir. Bunu ha -
ber alan alakadar makamlar tahkikata 
ba~lam•~lar ve tedbir alm,~lardJr. 

F evkalade komiser, Kral tarafmdan 
kabul edilmistir. Komiserlik tarafmdan 
Krala yeni bir n_ota verildigi ve Krahn 
bu notaya hemen cevab verecegi arabca 
basm tarafmdan yaztlmaktad1r. 

Cenubi Amerikada 

italyan dii~manhg1 

Meksiko ve Rio de Janei~ 
roda kanh hadiseler oldu 

Rio de Janeiro 7 (A.A.) - Habe
§istan i~in ilk goniillii kafilesi, August 
vapurile hareket etmi§tir. Sao Pauloda
ki italyan konsoloslugu polis tarafmdan 
muhafaza edilmektedir. <;:iinkii kon<o -
losluk bir~;ok defa taarruza ugram•!· 
carnian kmlml§ ve duvarlan ziftle kara
lanml§lir. 

Meksiko 7 (A.A.) - f1~i. talebe ve 
ogretmenlerden, S,OOO kili. beraberlerin
de kongre solyan iiyelerinden de bir ta
kiml oldugu halde, italyan - Habel har
bini protesto ederek, alay halinde g•<; -
mi§lerdir. 

Polis, italya el~iligile konsolosh.k ko
naglm ve ltalyan tecim evlerile ku!iible -
rini gozetmektedir. 

Diin gece, italyan - Habel harbi ii -
zerine ~1kan bir miinaka§a sonunda belli 
olm•yan biri, kar§JStndaki adam! oldiir -
mii1tiir. 

ltalyan el~iliginden bildirildigine gore, 
Miinakalat Bakam Mojikanm, bir soy
lev masmda ltal_ya hiikumetine kar§l kul
lanml§ oldugu sayglSlzca sozlerden otii
rii Meksika 0,1 Bakam el<;iden oziir dile
mistir. 

·-

-Adua oniindehl muharebelerin j 
ehemmiyeti nerededir? ! 

SUel muharririmizin miitalealar1 j 
(BastMafr biri"ci sahifede) 

rneden gosterilen bu mukavemet, 
Habcsistan harbinin ~ok ~etin ola
caiiJm anlatmaSI itibarile ~ok mi.i
himdir. Bu onemli noktaYJ kay -
dettikten sonra. di.in saat ona ka
dar gelen haberlere nazaran sUe! 
vaziveti tetkik edelim: 
Adua m•ntakas 1nda 

• 
OkuyuculanmlZln kolayca an -

lamalar1 i~in Adua mmtakas1 de -
digimiz sima! cephesinde, italyan
larm Aduav1 <;etin sava~lardan 

sonra ald1klan teeyyi.id etmi~tir. 
Bu cepheye aid diger muhim bir 

haber de, Ras Sey:n1mun Aduanm 
~irnalil(arbisinden Eritreye dogru 
yapmakta oldugu taarruz hareke
tidir. Iki gUn evvel, Ras Seyyum 
ordusundan 12,000 ki~inin Eritre 
hududunu ge~erek Agordata dogru 
bir hareket yapbklaflm bildiren 
bir haber i.izerine bunun rnunferid 
bir akm olmasl ihtimalini soyle -
mi~tik. Sonra bu hareketten bir 
daha bahsedilrnedi. :;;imdi, bir 1n
giliz gazetesi, ayni istikametten E
ritreyi istila maksadile bir Habei 
taarruzu yapild•gmi haber veriyor. 
Boyle bir hareket ya bir akm, yahud 
ciddi bir taarruz olabilir. Fikrimiz
ce Ras Sevvumun bir klSlm kuv -
vetlerile E~itreyi istilaya kalk1~ -
maS! mlimki.in degildir. ~unun i~in, 
mlimkiin degildir ki bu ~imal mm
takasmda, heni.iz hudud muhare -
beleri yapan ileri kuvvetler ~ar -
p1~1yor. Habe~ ordusu daha geri -
lerdedir. Onun i~in, Habe~li!er 
boyle bir hareket yap1yorlarsa. bu. 
bir mukabil taarruz degil, ancak 
bir akm olabilir ve hedefi de, ~i

male dogru sarkarak. bu cephedeki 
1talyan kuvvetlerinin yan ve ge
rilerine baskmlar yapmakbr. 

Aduamn zaptmdan sonra, 1tal -
yanlarm hemen ileri yiirii~e de -
vam edip edemiyecekleri ehemmi 
yetli bir mpseledir. Eger, Aduay1 a
lan italyan k1t'alan durmadan taar
ruzlarma devam edebilirlerse bu ~e-
tin dag harbine iyi haztrlanmi~ ol
duklanm gostereceklerdir. Yok, 
taarruza devam edemezJerse, du -
rup dinlcnirlerse, daha ilk hamle
lerle nefesleri kesilmi~ ·demektir. 
Bu hal, ayni zamanda, harbin uzun 
ve ~etin bir barb olacagm1, bundan 
si.iphe edenlere, kat'i surette an -
1atmt~ olacakt1r. 
Danakll m~ntakaa1nc:ia 
Dun gelen haberler arasmda bu 

mmtakaya dair hi~ rnalumat yok
tur. Halbuki buradaki italyan kuv

' vetlerinin 50,000 kisile 70 u,ak ve 
100 tayyareden miirekkeb oldul(u 
bildirilmi~ti. Bu kuvvet duruyor 
mu, yoksa yiiri.iyor mu? Duruyor -
sa, ileri yi.iri.iyU~i.inii §imalde, A -
dua mmtakasmda ilerlemege ~ali-
san kuvvctlere gore, tanzim edi -

1 
yor; demektir. Bu kuvvetin, egcr 

\ ___ -- -.~ ' -

Bir 

Bizim 
• • 

·~· 

dolandirici 

namimiza silah 
yapacaktm~! 

Ankara 7 (A.A.) - Figarola is
minde bir adamm Amerikada Milli Mii
dafaa Bakanhgmm salahiyetini haiz lo
dugunu iddia ederek askeri sipari§ i1le -
rine girmek istedigi istihbar edilmi§tir. 

Bu adarna Tiirkiye hiikumeti nam1 -
na bir sipari§ i~in hi~bir salahiyet veri! -
memij oldugunu beyana Anadolu Ajan
SJ mezundur. =:_:_------=--

Polonya Yugoslavyadan ve 
bizden tiitiin ahyor 

Yugoslavya tiitiin idaresile Polonya 
tiitiin inhisar idaresi arasmda yap1lan bir 
anlajmaya gore Polonya, Yugoslavya -
dan 1,236,000 kilo tiitiin alacaktn. Po
lonya tiitiin inhisan birka~ senedenberi 
giiney Yugoslavyadan, Hersek ve Dal
ma~yadan muntazaman ·tiitiin almakta
dn. 

Polonya rejisi iki hiikumet arasmda 
yapilan yeni ticaret mukavelesine istina -
den oniimiizdeki YII i~inde memleketi -
mizden de onemli miktarda tiitiin ala -
cakhr. 

Cibuti - Adisababa demiryolunu I 
kesrnege rn)!mur edilmi~se, elin -j 
den geldigi kadar h1zh yiiriirnesi 
laz1m gelir gibi gori.iniirse de diger l. 
cephelerdeki kuvvetlerden ayn bir 
kol halinde Habe§istan i9erilerine 
dahp gitmesi, i.i~ taraftan ihata ve 1 
imha edilmesi gibi bir netice vere- ) 
bilir. Onun i<;in bu kol da, miinferi- ~ 

den fa1la i!eri ablamaz. Di.inkii vaz -~ 
yette Musaali dagmdan 200 kilo - , 
metro cenubu arkide bulunan Ha- ) 
delegubo mevkiinin ~imalindeki 1 
bu kolun, tam bulundugu yeri de ~ 
bilemiyoruz. 
Ogaden m~ntakas~nda 

Bu rnmtakaya dair iki haber 
vard1r. Biri, Habeslilerin Som'lli 
hududuna yakm meshur Vah·al 
mevkiini i&gal etmis·olmalarldir. ki 
evvelki gcce gelen bu haberi ta -
mamhyan b~ka hi~bir haber gel -
memi~tir. Bu mmtakada. italyan -
Jar Dolo ile Yet (galiba Yet degil 
Veb nehri olacak) arasmda tayya
re faaliyeti gostermi~lerdir. Ha -
besliler de Gamale nehri boyun -
ca kuvvetli mevziler tutmu§lard1r. 

Valvale girdigi siiylenen Habe~ 
1
' 

kuvvetleri, Gerlogubiye giren 1tal- ~ 
yanlann yan ve gerilerine tesir et- .1 

mek istiyen alo.nc1 miifrezeler ol- ~ 
sa gerektir. 1 

Gamale 1rmag, boyunca mevzi ' 
alan Habe~lilerinse, iki gi.in evvel 
Doloya girmi~ olan ve nehir bo - ), 
yunca simale dogru ilerlemek is- ) 
tiyen italyan kolunu durdurmak ~ 
maksadile hareket etmekte o!duk- ~ 
lar• a~ikardtr. 11 

~ 
Habe§istan harekatmda mesafe - · 

lerin bi.iyi.ikliigii, arazinin sarphg1, ' 
demiryollar ;m ve §Oselerin yok -
lugu, Avrupada oldugu gibi yiidl
nm suratile hareketler icrasma 
mi.isaid olmadigmi hi~bir zaman 1~ 
habrdan ~1karmamak gerektir. Ha- --~ 
be~istanm di.iz yerleri de susuz ve I 
yolsuz ~ollerdir. Oralarda da luzli 
isler gori.ilemez. ~ 

Sonra Habe~istan dahilinde mu- ) 
habere vas1talarmm noksan olma- ) 
s1, oradan gelen haberlerde garib (~ 
tezadlara sebebiyet vermekte, )>ir- ; 
'ok birbirine z•d haberler, ~ayialar I 
ve rivayetler insam ~a~Irtmakta -
d1r. Aduanm ahmp almmad1gmm 1 hala meskuk olrnas1 bunun en bii
yuk delilidir. 

Son vaziyeti hulasa edersek A -
duay1 ~etm miicadelelerden sonra 
alm1~ olmalan lilZlm gelen italyan
larm sima! cephesinde daha fazl~ 
ilerlemedikleri, ~ark cephesindc 
yani Musaali dag1 rtnntakasmdaki 
italyan ordusundan bir haber ol -
mad•W. ve cenubda, Habeslilerin 
italyanlara kar~1 faa! bir dururn jj 
ald•klarmdan ibarettir. J 

I Tuna yolu a~Il1nca 

~ark ~imendifer kumpan· 
yast da yola geliyor 
Memleketimizle Romanya arasmda 

Tiirk ihrac mallanmn Romanya iizerin
den Orta Avrupa mernleketlerine ihrac1 
i~in Ankarada bir transit anlasmaSI im
za edilince simdiye kadar ihrac mallan
mlz i~in hi~bir fedakarhk yapam1yacag1-
m miitemadiyen one siiren Sark Demir
yollan da faaliyete gec;mi§tir. Sark De
miryollan l1letici kurnpanyasmdan Turk
ofise gelen bir mektubda ya§ iiriinlerimi
zin Macar demiryollannda tenzilatla 
nakli i~in bir anlalma yap!ld•g• bildiril
mekte ve 5, I 0, IS tonluk armud, e1ma, 
kavun, karpuz, iiziim, kmnlZI biber icin 
bir tarife gonderilrnektedir. Tiirkofis bu 
tarife iizrinde incelemeler yapmakta 
d~r. 

Tiitiin vaziyetinin tetkiki 
Tiirkofis gene! merkezi tiitiin IUOC'i 

lefi M iimtaz Ankaradan 1ehrimize gel -
mi§tir. Miimtaz buradan Adapaza:ma v• 
izmit civanna giderek incelemeler yapa
caktn. 
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HEM NALINA 
MIHINA 

Y eter artik Rumba da 
rumba! 

a stanbulun Kurtulu§ bayrammda, ·r ak-0 simde, Cumhuriyet meydamnda biri-
ken halka oparlor vaSitasile plaklar 

dinletildi. Pazar v.e bayram giinleri, h1<; 
T aksim Cumhuriyet meydamndan ge -
~erken bu bedava musikiyi, bilmem, duy
dunuz ve durup dinlediniz mi? Cumhu
riyetin I 0 uncu y1ldoniimiindenberi bura
da ~alman plaklarm, ekserisi dans hava
land•r ve hemen hepsi b1ze yabancJdtr. 
Arama 

Sonra beni ararsm 
C ay1r cay•r yanarsm 

diye tiirk~e sozlii bir yerli tango duyar• 
SIDIZ. 

Alaturka musikiyi bnaklik; yerine caz 
havalanm oturttuk. Bunlann bir ~ogu, 
begenrnedigimiz alaturka musikiden her 
halde ~ok a§ag• olan zenci miizigidir. Bu 
havalar, dans etmek i~m iyidir ama, 
bizim memlekette ulusal bayram giinlc
rinde F ransada oldugu gibi, 1eh • 
rin myedanlannda, dans etmek adet ae
i!ildir. Onun i~in, T aksimde, Cumhuriyet 
meydamndaki oparloriin de durmadan 
fokstrot, rumba, karyoka, tango, vals ~al
mast liizum~uzdur. Haydi arastra, on -
Ian da ~alsm ama, milli bayrarn gun • 
lerinde olsun, bizim marjlanmlZI, halk 
havalanmlZI da ~almak laztm gelmez mi? 

Insan, boyle giinlerde, kendini, b;r Av
rupa kasabasmm panay1r yerinde sam • 
yor? 

T atil ve bayram giinlerinde T abim 
Cumhuriyet rneydamnda toplan•p muz:k 
dinliyenlerin ~ogu, herhalde Bethoven w
ya Sopenden anhyanlar degildir. Bu iti
barla, orada, alafrangamn, dogrusu biz 
miinevverlerin dahi pek anhyamad!gunlz, 
en yiiksek §aheserlerini de, <;almamn rna
naSI yoktur amma yalmz 

Rumba da rumba! 
~almak biisbiitiin rnanaSJzdJr. 

<;:ahnan plaklann ~ogu, bizim milli 
havalanrnlz olmahd1r, halk musikisinden 
ahnm11 tiirkiiler olmahd~r. Boylece Tilrk 
kiiltiiriinii a!•lamaga, Tiirkliige JSmd:r -
maga ~ah§hglmlz bir ktsrm Beyoglu hal
kmm da, kulaklan ister istemez, biraz 
Tiirk havalan duymuj olur. 

Belediye, tatil ve bayram giinlerinde 
halka dinletecegi havalan, Kon,ervatua
ra se~tirmelidir. Bize, musiki terbiye•i 
vermegi iistiine alm11 olan bu miiessese, 
Tiirk ve garb mu kilerinin hangi par~a • 
lanm ~almak laz1m geldi~ini tayin ed.r 
ve bu is, bilmem kimin zevkine, daha dog· 
rusu zevksizligine kalmaz. 

tt"i' ~ 
------------~-- -
Tam Tiirk tiitiinii 

yeti~tirmek i~in 

Amerikahlar biiyiik 
tecriibelere giri~tiler 

Amerikadan ilgili resmi makamlara 
gelen malumata gore, Birle!ik Ameri -
kanm Yirjinya Cumhuriyetindeki Clat
hom eyaletinde Bittisylvania tecriibe is
tasyonunda Politeknik Enstitiisii tarafm
dan Tiirk tiitiinii yeti§tirilmek i~in tee -
riibeler yap1lmaktad1r. Bu tiitiin iki 
muhtelif cins toprakta yeti§tirilmekle -
dir. 

lddia edildigine gore, Amerikada ye
ti~tirilen bu tiitiin, Amerikan kumpanva
lan tarafmdan sigara harmanlanna ka -
hlmak iizere Tiirkiye ve Yunanistandan 
getirilen tiiliinlere ~ok benze..,ektedir. 

Bu tiitiiniin Amerikan tiitunile kan§li· 
nld1g1 zaman istenilen lezzeti verip ver
mtyecegi ancak ileride yap1lacak tecrii -
be neticesinde anla~1lacakhr. Bu isi ida
re eden miitehasSJS tecriibelerden iyi ne
ticeler almacagm1 ve tiitiinii kullanmak 
miimkiin olacagml soylemijtir. 

Bu tecriibeleri yapan E. M. Mat
thews vaktile Cenubi Afrika fngiliz mus
temlekelerinde tiitiin i§lerinde ~al.1m1§ 
tecriibeli bir ziraat~idir. 

Amerikadan gelen bu haber tiitiincii
liigiimiiz i~in ~ok onemlidir. Ciinku tii • 
tiio ihracahm•zm en biiyiik k.sm1 Arne • 
rikaya yap1lmaktad!T. Amerikanm siga
ra harmanlanm JS!ah i~in memleketim1z
le Yunanistandan ald1g1 tiitiin ithalatJ • 
mn y1lhk k1ymeti 50,000,000 dolar tut
rnaktadJT. 

Amerikada yap1lan bu tecriibelerde 
muvaffak olunursa ve elde edilecek to • 
humla ziraat tevsi edili"e Amerikan 
kumpanyalannm memleketimizden yap~
caklan mubayaat hayli azalml§ olacak • 
hr. 

Bununla beraber tiitiin uzmanlan A
merikada degil, dunyanm hichir yerin -
de memleketimizde yeti~en Turk tiitiinii 
tipini biitiin evsafile elde etmek miimkiin 
olamlyacaihm sovlemektedirler. 

Profe.Or doktor Kemal Cenabm Ba
hariyede ROnt1en apuhm•mna t&fiD· 
chg1 haber ahnmJthr. 
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KU~Uk s a r I I l c Kitablar aras~nda) 
hik&ye sa<; a r - (:ocuk hastahklari 

~B=ey:a:z:,:i:nc:e=k:um=la:n:n=ii:st:iin:d:e=u:z:an=-=l:b:ite:e:e:k:tir:»=d:em=em=i,=m=iy:d:i= .. =. :D=em=ek:::•'•- saghk, koruma bilgisi 
m1~lard1. Giinetten Ic.zarmakla metgul - ~m• boyarsa hiir olaeakll. Kiminle ve ne 
diiler. Gene k1z esmer tenli bir Karmeni zaman isterse sokaga gidebileeekti. Y a 
hatJrlallyordu. Gene erkekse sapsan bir mnda arlllc o bulunmlyaeaktJ... Hiir -
§eydi ve biitiin gayretine ragmen ayni riyet... Ah hiir: jyet .. 

g~ne.§te bir t~rl~ kararm•yor, h?~lanm1~ lnsanlarm beniiz battaki diitiineelen 
b1r tstakoz g1b1 klpklrffiiZI kes1J.yordu. okumalc i~in bir alet icad e!Jl¥mi§ olma
Bu, onun i~ini bir kurd gibi yiyor ve Janna pek memnun olmu1tu 
""mer sevgili•ine miitemadiyen tikayel D" t .. B I' d" d"l 

k I .. . .• h or gun sonra er 1ne on u er. 
sar 1 an soyli.Jyordu. T abn kaba at hep B h d k • dd B d" l 
· d 'd' M" d' .. I d em ar ~a me• u u. u son or 
on a 1 1. utema 1yen gune§ a lin a .. · · d k k d · · 1 
d 'd' K" "k b' 1 k 1. d b gun 1~10 e on a art• ne a ar 1y1 o m~tu. 

uran a 1 1. u~u IT e e ..a ar IT y 1 1 1 1 0 h' "I • kl · . . a ntz onun a rne§gu o mu§tu. na ·~ 
go ge aramagt a ma ge~1rm1~~r, .~en?- itiraz etmemi§ti. Hatta ormanda bera -

Doktor Cerna! Zeki Onal, ~oeuk ba
ba ve analarma onemli bir kitab arma -
gan etti. Nufusu iiretmek kadar gerekli 
olan nufusu koruma kaygusu, bunun yol
lanm ogrenmek i~in boyle bir esere muh
taeda. Evladlanmn esenliiiini her§eyden 
iistiin tutan aile reisleri, doktor Onala 
kart• elbette §iikran duyacaklard1r. 

<;:oeuk hastahklan, koruma, •aghk bil
gisi, herkesin anhyaeag1 gibi, kolay bir 
dille yazJlmt§, resimler, §ekillerle bezen -

DUYMAYANLARA 
SOYLEYiNiZI 

Y I L D I Z Sinemasa birinci samf sinema haline kal
bolundu, 

Birinci viziyon - Liiks - Konfor - Diinyamn en biiyiik filmleri. 

Bahsi~ usulleri, program iicretleri tamamen kaldardda 

DiKKAT: IZMIRDE 

ELHAMRA 
SinemuJnda 

MUNiR NUREDDiN 

QADYO 
( Bu aksamki program ) 

1STANBUL: 
18 Dans musikisi, 19 Sonat, 19,30 E • 

ge caz Fehmi Ege ve arkadajlart, 20 is· 
tanbul Konservatuan nefesll sazlar pro· 
fesorleri tarafmdan konser, 20,30 Rad· 
yo caz ve tango gruplart, 21 Stiidyo or• 
kestrast, 21,35 Son haberler - Borsalar, 
21,50 Bayan Rozi Ven~iyaner (piyano 
solo). 21,10 Plak ne§riyah. 

ViYANA: 

den klmJldamiyordu. Beymlenm gune§m b d I 1 d c:· d' k b ht' 
It d k d 

er o B§ffi1§ ar 1. .,.1m 1 ~a a JYal'> 
a m a aynat1yor u: d k r· "k' 1 1 · · k 

B d b. h bd'l' I k 1 • ve ema 1 au unet e gazele enm a u· 
mi§, her bahsi ihtiva eden k•ymetli bir ki- ve arkada§lart 10 ilktetrin per§embe ve 12 ilkt~rin c11martesi 
tabd1r. Bir~ok bula11k hastahklardan leo- y 1 2 kt" 

17,10 gramofonla opera par~alan L 

17,55 biiyiiklere ve kii~;iiklere mahsus 
konu&ma • 18,25 musiki - 19,05 frans1z. 
ca ders - 19,30 konu§malar, bayanlarm 
zamam, haberler, hava raporu, i§'>ilerin 
zamam - 21,15 musiki - 22,35 haftanm 
biilemi • 23,05 haberler • 23,15 konser: 

- u a •r avate 11 o aea d 
Pekala daglara gidebilirdik. Fa kat sen yoBr u.

1
. ld'k t k 

kurdugunu yapmasan olmaz. .. .. er me ge 1 ten sonra ~~ne .. uva • 
irene bir mudd 1 b' .. 1 d' furune g1tmeden evvel gene uc; gun ken-

runma ~relerini de gostermek itibarile ::::::a:n:IZ:::k:o:n:s:e:r::v:e:r:e:c:e::•:r::::: buyiikleri de alal.alandtnr. Herhalde, bu 
kitabm her evde, her kiitiibhanede yeri 
bulunmahdar. 

Bethovenin eserleri - 24 esperanto ya -
ymt - 24,10 konu§ma - 24,30 gramofon
la konser - 1,05 e:rarnofonla dan• musi
kisi. 

e Jr§ey •oy eme 1. d' .
1 

.. d I . 
ArtJk o bu §ark1Yl ezbere biliyordu. Fa- lSI e muca e e eth. . 
kat Bernhard durrnadan diTiadJg1 i~in Kuvafiir de batma. san b~r peroka 
dayanamadJ. Can • k 11 'I . takh. Aynada kendmne bakt1g1 zaman 

- Niye Bavyer:;: ~:t~edin? Benim kendini tamamile degi1mit buldu: 
arkamdan bir golge gibi buralara gel _ - Harikulad~ g~zel .. ol~unuz froy
mege ne ihtiyae1n var? Hem neden or- layn Hoyer.. $•md1 gozlenniZin par • 
manda gidip dola§mtyorsun? Orada bol lak siyahhg1 ve teniniz1n §U talh ve 
bol golge bulabilirsin. kiZII esmerligi daha ho1 goriiniiyor. Size 

· - Evet hakikaten beni, «Plaia hera- 1c;in~e ~ir par~a k1Z1ll~k bulunan altm 
ber gidelim» diye davet etrnedin. Y al - reng1 btr ~oya yapaeag•m: . 
mz bir emrivaki kar115mda bnaktm. Her «Habenn olsun aramtzda herteY b1 • 
halde bir maksadm vard1 ama ben an - ter.» 
lamadtn1. Burada bir surii gene dehkan- Birka~ saat sonra kuvafiire esruer gi-
l• var. Mneera pe§inde dola§an tiip - ren lrene san~m olarak ~tkmttb. 
peler. Ben seni onlann arasmda btrak1p Sokakta herkes kendi•ine bak.yordu. 
rahat Bavyerada oturaeakttm degil mi?. ApariirrJan merdivenlerini kom§ulardan 
Allah gostermesin. birine rasgelmek endi§esile korka, korka 

C::oeuk bak1m1 bugiinkii giinde, gorene
ge tabi olmaktan ~1km1§hr. Onun ilmi, 
fenni yollan vardn. Y avrulanm•z1 rna -
nen ve maddeten saglam ve gurbiiz ye -
ti§tirebilmek i~in, mutlak ve mutlak bu 
yollardan yiiriimek gerektir. 

Doktor Onahn kitab1 sayeoinde, ~o -
euklanmn iizerinde titredilcleri halde, o -
na balcmalc, onu buyiitrnelc hususunda te
reddiide ve endi§eye dii§en gene ve gor
gihiiz anneler, bundan sonra zahmet ~ek
miyeeeklerdir. 

Biiyiik bir ihtiyaea kar11hk veren sa -
ym doktorumuzu tebrikle beraber, oku -
yueulanmlZln da dikkat ve al.ikalanm 
bu giizel eserin iizerine ~ekmekle insani 
bir vazife ifa ettigimize kaniiz. 

E. E. TALU 
Hiddetle geni§ kenarh plaj §apkasmt ~1k11. Aeaba evde kendisini na01l kar -

yiiziiniin iistiine ~ekti ve baeaklanm biir- §JhyaeaklardJ. Bu kar§IlayJ§ biitiin tah-
nozile orttii. lrene 1imdi bademyagm • minlerinden fena oldu. Erkek karde§i bir __ _ _ _ __ 
dan yap•lrm§ bir kremi viieudiine siirii • kahkaha nobetine tutuldu. Annesi agh -
yordu. l~ini ~ekti. Sevgilisi nekaJar kiS- yor, babas1 dogiiniiyordu. V c hepsi 
kaned1? Bir senedenberi bu hi~ degi,- beraber' 
miyordu. Bir par~a klSkane olsa idi. - Dikkat et seni Bernhard bu halde 
Bu ho§a gidebilirdi bile. F akat pek ~ok gormesin I 
alan §ey pek c;oktur. Bu fena illet en gii- Diyorlard1. Halbuki bilmiyorlard1 ki 
zel saatlerini bozuyor, onlan birbirine o a11l Bernhard kendisini gorsiin diye 
baghyaeagma bilakis birbirinden aym - boyanmJ§hr. Arttk gene k•z isyan etmijti. 
yordu. Vaziyetleri inamlmaz bir §ekle Bir kere ana di~lerini gosterecekti. 0 
girmi§ti. Arllk istedigi hi~bir §eyi yapam1- telefonla kendisini c;agud•ii• zam'>n 
yordu. Birka~ kere onun tarafmdan ken- <<Krumme Lankeye dans etmege 11ide -
disine yap•lmakta olan bu i1keneeye bir lim» dedi. 
nih a yet vermegi dujiindii. --Cyle mi.. Ne ala.... Y anm saat 

Eger izdivaedan bahsetrnit olsayd1, sonra yerai!J treni istuyonundayun. 
o zaman boyle tesahiib etrnenin mana - Miilcemmel art•k her§ey olmut demek
!lnt anliyabilirdi. Halbuki o bu mese - ti. Eiler kendisini k1z1p yolda b1rakma 
leye yana1m1yordu bile. tek ba§lna gidecekti. 1stasyonda bulu§-

lrene timdi ona pek te muhabbetli tular. F ula konutmadan «Krumme Lan
gozlerle bakmayordu. Halbuki o giizel ke>> ye kadar gittiler. lyi bir masa bulup 
bir erkekti. !nee ve ~evik bir sporcu vii- yerle§tikten sonra !apkaOJnt ~tkard1. Sap
eudii vard1. San n~lan giine§te biisbii- oan sa~lsr meydana ~1kml§ll. 
tiin sararrnJ§IJ. Garson bu arada yanlanna yakla§tl. 

irene sozii degittirmek i~in arkada11 lki 1ukola 1Smarlad1. Sonra eazband ba~-
Lotteden bahsetti: lar ba,lamaz: 

- Sa~lanm boyatrnJ§. Simdi san, - Miisaade eder misin? 
sapsan, saman gibi san sa~lan var, Diyerek onu dansa kaldud1. Dans 

Onun eevab1 yalmz §U oldu: ederlerken onu gogsune doiiru c;ekmi! 

NE KADAR 
ISTIRAB 
CEKiYOR 

- Deli ktz ne olacak !.. &1k1yordu ve.. kulaiima ... Aman Alia -
- Deli mi?.. Miisaade et ama ... h1m ... neler soyliiyordu: ) 

Sen onu daha hi~ gormedin. San sac; a- _ Harikulade olmu§'"" ... Arttk ra
na fevkalade yarai1Yor. Hem onun goz- hattn1 biisbiitiin kac;t1. Sem bir dakih 
leri de rna vi .. · yalmz biTakamam... Bakma o ko1edeki 

24 oaatdanberi devam 
eden muthi, bir 

d!J agrtaJ .. 

Erkek §apkaSIDI bir ftrlattJ. Simdi o- in•anlara oyle! 
turrnu§tu ve onun mavi gozleri §imtekier San1m lrene nerede ise aglamaga ba•-
sac;•yordu. • 

hyaeakt1. F akat birdenbire bir hiddet 
- Bak sana evvelden soy(iyeyim. hissi i~inde bir sevine oluvermi§ti. 

Eiier bir gun aen de sa~lanm boya~ 1p d k J - Ni,an yiiziiklerimizi ahyorum. 
a · aT§1ma sar•tm ~Jkarsan iyi bilmi1 Dort hafta sonra evlenelim. 

ol k1 aram1zda her§ey biter. Sana hi~ ya-
kJtma G" 1 · k k' 'kl Gene kiZ giiliiyordu. Nihayet sevgili-z. oz enn ara, 1rp1 erin kara 
ten in esmer ... Pek fen a olursun ... Ev : sini tamamile dogru yo Ia getirm~ti. Bi· 
vel den haber vereyim de... koeanm tesahiib etmege hakk1 vard1. I; a-

V b' "dd 1 D kat eiddi bir fikri olm1yan bir delikan • e gene If mu et sustu ar... eniz 
hafif. hafif kumsah di:igiiyordu ve giinej lmm tahakkiimii de c;ekilmezdi ya? .. 
alc;ahyordu. Denizin bu yeknasak melo- ~•• 
~isini dinlerlcen irenenin dii~iineeleri ga- Eevlendiler... Evlendikt~n dort haf· 
nb' ganb yollara sap1yordu. 0 ~imdiye ta sonra lrenenin sa~lan gene eski reug'
kadar nc;lanm oanya boyama51m hi~ ni almJ~It ve kocas1 bundan dolay1 c;ok 
dii~iinmemi1ti. seviniyordu. 

Fakat §imdi ... B~mhard ne demi1ti· 
«Eier M<;Im boyar .. n aram1zda her'c; 

"Cumhurlret., In bllleml: 66 

Te-rci!me eden: Om.,. Fehml Batkut 

- Biraz evvel Maksim soylemedi mi? 
Sunu da kabul etrn~lisiniz ki Webley 
markah tabanealar F ransada c;olc laam
miim etrnediginden, einayetin lcaybetti -
gim tabanea ile itlenmi~ olduguna ~iiphe 
yoktur ... isterseniz ~unun adm1 da «ii~iin· 
eli esrarengiz tesadiif:t lcoyahm ... 

- Cinayetin behemehal oizin tabAn• 
eamzla i~lendigine emin misiniz? 

- Meveud deliller onu i•pat etmiyor 
mu? 

- Alis, •ozleriniz beni ikna edemiyor. 
Y anm hakim aay1lan benim gihi biJ a-

Almancadan tercilme eden 
SUVEYDA H. 

vul.at sizin uykuda iken Madam do San
iak1 oldiirdiigiiniizii asia kabul ede -
mez.. Sayed bu cinayeti itlediniue onu 
uykuda iken dei!il. tamamile uyamkken, 
akhmz ba~m1zda oldugu bir zamanda ve 
bilerek i~lemi~ olabilirsiniz ... 

- Drumond I ~imdi de fazla ileri 
gitrnege batladmJz ... Biraz evvel tamami
le masum oldugumu iddia ederken §imdi 
de ac;1ktan a~1ga beni ithama kalkJ§Jyor
sunuzl 

- Sozlerimi yanh~ anlamaym1z. Be
nim demek istedigim ~u: AI elide riiya 
gormekle, uykuda iken gezmek hastahii• 
arasmda biiyiik bir fark vard1r. Uyurhn 
viieud rahat eder ve en ufak bir hareket 
ruyay• yanda b~takmaga kafidir. Halbu
ki uvkuda ilcen gezenler bilakis yaphk -
lannm farkmda olmay1p. uyand•klan 
zaman hic;bir ~ey hatuhyamazlar. 

- Bunlan nereden biliyorsunuz? 
- Herhalde uydurmuyorum. Bu hu-

susta da aynea uzun uzad1ya arathrmM• 
larda bulundum ... Biitiin doktorlar biraz 
evvel size siiylediklerim hakkmda miitte
fiktirler. Hatta, daha ileri p:iderek, gere 
yap!tklann• hatJrhyanlann 1ahte aairfil
menam oldugunu sovliiyorlan 

Alis gozlerini hayretle a~m·~ dinliyor. 

Halbuki bir iki ka§e 
• • 

GRIPIN 
bu dayamlmaz agr1y1 

bu;ak gibi kesmege kafidir 
• • 

GRIPIN 
bUtiin agn , SIZI ve sancdan 

mideyi bozmadan, kalbi ve 

bobrekleri yormadan dindirir 

Her eczanede vud1r. 7,5 kuru~ fiat1a sabhr. 

Drumond da sozlerine devam ediyordu: 
- Giiriiyorsunuz ki tam bir c;1kmaza 

girmit bulunuyonunuz. Riiya gordiigii • 
niizii kabul edersek herhangi bir hareket
te bulunmamJt olmaniZI da kabul etmek 
mecburiyetinde kahyoruz. ,Sayed einayeti 
i1lemi§ olsaydtmz uyand•iim•z zaman hi; 
bir1ey hahrlamamanJz icab ederdi. Bii
tiin bunlan reddedenek, a zaman einayeti 
tamamile uyamkken ve bilerek yapttgmiZI 
kabul etrnek mecburiyetindeyiz. 

Alis eevab vermege hamland1. Dru
mond vakit buakmadan soziine devam 
etti: 

- Hulasa ~undan emin olunuz ki Ma
dam do Saniakt oldiirdiiiiiiniizii iddia e
deeek olursamz, kimse bu einayeti b1l· 
miyerek yap1tgm1z1 kabul etmek iste -
miyeeektir ... 

-9-
Vasiyetname 

Bertrand Farney, Kler Buvalin miis
tantik tarafmdan istievabmdan iki giin 
•onra her sabah oldugu ll(ibi evinde yaz1-
hanesine indiiii zaman kap1e11mm getir
diiii melctublar arasmda hem~iresinden 
gelen kahnea bir zarf bulmu~tu. 

Rosinenin mektublan ekseriyetle c;ok 
kiSa olur ve gene avukata yeni hic;bir ~ey 

Carda~ Fllrstin ve Bitmemi~ Seofoni filimlerinin unutulmaz yJldm 
Tarafmdan yarablan ve 

beynelmilel Venedik filim 
miiaa bakasmda birineilik 

MARTHA 
EGGERTH 

C>niimiizdeki per~embe ak,aml 

MEL E K 
sinemasmda ITALY ANCA 

kupasm1 kazanan 

KASTA 
DiVA 

onUmiizdeki cuma ak§am1 

PEK • 
I 

slnemasmda ALMANCA 
KASTA DiVA filminin hem ALMANCA hem de iTAL· 
YANCA niishalarmda MAGDALENA roliinii MARTHA 
EGGERTH oynamaktadar. Diger artistler her iki niishada 

tamamen ayn ayndtr. 
Bu lid s!nema mllsameresi i~in b!letlerinizi ~imdiden slnemalar glfesinden 

aldJrabilirsiniz. Telefon: lpek: 44289 - Melek: 40868 
DIKKAT: Bu fillm bu sene ictinde Beyoglunda hlct blr 

sinemada gtssterilmiyecektir. 

EFAT 
MIMAR DlMlTRi PETSILAS 

Vefat etmitlir. Cenazeai bu1iin sa
at 15 te Beyoglund'a Galataaaray ci • 
vannda Rum Panaiya kiliseainden 
kaldtnlacakhr. Son teJyi vazifeain.dc 
bulunJIUlk istiyenlerin saat ve mahalli 
tnezkUrda haztr bulunmalat'l rica o ... 
lunur. 

Kutlu bir nitan 

REKS 
V A K 
A T I 
H L R 
$ A A 

R Ll • 
I 

TORK<:E SOZLO 
Karahisar mutasatnfh~tndan m.tlte - · 

kaid tnhisarlar depo miidiirlennden 
Bay Abdiilvahabm k1z1 muallim Bayan 
Fitnatla Telgraf ve Posta miidiirliigiin· illiii••••••••••••Ii 
den miitekaid Bay Hiiseyin Tinetin o!!-
lu muallim Bay Sclimin ni§an merasi -
mi iki ailenin akraba ve dostlan huzu
runda evlerinde icra edilmi~tir. Ni§an -
lllara saadetler dileriz. 

Emniyet memurlart bir gene ka
dtnl takib ediyor•ar 

? 
BRIGiTTE HELM'in filmi 

BEN SENiNiM 
Yakmda TURK Sinemasmda 

3YILDIZ 
MAGDA SCHNEID(,R 
VOLF ALBACH RETTY ve 

THEO LNGEN 

1 FiLiMDE 

A~K KADRiLi 

PRENSES 
TURANDOT 

Herkeoe 
T 
u 
R 
K 
T 
E 

KATE 
PIERRE 

kendini 1evdiren 

de NAGY 
BLANCHAR 

Bu hafta 

SUMER sinemasmda 

Buyiik muvaffakiyetle i"orteril· 
mekte olan 

M i L T 0 N' un 
filmi 

PARA KRALl 

BERLiN: 
17.35 gene k1zlann zamam-18,05 !kin· 

di konserl - 19,35 Romanya §ark•larm • 
dan miirekkeb !an konseri - 20,45 g(i.nun 
akisleri - 21,05 haberler - 21,20 Alman 
merkez istasyonu - 22,05 piyes • 22,55 
kitar konseri - 23,05 haberler - 23,35 ko· 
nu§ma - 24,05 Miinihten. 

BUDAPE$TE: 
18,05 konferans - 18,30 piyano konse • 

ri - 18,55 fransazca ders • 19,20 salon 
orkestrast - 20 konferans - 20,35 opera 
binasmdan naklen Rigoletto operast • 
23,40 Qingene orkestrast • 24,20 caz • 
band - 1,10 haberler. 

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

19,25 gramofon - 20,20 konser: Mozartm 
eserleri - 20,50 konferans • 21,05 §an ve 
orkestra konseri - 22,23 haberler 

ROMA: 
18,20 hafif musiki - 20,05 yabanc1 dil· 

Jerde haberler - 20,20 Bariden hafif mu
siki - 21,05 italyanca bir ders • 21,20 Ba
r-iden Yunanistan i~in yaym - 21,25 ha· 
berler, gramofon - 21,35 konferans • 

Nobet~i eczaneler 
Bu gece nobet~i olan eczaneler §UD • 

Jardtr: 
istanbul ci.hetindekiler: 
Aksarayda (Ethem Pertev), Bak1rko· 

yiinde (tstepan), Cibalide (Ahmed Ne
cati), Divanyolunda (Esad), Fenerde 
(Vitali), Karagii.mriikte (Suad), Kum• 
kaptda (Belkis). Samatyada (Erofilos), 
Sirkecide (Be§ir Kemal), $ehzadeba • 
§tnda (Hamdi), Topkaptda (Naztm). 

Beyoglu cihetindekiler: 
Be~!kta~ta (Receb), Haokoyde (Yeni 

Tiirkiye), Karak.Oyde (Hldayet), Ka • 

s1mpa§ada (Yeni Turan), Kurtulu~a 
(Necdet Ekrem), Pangalbda (Karakln 
Klirk9iyan), Taksimde (Gilne§ ve Kan• 
zuk). 

tl'skudar, Kadlkliy ve Adalardakiler: 
Biiyiikadada (Mehmed), Heybelide 

(Yusuf), Kad1koy Pazar~olunda (Rl • 
fat), Modada (81hhat), tl'skiidarda (lm• 
rahor). 

Yeni bir tiyatro kumpanyas1 
Kafkasya, Iran, lrak ve Suriyede bir 

turneye ~1km11 alan Ertugrul Sadi tiyat• 
ro kumpanyas1 ~thrimize donmii~tiir. 
~ehzadebajmdaki T uran tiyatrosunda 
k11 temsillerine haznlanmaktadJr. Ertug• 
rul Sadi, komik N •1idle birle§erek yeni 
bir kumpanya yapmljtlr. Bu yeni kum• 
panyada kanto, tuliiat b1rak•lm•~tJr. Ma· 
ruf tiyatro muharrirlerinin piyesleri oy • 
nanacakllr. Kamik N 04id de bu piyes• 
Jerde kendi jannna gore roller alacakllr. 

Y eni tiyatro kumpanyaSJ, ilk temsil 
olarak Kemal Ra!Pbm «Bette gelen>>. 
piyeaini oymyacakt1r. ---Bursda bir kuliib a~d1yot 

Bursa (Ozel) - ~ehrimizde tayyare 
( Die Katz'im Sack ) 

Pek yakmda 

SUMER Sinemasmda 

Latif ~ark•larla nefis muaiki ve sinemasmm list katmdaki camh ko~kiin 
guzel tuvaletlerle dolu emsal.siz bir bulundugu yerde (~ar kuliib) adile b1r 
Frans1z operetidir. Gidip goruniiz kuliib a~1lmaktad1r. Kuliibiin nizamna -

•••••••••••••••il i•••••••••••••• .. mesi haz1Tlanm11 ve miisaadesi almmak 
iizere 1Ibayhga miiraeaatte bulunulmu~· 

ogretmezken, bugiinkii mektubun ~ok u
zun oldugu zarfm iizerindeki pullarm 
fazlahi!mdan da anla~Jhyordu. 

Farney zarf1 heyeeanla a~ll ve §U 3a
urlan okudu: 

<<Azizim Bertrand, 

«Nihayet ehemmiyetli bir hadise oldu. 
Bu hadiseye mf tesaduf sayesinde vak•f 
olabildigimi soylemek islerim. Bu i~te 
zekamm hi~ bir rol oynamad1gm1, ~ok be
eeriksiz bir polis hafiyesi olabileeegimi iti
raf etmek mecburiyetindeyim. 

Sunu da soyleyim ki benim bakt1g1m 
gibi bir hastaSl olan insan pek te ba§ka i§le 
me~gul olaeak vakit bulamaz. Boyle ol
makla beraber hep senin muekkilini dii -
~iinuypr ve onun i~ine yanyaeak en ufak 
bir havadis bile ele ge~iremedigimden do
lay• eidden mustarib oluyordum. ;limdiye 
kadar yaptJglDl ara§llrmalardan miispet 
bir netiee C1kmam1111. Bunlan sana yaz -
maktan maksad1m, ogrendiklerimi mf te
sadiife borclu oldugumu anlatmaktn. 

En sinirli hastalan kuzuya t;evlfmek 
hususunda fevkalade bir istidad1m oldu -
gunu sana anlatmJ~Ilm. Bu kanaatimde 
yamlmadJgJml bir defa daha gordiim. 
Bu eve p;eldii(im zaman tedavi edere!i:im 
hastanm kim oldugunu pek bilmiyordum. 

Halbuki diinyamn en ge~imsiz bir adam• 
imi~. Bu hususta sana daha iyi bir fikir 
verebilmek i~in bu •abah deh§etli tekilde 
kavga ettigimizi siiylemek isterim. Sunu 
da ilave edeyim ki bu gibi kavgalar art1k 
giinliik vukuat arasma girdi. Bereket ver
sin, ben ~:oziiktiigiimden daha kuvvetli -
yim, hastam ise goziiktiigiinden daha kuv
vetsiz ... 

N ejeli zamanlan da yok degil. Be -
nimle uzun uzad•ya konu,uyor. Bu gibi 
nadir dalcikalarda miiteveffa Kontesten o 
kadar ~efkatle bahsediyor ki onu dinle • 
mekten zevk duymamak imkan51z. Ba • 
zan da insanm tiiylerini dimdik yapaeak 
tezviratta bulunuyor. Hulasa miithi~ bir 
tip! Evlenmezden evvel nastl bir hayat 
ya1adJgm1 bilmiyorum .fakat pelc te •akin 
bir omiir g~irmedigi yiiziinden ve hal -
lerinden belli. Yiizii yara izlerile dolu. 

Uzatm•yahm, bugiin ogle yemei!inden 
biraz sonra F rederik kap•y• vurarak iki 

misafirin Kontu P".Cirmek istediklerini ha -

her verdi. Kontun uyumakta oldugunu ve 

rahatSJz edilemiyecegi eevabm• verdim. 

Tam bu dakika Kont uyand1 ve: 

- N e var? diye sordu. 
( Arkaa1 var) 

tur. Kuliibiin a~JlmasJ i~in yar ilbah E· 
dibin batkanhg• altmda memleketin ileri 
gelenlerinden miirekkeb bir miitetebb!s 
heyet ~ahtmaktadiT. Kuliibiin gaye!J: 
ktimai varhg•m1z1 yiikseltmek, yeni re
jimi takviye etmek ve bunun i~in de mii• 
nevver, i~timai durumu yerinde olanlan 
bir araya toplamakllr. Bura11 bu gaye 
ugrunda kaynataealclann bir mahfili o
laeaktJr. 

llbaylrniZ Sefik Soyerin de arzu ettigi 
bu kuliib; Buraanm buyuk bir ihtiya • 
c•m kar~111yaeakllr. 

Mutlu bir evlenme 
Belediye Yollar Biirosu memurlarm· 

dan Muhittinle MiJII Reasiirans me • 
murlarmdan Miinevverin nikahlan cu
martesi giinii Eminonu Nikah memur • 
lugunda ilbay Muhittin tl'stiinda!!m hu· 
zurile yapJirnt§tlr. Tarafeyne saadetlcr 
dileriz. 

0 Iii m 
lzmir e~rahndan merhum Siikeriza· 

de Tevfik PafA aileai Bayan Naciye 
vefat etmiftir. Cenazeai bua:iin aaat 
11,5 da Ni,antatmda Em.,k aparll • 
mamn1n 4 numarah dairesinden kal • 
dtr1larak Mac;kadak.i aile kabristanma 
defnedilecektir, 



--- - --- ~---~---------------------

8 Birincite~rin 1935 

Niifus saytmtna dair 

Bu y1l say1mla ulusal bir 
yoklama yapacag1z 

Ancak bu suretle hakiki varhglmiZI ogrenecegiz, 
say1ma biitiin kudretimizle yard1m etmemiz laZim 

Eskiden hmhrdogom yolloklarda, ba*' 
h uluslaron turlu tiirlii halleri, okurlan, 
doganlaro, gidenleri, gelenleri, hayvanla
n, hatta tavuldan haklonda a~ok, duz
&iin rakamlar yazolo oldugu halde bizim 
adomoz bile ge~mezdi. 

<;oculdugumda bunun sebebini bil -
lroez, i~erlerdim. ( Bu lea dar deyimsiz. tu hdar kotumuyuz ki bizim adomozo 

ole anmoyorlar)) diye yanardom. 
Sonralaro ogrendim ki bizim sozurr.ii -

jlin g~memesi, sadece bizim istatistik -
eromozin yapolmoj olmamasmdan ileri 

&eliyormu,. 

(Bu istati!tik nedir ki her ulus yapo -
Yor, Yapabiliyor da biz yapmoyoruz, ya
P?onoyoruz)) Diye merak ettim. I .i•cyi 
botirince istatistigin ne oldugunu ogren -
T•ge, anlamaga koyuldum. Turkse ve 
!•nSJzca ne buldumsa okudurn. L'niver

j'lede i.tatistik dmlerini cankulagile din
edun. Anladom ki bu yapmadogomoz l~Y. 

Y&polamoyacak bir i! olmaktan ~k uzuk
lor. 

k fnsan tanomadJgono nasol sever? Biz 
I endimizi tanotamoyorduk. Ba1ka ulus -
•ron Turkleri sevmemesinde bir~ok se -

rbler vardo. Kendimizi tanotmamamoz da 
k u sebeblerden biri idi. h bununla da 
.•lmoyordu. lstatistiklerimiz olmadogo i

~·n bizi ~ok geri, bilimsiz bir ulus sano -
Yorlard1. 

1 fstatistilderimiz bana kapitulasyonlar 
~•dar ag1r geliyordu. Bu yuzden kendo 
kendimizi de tanomoyorduk, bilmiyor -
duk. Koyu bir bilimsizlik i~inde yiizu -
Yorduk. 

. Oniversiteyi bitirinco bu yoklugumuzu 
~•dermek i~in ugra§maga karar vermi4 -
....... 

On iki yol once !statistik Direktorlugu
~e ge~ince hemen i1e koyuldum. lstatis
lok iizerine yeni ne ~okmo!, ne ~oklyor a -
~~!hrdom. Yopranorcasona ~alo1hk. Bir : 
•kte ~alostoi\om dort arkada"m gecelen 

Yemek vakti gelince ideta sokolarak izin 
•.~1 P gidiyorlardo. Ge~ vakitlere kadar 
d''•n bu ~alojmalardan birka~ sonuc el-

e tttik. 
lU.. Btiikselae arsoulu al bir tecim istatis
b b<iltcni ~ohnyordu. E•kileri gibi 

unda da Turkiyenin ad1 bile yoktu. 
~'?Pladoglrnll istatistiklerden bir ka~.n1 
~?nderdim. Bunlaron naSI! toplandogmo 

lr mektubla anlathm. Verdigimil ra -
t•mlar bi.iltene girdi. Biiltenden aynca 

It de te~ekkur mektubu geldi. 
b· Meger, bir§ey bildirmedigimil 1~10 

IZorn soziimi.izi.i etmiyorlarml§. 

*** 
1 

fstatistik Direktorli.igi.inde amacoma u-
tlmaktan uzakta idim. lstatistigin teme-
1 nufus istatistigi idi, bu temel atolma -

lll11h. Y apt1g1moz istatistiklerin ba~loba -
rna bi.iyi.ik bir dei!eri yoktu. Otkemize 
~ U kadar mal girmis, !U kadar mal <;I -

'fln•t•z, limanlanm1za bu kadar gemi 
&elm;~, gitmij ... 

Butiin bunlar, biz ka~ ki,iyiz, ka~1 -
~•z ~ocuk. ka~tmoz ergen. kac;1moz evli, 
ba~omoz ohr, kac;•moz eker ..• ? Bunlar 
<l•lonmedik~e pek i~t yaramazdo. Bu 
erledigimiz bilgilerden bir§ey ~okarm>

non · k om am yoktu. 
b' <;ok iiziili.iyordum. 12 agustos 1340 ta ·t betke yazdom. ( l) Bu yazomda ,ok 
1 •ri gitmi§tim. Devlet i§yarlanna yaraj· 
~'Yacak bir ozgurli.ikle o zamanki let -
•litornlll tenkid ediyordum. 

d Cenel Harbden sonra hemen biitiio 
evletler yeniden birer ni.ifus sayuru yap

~~ar. Bir taburda bile yoklama yapdtr, 
lld, de bOyle bir ulusal yoklamaya 1id-
··-= 

detle ihtiyac var .. . diyordu. 
Daha once Bakanloga bir rapor ver -

mi!tim, bu raporumda: 
(T ahriri ni.ifusun 1341 ( 1925) sene· 

siode icraso icin 1340 senesioden, tahriri 
niifus memurlaronm - her 60 - 80 haneye 
bir memur isabet elmek i.izere - tayini ve 
her on tahriri nufus memurunuo bir mu
fettisle murakabesi. icra ettirilecek tah
riri niifustan ne mali, ne askeri, ne adli 
hi~bir maksad takib edilmed1ginin vak -
tile efkan umumiyeye iblago ve kezalik 
tahriri ni.ifustan laakal birka<; ay mukad
dem Turkiyede mevcud bilumum hane -
lere numara vaz'1 mukteziyall umur me
yanonda bulunmaktador. (2) diyordum. 

Raporumdan bir ses ~okmamo§b. Sa -
borsozlanoyordum. hi ac;oga vurmu~tum. 
Sokolmaga ba~lamo~hm. Bu kadar ileri 
gitlnek bir devlet ityanna yaratmazdl. 
Boyle bir ya:u c;okard1gom i~in direktor
li.ikten c;ekilmege ~agmlacagomdan o Ita
dar korkmuyordum; (bu yarator roo?} 
diye soracakla r.ndan korkuyordum; 
Slkoloyordum. 

Korktugum ba§oma gelmedi. T ehlike
yi atlattom. 

0 giinlerden nekadar uzaktayoz. 
1927 de birinci ni.ifus sayomm1 yaptnl§ 
buluouyoruz. fstatistik Gene! Direk -
torli.igu o zaman tasarlandogmdao daha 
tiikel bir §ekilde kuruldu. Kovanc; duyu
lacak bir tukellikle i§liyor. Bugiioedek 
60 kadar izer c;okardo. 

fieri uluslano c;ogu, her ~~ y1lda bir 
niifus sayomo yaparlar, sonu 0 ve 5 ile 
biten yollar say1m y1lo olmu§lur. Obi.ir 
uluslar gibi biz de bu yll nufus sayomo 
yapacagoz. Bu ikinci sayun1moz, birinci
sinden daha ti.ikel olacak. 

Ancak bu i§ c;ok geni§, c;ok kapsal bir 
istir. Herbirimizin uzerimize du~tn yu -
kiimi.i son derece ozenle yapmamlza bag
lodor. Dogru sonucylar alabilmek i<;in bu 
i§te hepimiz guci.imi.iz yettigi kadar ~·lot
malo ve u~ra§maloyoz. 

Ger~eklige goz yumacak; goz yum -
mak istiyecek kadar ku1beyinli kimseler 
pek kalmatnl§llr sanmm. Cerc;eklik yi.i -
ri..ir, etkilerini yapar, biz gOz yum:5ak ta 
yummasak Ia yapar. Aklo batmda bir 
insan, gerc;ekliiii gormege, anlamaga, 
kavramaga cyalojor, hareketleri ger~eklik
lere uydurmanon yollanm arar. 

Bu yeni say1mdan ~ok degimli ~tYler 
ogrenecegiz. Nufusumuzun arttogona ti.ip
he yok. Ancak nerelerde, nekadar artto] 
En c;ok hangi yerlerimizde artll) Ni~in 
ba,ka yerlerimizde bu kadar arhnado? 
<;ok artan yerde ne var ki otede yok? 
Olmoyan yerlerde bunu yaratamaz mo -
yoz? Nasol yaratabiliriz? f~te bir suru 
sorum ki ancak yeni yapacagomoz say•m
la halledebilecegiz. Daha pek ~olt sii -
ri.ilerle, ytgmlarla sorumlar var ki bu 
say1mon gereiii gibi yapolmasona baltoyor. 

(Dogru siiyliyeni dolr.uz lr.oyden ko -
varlar) derler. Dolr.san dokuz koyden 
kovulsa kendini bilen, lr.endini sayan bir 
insan gene dogru siiylemelr.ten ~ekinme
melidir. 

Bu sayun itinde dogru siiyliyen ~in 
bir zarar yok. Say1m1 yapanlar Qiiren -
diklerini gizli tutmaga borcludurlar. Bot
bogazhk eden olursa agor cezaso vard~r. 

Nufus sayun1 hie; kimsenio giz.li tut -
mak istedigi ve istiyecegi halleri ogret
mez. Boyle bir i1 dii!i.ini.ilmez; zaten 
boyle bir i~le ba~a <;1kolmaz. Sayom, yal
noz gene! durumlan ortaya ~tkarmak 
ic;indir. 

Sayomm ne sue!, ne finansal, ne ozel 

Hi(; 
Edebt Roman : 10 

I Bu ltadar erkek viieudlu bir delikan -
~YI hangi gene koz beiienmezdi lei Pa • 
r:)2• de ona goziinun ucile bal:oyordu. Ve 

•donon me1gul oldugu bir dakikada 
0000 kulagona f.,oldoyordu: 

- Aman ne giizel bir adam. Galiba 
·~.nin arkandan geliyor. Cunlo:ii hep gO
~u sende! 

l) Seza eevab vermege vakit bulmadan 
•do kalla onlara donmii,tii. 

On Arkalanndan yurumege ba,lam,.h. 
b Ian adorn adorn takib ediyordu. Tiioeli 

1 
eraber inmi1lerdi. Karakoyden beraber 

ktamvaya binmi11erdi. Bebekten Hisara 
adar da arkalarmdan gelmi,ti. Ve Hi-

sara Y It! . k 1 , a •1orlarken gene Pakoze onun u-
agona r,,Jdamo,h: 

1;::-:- Am an Dado gori.irse mahvolduk!.. 

~a Pe1i~izde... • . . 
l) dado Rormemi!h. Herhalde ohhyar 
t k 1 bu. Rene kozlarm yanona borakola -
a Y ~ok oyi bir muhafoz degildi. 

' ahya girer gormez Seza ile Pakize 

Yazan: Suad Dervlt 

Sezanon oduma ~tlr.ml$1ardJ. 
Y alodaki geni1 odaSI 1imdi biitun te -

ferruatile hatorasonda canlanoyor: Koyu 
liciverd ve bej de!enli fes rengi balo .. 
<;:ok yuksek ve ~ok genit ceviz karyola .. 
Cevizdeo tuvalet masast ve o kocaman 
dolablar, pancurlan claima yan lcapah 
duran bu odanon i~inde iri bek~iler gibi 
onun etrahno sararlardl. 

Ve Seza bu agor, bu ciddi e!Y• ara -
sonda keodini adeta ezilmi1 hissederdi. Bu 
kadar agorba1h bir dekor ic;inde harelcet 
ehnek, ne1elenmek, gencligini giistermek 
ha tta 1arln soylemek bile oe zorclu! 

lki gene k1z bugiinku hadi.e halr.kmda 
fosoldap. fosolda40 bi.iyuk aynanon kar -
josmda acele ile siyah ~ai'Jaflanoo ~tkar -
mo,lardl. Bu ipek pelerin ve etelr.leri hi
rer koltugun i.izerine atmo,lardo. 0 gunu 
tamamile hahrloyordu. Pakize ieoarda
ki iohugun .. aynanm iibiir tarahndalo:i fes 
rengi kadife lcohugun ustUne oturmu,tu. 
Ve Seza siyah ~ar~&hn altmdan ~1kon 

Biz bize 

Kestane satan adam 
Bir su~ i1ledim. 
Bileklerine kelep<;e vurul acak, zinJa

na t1kolacak bir adamom. 
F akat beni yakalamoyorlar, bilekleri -

me kelep<;e vurmuyorlar. Ve buou yap
madoklan ic;in derin vicdan ac1!arile i<~v
ramyorum. 

hlenmi! bir su~un ceza gormemesi pek 
feci oluyor. Ziodamn ~1plak duvarlanno. 
ozluyorum. Oranm karanhgo, i~ime bir 
111k gibi ahcak, kirli yiizum nurlanacak 
san1yorum. 

Benim yerim oraso. Orada ya~oyabili -
rim ancak. 

F ak.at sudu oldugum halde temiz in
sanlann arasmda dola~mak beni eziyor, 
oldi.iri.iyor. Gune,, tepemde k1zgoo bir to
puz. Ak!amon pembe bulutlan, etimden 
f~rlam1' biter lr.an pohtoso .• 

hledigim su<;u herkese anlattom. Bana 
gUiiiyorlar, dudalr. bi.iki.iyorlar. lclerin -
den, iyi kalbli olanlar acoyorlar. Sen de
lisin der gibi bir bak.o,lan var. 

y aptogomt. oni.ime l!elene anlatmaktan 
yolmoyacagom. Kendi hakkomda v~rdigim 
hukmi.i tasdilr. edecek bir vicdan anyo -
rum. Onu buluncoya kadar c;alo~acagom. 

Beni dinleyiniz: 
Kalabalok bir sokakta yuri.iyordum. 

Kestane satan bir adam gordi.im. Onuode, 
!Cir.lini sizin de bildii!iniz bir mangal \'ar
d!. l!konce adama balr.hm. A~hktan a -
vurdlan ~okmi.i!tU. Soora mangala goz 
attorn. Ve bu adam1n gunde ne kazanabi
lecegini hesabladom. Oniindeki butun kes
taneleri salsa. eline lr.~rk elli kuru1 ancak 
ge<".ebilecekti. 

Bu para ile adamm avurdlanna biraz 
renk gelmesi mumlr.un degildi. ,Siiphesiz 
evinde ~oluiiu ~ocugu da vardo. 

N asol g~iniyordu? 
Merak ettim ve adama yakla,aral<, a

coyan, yumu,ak. bir sesle bunlan sonn:.k 
istedim. 

0, maksadomo anlayonca ~okm;;, a
vurdlaro lr.ir~ rengini aldo. Kestane alma
dogoma sinirlenmi,ti. Ayaga kalkto. Yi.ik
sek ve ~irkin bir sesle bana kufur etmege 
ba,lado. 

Gelenler ge~enler durup bakmaga bal
lam.,lardo. Rezil olacaktom. 

A .khma jeytanca bir fikir geldi. Bii-
yuk bir sogukkanhlokla: 

- Be, kuru1luk. kestane verir misiniz? 
Dedim. 
Kire<; renkli, ~okuk avurdlu yiizde iki 

iimid "'R' parladt.. Ki.ifi.ir eden yiibek 
se•i al~aldo. dalkavukla~h. Kese kagodono 
elime verdikten sonra bir dakika once 
bahsetmek istemediiii hayatono uzun uzun 
anlatmaga kalkto. 

Adami be1 kuruja salon alm1,tom. 
Kolelik blkhg1 bu devirde ben, be, 

kuru1a bir adam salon ald1m. Su<;um bu
vukti.ir. Bunu odemek istiyorum diyorum. 
Bana gi.iluyorlar. 

N. 

hi~bir noktaso yoktur. Dogru siiyliyenle
rin bu yuzden en ufak bir zarara ugrama
sona imkan yoktur. Dogru siiylemiyenler, 
dogruyu gizliyenler, hallerini igri bildi
renler olursa devlete, ilme ~ok bi.iyiik 
kotuli.ik etmi1 olurlar. 

Bunun boyle oldugunu kuc;i.ik buyi.ik 
herkese anlatmak aydmlar i~in ulusal 
bir borcdur. 

lstatistik Kurumumuz en ileri ulusla
rm kurumlarile omuz iipii1ecek bir tukel
liktedir. Bu tulr.el Kurumumuza du~en 
bu buyi.ilc i,in gereiii gibi goriilebilmesi 
i~in herbirimiz bu ulusal borcumuzu ye
rine getirmege canla ve ba~a ~alo¥Rah -
YIZ. 

Ankara Hukuk Fakulteri !'TO[esorii 
SUHEYB DERBIL 

(1) Ticaret Vekilleti mecmuas1 sene 
1340, No. 1, sahife 3~. 

(2) 1ktosad Vek•.1eti mecmuast sene 
1340, No. 3, sahife 194. 

bol ve kabank etelr.li heyaz yakah gri 
taftadan elbisesinin etelr.lerini fiskeler vu
rarak kabarthlr.tan sonra ba$1DID iizerinde 
topladogt iki uzuo orgi.isiinii de cyozup o
muzlanndao •1•8• sahverrn~ti. Ve sonra 
biraz hava ve 1~k almai i~in penceresine 
gitmi1, paneurlan a<;m~ll. 

A~1lan pencereden i~eri sert bir deniz 
ve yosun kokusu, a~tlan pancurlardan i~e
ri eflluvan rengi bir ak40m ,,,g, dolu'!_er· 
mi1ti. 

Ve Seza hafif, hafif esen deniz koku
lu riizgi.n kuvvetle eigerlerine s:ekerken 
zevkle gozlerini yummt~~lu. 

0 topko i<;mege yeoi batlamlt bir insan 
gibiydi .. Bilmedigi bir lezzet ve bir zevk 
ke,fecliyordu. Bu zevlte, ba1 diinduren. 
n;obozlan kuvvetle athrao ~arpmh ve gO
nul ezginliiii veren biraz hastolltia biraz 
osllraba benziyen i.izucii ve ezici bir lezzel 
vard1. 

Arhk ooa kiinattaki herjey ayni heye
cono ve ayni duyguyu veriyordu. T abiatte 
1imdiye kadar lezmedig~ bilrnecligi bir 
mana ketfeden beoliiii ~abucak. sarhO! o
luvermi,ti. Gozlerini kapamasm1 ve ken
clini ~nin bu afyon sarho,luguoa benzi
yeo tatlo seline lerketmesini bunun i~n 
istemi1ti. 

Adisababa ve Roma 
mektublart 

Harb 
nasi I 

Adisababada 
ilan edildi? 

Saray1n oniinde 

oliim siikutu bir 

20,000 

icinde 

siyah ~ehre 

bekle~iyordu 
~ 

Adisababadan cephelere asker sevkiyalt 

Adisababa 4 - Negiisi.in harb ;I~n: liyor ve yi.iksek~e bir yere ~okoyor. Koca 
unutulmaz bir manzara te~kil tti. Bu to- davul, ayni ahenkle, ayni boguk, derin 
ren, Menelikin eski sarayo olan biiyiik '< mustarib sesile gi.imburdi.iyor. 
Geleide yapoldo. Sabahm onu. Silahh Bakan harmaniyesinin etegini omzu -
hizmetkarlaron, mozraklarla muhafaza et- na atop beyannameyi okumaga ba1lado: 
tilr.leri kapoyo a~tonp imparator sarayonm « Y ehuda kabilesinin muzaffer aslam, 
etrafm1 ku,atan u~ duvan ges:iyorum, Habe1 lmparatoru Haile Selasiye ... » 
sovri c;akollarla ortulu bir yoldan yuru - Beyanname okunurken, davulun •esi 
diilr.ten sonra, bir tepeye geliyorum. A - arhk sustu. Sanki bu garib manzaray1 
§ag1daki meydanlokta 20,000 insan, be- gormek i~in halkm tepesinde ~U§an kut
yazlar giyinmij, ti.ifekler ve kolo~larla si- lardan ba1ka etrafta ses ve hareket yok. 
lahlanmo§ yirmi bin siyah ~ehre var. He- Beyannamenin okunmaso yanm saat 
yecan veren bir oli.im si.ikutu i~inde bir- 'i.i rdi.i ve §U ci.imle ile bitti: «Askerler, 
borlerine sokulmu~lar bekle§oyorlar. Te- 1 §eflerinizin etrafma toplaoomz. Onla1a 
pelerinde yakoco bir gune§ kaymyor. U - yi.irekten ve hep birlikte itaat ediniz. Al
fukta, daglann te§kil ettigi ~emberin or- lah bizimle beraber olacaktor. fmpara -
t;;smda, Mukaddes dag, harikulade bir lor ve vatan namma herkes ayaga kalk -
keskinlikle belli oluyor. .Simdi, oradaki SID!» 
goli.in etrafmda 6,000 rahib diz ~okmi.i§, Bakan, sandalyasmdan indi ve bu bin
Habejistan i~in ve fmparator i~in dua et- lerce ki,inin olumu andoran sukutu, bir
mekle me§gul. den, bir fortona patlar gibi, sevioc ve iti-

Gorunu~te bu kadar sakin olan bu mad yaygarlan halinde yukseldi. Beyaz 
muhariblenn hepsi, buyi.ik bir saborSlZ - harmaniyelerin iistundeki buti.in siyah 
lolr.la, Negusun emirnamesini okuyacak eller havaya kalkto ve 1imdi saray1n kim 
munadmin ortaya c;okmasom bekliyor. Bu bilir hangi salonunda bulunan impara -
mada. Haile Sela .. yemn i~inde bulundu- lora dogru bravo avazeleri yi.ikseldi. 
gu bi.iyi.ik salonun a§ago kata inen derin ve lntizamo temine memur olanlar, l:oloc
geni§ merdiven bajmda, k~rmozo §eridli lanno ve ti.ifeklerini havaya sallamaga 
hormaniyesile siyah renlr.li bit Habe,, iki bajloyan bu co§lr.un muharib lr.utlesini mu
metro kutrunda, gergedan derisinden ya- hafaza edemez olmujlu. Biitun bu kala
p~lmo! bir davula saniyede bir tokmak in- balok, ga~eteci\erle sinemacolardan oba
dormelr.le mejgul. Bu Menelikin harb da- ret cohz bor mamamn muhafazasonda bu
,.uludur. Ayni davul, bundan kork yol lunan merdivenlere dogru saldord1. Bu • 
evvel. ayni tokmagm darbelerile inloye - ounlan dibinde pmldoyan sivri silihlar, 
rek Hab•! muhariblerini Adua sava - herkesi saga sola dag1tto. Sinema maki -
§IDa ~agormo§ll. neleri devrildi ve kalabalok, her engeli 

Bu bis:are davulun hakl"ndan gelmek Ylkop deviren bir sel gibi, merdivenlerden 
i~in ltalyanlann yogdoklan tayyareleri, lormando, davulu ~igneyip ge~ti ve fm • 
tanklan, kamyonlan ve bi.itiin o azametli paratorun bulundugu sarayon pencereleri 
harb malzemesini dii§i.ini.iyorum. altma yogoldo. Orada, tufekler ve koloc -

Davul, sulh ile harbi, bu iki yat•Y•! larla, acayib bir harb oyunudur ba,lado. 
tarzmo, kara bir kaderin elile birbirinden lmparator meydanda gori.inmiiyordu. 
aymr gibi, muntazam ft.solalarla inen Bir saat sonra. kalabahk agor agor saray-

k • d bel · 1 d k k dan dojan dag1lmag" a ba•lad1. Bir arahk to magon ar en a tm a, o os oca ' 
davulcu ile benden ba1ka goriiniirde kimmerdivenin batmda hala gi.imbiirduyor. 
se kalmamojlo. Davulcu da, yorgunluk-

Kalabalok, lakayd davulcunun tokma- tan olacak, yava1 yava1 •!ago dogru kay
gmdan s:okan sesleri, bir nevi uyujukluk '"'! ve merdivenin aft basamagona kadar 
is:inde dinlerken, birdenbire merdivenin inmi,ti. 
ba~onda bir kapo a~1hyor. Bakanlar lr.u- j" N ·· ·· f 1 h 

t §le egusun Ia yaya arb a~'!'· biiy-
rulu aag1ldo. mparator cevabom verdi. Ieee ilan edildi. - (Paris _ Soir) 
.Simdi bu cevab1, Bakan, halka bildire - Asmara mektubu 
cek. Kalabahgon ara'lndan bir mmlto 
yul:seliyor, hall: iti1ip kako§maga bat -
hyor, abanoz yuzlu, Slk ve kor sakallo 
Bakan, elinde yazo makinesinde yaz1lmo~ 
bir kagod, kalabahgo gu~lukle yaran 
askerlerin ve kolelerin a~togo yoldan iler-

Gozlerini a~hgo zaman bu lath his ~·1-
gon bir heyecaoa donuvermi§ti. <;unkii o, 
kopure kopiire yahn1n temellerine vuran 
mavi sularon i.istiinde ve bir sandahn ocin
de o yahnon oni.ine kadar geliyordu. Seza 
pencereden biraz daha, biraz daha .ark· 
mo!ll· Gene zabitin gozleri, eskimi1 cephe
sinin koyu lacivert golgesini bymetli ve 
kahn bir halo gibi sulann ustiine seren sa
ray kadar biiyiik yahya ~evrilmijlj. V t 
bu gozler yahom en list katmda golgeyi 
se~mijlerdi. Ona baklyorlardo. 

Seza da dikkatle ona bakoyordu. Ve 
bir nefes lcadar hafif bir sesle: 

- Pakize, Pakize! 

Diyordu. Pakize de teyzezadesinin ha
lindeki degisikliiii farketmi~ti. fskarpinle
rinin ucuna basarak pencereye kadar yak
la~h. 

Sandal sulan yararak yavaj yaYaj Bt
bek istikametine siizuliip gitmi§ti. 

*** 
Bugi.inden sonra Seza piyano dersltri-

nin oldugu gi.ine kadar beyhude yere o
dasonm penceresinde bir sandal beklemij
ti. F akat bu sandal hi~. hi~ goriinmemoj
ti. Piyano muallimine gidecekleri giin 
c;ar,afmm baSino yapmakta fula bir itina 
gostermi§ti. Ve i1te o giin gene ona l<'-

A<mara 4 - italyan erkanoharbiy.,.i
nin ve General de Bononun sevl:ulcey§ 
plano haHonda salahiyetli bir hynalo:tan 
ba:u tafsilat aldom. Somali cihetindeki 
harekiihn ilk hedefi olan suya ~abuk ula-

saduf ehni§ti. Gene ilk defa oldugu gibi 
arkalannda yi.iruyen gene adam Hisara 
kadar gelmi! ve sandala binerek yalmm 
oni.inden ge~mi,ti. 

Bu tesadiifler tam alto ay devam et -
mi1ti. Seza bu alto ay i~inde her derse in
cliiii gun onu giiriirdu. 

Seza neden onu arard1 L 

Ve o ned en Sezanon pejindeydi? 

Boyle gene bir erkegin bu kadar kii~iik 
bir gene kozon arhstnda onunla bir kere 
konujmago bile umid etmeden dola.;m•
sondaki mana neycli? .. 

Seza i~in bu ICY busbutun ba~h idi. 
Daha on be1 yajona girmek uzere olan 
tecrubesiz ve-hayalperver bir ~ocuktu ? .. ." 
Ve Seza onu bu tertemiz ve ~ocuk kalbile 
sevmi1ti. Cocuk kalblerinin bir nevi tapo§l 
andoran tehlikeli iptilasile .. onu kim oldu
i(unu bilmeden, hatta sesmm ahengini 
duymadan, ismini ogrenmedeo topko bir 
resim sever gibo sevmi1ti. 

Onu tanolan, bilinen yakonhgo ve $eV· 
gisi tadolmo1 bir erkek gibi degil, uz.tk ve 

esrarh bir varhk olan bir ilah gibi ona 

hayran olarak, onu herkesin ve kendisinin 

f evkinde gorerek sevmi1ti. Onunla bir k~ 

re konusmaib bile iimid etmeden, ellerioi 

5 

Foyahk eden lazlar 
fB) ilirsiniz: Baz1 koymetli ta§lann 
(.g) parlaklogmo artormak, renklerini 

daha gi.izel, daha lath gostermek 
i~in, kuyumcular bunlarm altona foya ko
yarlar. 

Bu foya eger degersiz ta§larm altona, 
alocoy1 aldatmak maksadile konm·u,;a , 
meydana ~okmalan kadar feci bir§ey ola
maz. V e bu foyanm meydana ~okmaSI 
yalnoz mucevherata has olan bir1ey de • 
gildir. Bazan insanlann da foyalan mey
dana ~okar! 

Meger, bundan lr.orlr.moyanlar, bile bile 
foya kullananlar da varmt§. 

Cinde, bir kadon gelin olacag1 zaman, 
biilgenin en ~irkin kozlannl etrafma top
Jar, dugun toreninin ba,mdan sonuna ka
dar bunlan yanmdan ayud etmezmis. 

Gelinin ~~;iizelligini, bir kat daha belirt
mek maksadma hizmet eden bu adet, 
biiylece foyalok odevini goren gudibetle
rin de i1lerine gelirmi§. Zira, foyahk, ~ok 
~a:a eden, onemli karlar getiren bir 11 
1m1~. 

Birka~ sene i~erisinde, bu zenaat vi.i -
zunden hatm saylhr hirer oervet edinen 
~irkin kozlara o kadar talib ~okarmoj ki, 
han~isine varacaklannl !•§onrlarmo§! 

Bu neticeden alonacak buyuk bir iboct 
yok mu, dersiniz? 

Bencesi, vardor. 0 da 1udur ki, foya
mn en biiyi.igu, en tesirlisi mubarek pJ!.ra
dor. ParaS! olduktan sonra, ba,kalanna 
foyahk edecek kadar ~irkin olan bir koz., 
di.inya guzellerine, baklmz nasol rakib o
labiliyor. 

Vaktile, Mektebi Hukukta gayet ~ir
kin bir hocamoz vardo. Bo§ zamanlannda 
§airlige de yeltenen bu zat: <o:lntikam al
maba kasdin gamzei hunhareden, i§te 
gonlum, i1te sen, ben ~oktom artok are • 
den .. » diye bir §arko yapml§ll. 

Cencier biraz saygosoz olurlar. Ben de 
o vakitler gencdim ve saygun biraz kotto • 
Buna, tuttum. soyle bir nazire soyledim: 

Cehrei menhusuna bak var mo fark1 fa
reden? 

llmii irfano zararsoz, anlar aktan, Hred~n. 
Her kusuru setreder, sen gel haber ver 

pireden, 
f§te ... l•te sen, ben ~okhm artok areden! 

Meger ben o vakit hikmet savurmujum 
da, farkonda bile degilim! 

Erciim"nd Ekr"m TALU 

1•lacaktor. 15.000 ki,ilik bir ltalyan kuv
veti, su bulunan noktalaro, yani Gerlogu
bi, U arder ve Val-Vali tutmak i.izere 
Harrara dogru ilerliyecektir. ltalyan So
malisile Harrar arasmdaki tehlilr.eli oklim 
salimen a§liacak olursa, bu kuvvet temoz 
havah mmtakaya girmi1 olacak ve Adi
sababaya giden cenub demiryolunu kc -
layca ele gecirecektir. 

Muharib ltalyan kuvvetleri 
Maamafih, ltalyan erkamharbiy.,.inin 

<on aylar zarfonda yaptordogo yollardan 
1imdi ilerliyenler, Eritre kot' alandor. Bu 
taarruz kuvvetleri her biri 15,000 ki•ilik 
be§ muntazam forka, on bin mevcudlii 
dort Siyahgomlekli forkaso ve her biri 
8000 ki1ilik i.i~ yerli forkadan mi.irel·.keb
dir. 

30 • 40 bin ki1i kadar tahmin edilen 
i1~i ordusu, Habe~istan i~erisine dogru 
devamh surette in§aat yaparak bu mev
cudii takviye ehnektedir. Sekiz yii1. u~ak, 
3600 mitralyoz, 300 sahra topu ve 1 00 
tank Eritre kotaatmo tarnamlamakta ve 
bir forka, Abtjeleli vadisinden inerek E
ritre ile Somali arasmda irtibat temioine 
hazorlanmalttador. 

Habej fmparatorunun ancak 300,000 
lo:i~iyi silahlandorabilecegi ve tec;hiza • 
hn da noksan olacago soylenmektedir. 

( Pari•- Soir) 

onun ellerine bnakmago hir l<.ere isteme
den uzaktan uzaga onu sevmekte sonsuz 

bir zevk, kolay kolay iri~ilemez bir heye
can bulmu1lu ... 

Ve 1imdi Allfa kar11 duydugu et, kan 
ve sinir sevgisile bu ba1ka sevgiyi muka

yese ederlr.en boyle temiz ve insanhk 7.iif
larmdan bu kadar uzak bir muhabbetin 

bir zamanlar kalbinde nasol ya1ad:g:n1 
hayretle kencli kendine soruyor. 

Halbuki bu bir hakikatti. Ve bu sev
gi bu inanolmaz sevgi onun ~ocuklugun
dan ba,laylp gene kozlok seoelerinde de 
bir din gibi lekesiz olarak kalbinde ya~
rru h. 

Oh bu ne temiz, ne kibar bir duyguy
du? lsllrab1 bir ibadete, sevinci bir ~iikra
na benziyen ne yuksek bir duyguydu. 

Onu gormedigi zamanlar da olmujtu. 
Bu zamanlarda lr.albe derin duygular 

veren asil bir keder duyardo. Saodnlile 
yalonon onunden ge<;ip uzakfasllgo Zaman, 
bu kocaman, bu esrarengiz di.inyanon i~in

de onu busbutun kaybellni! gibi dehjetle 
titrerdi ve onu bir daha goremezsem nastl 
ya1arun? diye du§iiniirdu. 

( .A.rlrcuz liar) 



• cmmuRtvET 

Balkan oyunlarznzn kirli r;ama~zrlarz I Rus sporcularile 

yapdacak ma~lar Hiikiimetin verdigi60000 
lira nerelere sarfedildi? 

Amerikadan 
yaptmlan 

ve 

getirHen 
yiizlerce 
yarana 

kronometrolar, 
siislii rozetler, 

verilen pasolar 

isvi~rede 
ahbab 

Alhnet Balkan ov;.:nlarmm dillerde ~irketi Hayriye \'e Demiryollan ida . 
d<'stan olan id2•csizlikleri ve bu idare- relerine em'r vererek Fcderasyon ta -
sizllkler yiiztinden aiitr bir maglftbivete rafmdan verilecek ,.e Belediveee ta<dik 
uJ!ra~·an atlet taktmUT'IZln feci hali hak- dikeek muvakkat pasolan hiimil ola:~ 
lunda ynzrra~a ba iadtgtmtz hakikat - misafirlerden hi<;bir suretle vesaiti nak
ler, efkim umumiyede hayret ve ibret- liye paras1 almmamasmt temin etti. Bu. 
le ka;otlanmaktadtr. Diin bu slitunlar - <;ok giizrl bir karardt. Hakikaten Bal . 
da, cski Tiirkiye 1500 metro ~ampiyonu I kanlt atletler bu suretle ~ehrimizdc 
ve 4 <400 ba:rrak yan>t r6kordmeniP -1 kaldtklan mliddet<;e scrbest\'e gezeeek
r!nden Sudurm:n b1r yaz1S1 ~tkm•>h. Bu !cr. bizi tammaga f~rsat bulaeaklardt. 
eski §ampiyon, 6 net Balkan oyunlann- Fakat bu paso i§i de Balkanlt atlet
da hake:;' olarak bulunmu~ oldugun,hn Jerden, misafirlerdPn ziyade Atletizm 
yaplla~ l~le_ri .tam i<;inden gormii>, i~ · Federas~·onu erkiimnm ·ahbablarmm i
len~ l~yuzun~ ac;lk~a yaz~~§ttr.. . ~inc yarami~hr. Atletizm Fcderasyo -
• B1z. de bugun. bu 1darestz11kiHm dt · nunun kap1ctsmdan, dakti!osundan, k1 -
ger 1:. ~ safhastm daha vazacarrtz. tibinden ve bii!Un miistahdemininden 

Bu oyunlar i~in 60 bin lira tutun, bir~ok ahbab ve yarana paso 
tahsisat verildi <;tkarttlmi~. bunlann, birka~ giin i<;in de 

Altlnc B lk l 
. b . olsa bile, ~chird~ rahat rahat ve beda1 a 

1 a an ovun 1n Ic;m u mtl- 1 · . · · · 
let ·n f k' b"t · ·d t 60 b' . 1 gezme en tcmm edllml'iltr. 

J a Ir u c;esm en am 1n l1ra 
tahsisat veril~i~:_ir. S~or i~lerine <;ok 6-1 Hakemlere paso verilmedi 
n~m vcrcn hukumcbmtz, memlekett - Atletizm Fedu. .mu, bu paso 1~in 
mtzde tlk dcfa yap1Iacak olan bu i~ t<:in de kendi bcndeg. • na karst bu kadar 
b~ parayt vcrmekte tereddud etmemi5, comerd davrand1g1 halde bunlan Iii -
Turk sporculugunu yiikscltmek, Turk zumlu olan kimsclere vermekte <;ok ha
genclij!:ne spor sahasmda iyi bir me\'·. sis~e hareket etmi~tir. Miisabakalar i· 
ki; ve kmdi ~emleketimizde ya -' <;in otuzdan fazla hakem <;a.~mlmt0tir. 
pLacak olan musabakalarda, atlet -, Bunlarm ~ogu eski sporcular ve §am • 
lerimizin daha iyi neticeler alma -! piyonlardlf. Bu eski sporcular, spar aey· 
Sl"t temin etmek i~in biitiin kolayhklart' kile bu davete icabet etm~ler ye bir 
gosterm~ttr. memleket meselesi olan bu i§te fahriyen 

Fakat atletizm islcrinin baeymda bu • vaz!fe kabul etmcgi bir ~eref saymts • 
lunanlar, hiikumettmiz!n bu guzel mak- lardtr. Herbiri hergiln !stanbuldan kal
sadmt anh~·amamislar, bu i§in sadcce karak Kad1k6yUnc gitmisler ve vazife
bir gosteri~, bir rcklam, bir misafirper- !erini sonuna kadar yapm•slardtr. 
verlik i ·i oldugunu zannetmisler ve bii
tiln kuvvetlerini bu yone vermi§lerdir. 
i§te bu zihniyet, bir~ok fuzuli masraf -
Jar yaptlmasma, on kurusa yap1lacak 
bir ~in elli kuru§ tmin edilmesine sc
beb olmu tur. 

Amerikadan getirilen 
l>ronometreler 

AtletiZJII Federasyonu, bu oyunlar i
<;in ta Amer!kadan yirmi tane krona -
metre get.nni~Lr. Bu miisabakalarda 
kullamlacak kronometreleri §ehrimiz -
den tedank ctmek, olmad1~t takdirrlc 
mhayet Almanya vcya Isvi<;reden ve 
daha ucuza getirmek pek ala mlim -
kiin oldugu halde ta Amcrikaya Ismar
lamtslardtr. Biz, Amerikadan gelen kro
nomctrelcrt giirmedik amma, gorcnler, 
bunlann Uzerinde lsvi~re markas1 ol -
dugunu sdyliiyorlar. EgE'r hakikaten 
biiyleyse ! vi~re mamuliitt kronomet . 
releri Amcrikadan getirmek, herhalde 
gQri.ilmcmis bir ~ir! 

Sonra ytrmi tane kronometreye ne
den llizum oldugunu da anhyarmyoruz. 
Dlinya oltmpiyadlannda bile bu kadar 
~ok kronoroetre kullamldtgl belki go • 
rlilmemi;;tir. Her online gclenin eline 
bir kronometre vermek, bununla goz 
boyanmak mt istenmi~tir? On krono -
metre bu ise fcrah ferah ycter ve ar -
tardt bile. 

Rozet bollugu 
Atletizm Fcderasyonu, Altmct Bal • 

kan oyun:an i~in bir de rozet yapttr -
mt~hr. <;ok siislii olan bu rozetlerin sa
)'1Sim hakiki olarak bilmiyoruz, fakat 
bunlann bir numara straslie yapt!dtk • 
ian anlru;thyor. 625 numarah rozeti gor
dlik. Tahkikahmtza gore bu rozetler 800 
veya 1000 fane yapt!mt~ttr. 

Bu kadar rozetin kime verilecegini 
dii~nmek bile insamn. aklma durgun
luk veriyor. E~er bu, bir habra olarak 
yaptmlm~sa ~50 tane fazlasiloe kafi de
gil miydi? Memleketimizc gelccck Bal
kanh atletlerin, ldarecilcrin say!Sl bel
lidir, buradak! alakadarlar da malum • 
dur. Bu saytya gore ka~ tane rozet ve
rileecgi de kestirilebilir ve bunlara hi
rer hattra olarak verilirdi. 

Federasyon. herkc•c paso verirken, 
hakemleri aklma bile getirmemis. bu 
cski sporcular, kendi ceblerinden va -
pur, tramvay, otomobil paralan verc -
rek Kadtkoyiine gidip gelmislerdir. 

Albnc1 Balkan oyunlarmtn idaresiz
liklcri bu yazdtk!anmtzla da bitmemi~-
tir. Daha ya'ztlacak <;ok ~eyler vard1r, 
onlan da ;:(ene bu siltunlarda efkan u
mumiyeye bildirecegiz. 

AHMED IHSAN 

HamiF 
Di.in ~tkan spor mecmualarmdan biri, 

Albnc1 Balkan oyunlarmdaki idarcsiz· 
liklerin i<;yiiziinU mcydana <;tkarmak 
i<;in yazmakta oldu,llum ac1 hakikatleri 
ortbas etmek maksadi!e bir~eyler ka . 
ralam•~. •atletlerimizin fena haztrlan
d•klan ve muvaffak olamadtklan hak • 
kmdaki yazliara en belig cevab1, bu o
yunlarda kmlan Tilrkiye r6korlarmt 
nakletmekle vcrcbiliriz. Sahada ter dii· 
ken, didincn ve hi~ ~liphesiz o yaz1 sa
hibleri kadar ulus hissi ta~t~·an amalor 
genelcrimize hurmet etmesini bilelim. 
.Suiniyetle ve hasis maksadlarla yaptl
dtgma >iiphe olmtyan bu nesri)·at, bizce 
tamamile yersiz vc hakstzdtr.> diyor. 

Evvela bir daha tekrar etmek laztm
dtr ki bu ne~riyatm hcdefi dogrudan 
dogruya Federasyon ve Federasyonun 
idarcsizliklcridir. Nitekim bu i~lerin i<;· 
yiiziinti yazarkcn 6 ne~rjnievvel 935 ta~ 

rihli niishamiZln bu slitunlarmda aynen 
~unlan siiylemi~tim: 

«Gene ~ok memnuniyetle kaydetm~k 
!az1mdtr ki, atlet taktmtmmn puvan 
tophyabilmesi bizim ~ocuklarm ~ahsi 
gavretleri ve gosterdikleri yilksek fe
ragatle kabil olmu~tur.• 

Bu sozlerimle de amat6r atletlerimi
ze kar~t qlan hiirmet ve muhabbetimi 
izhar etmi~ ve yazdtgtm idaresizliklrr 
olmasa ve ~ahsi gayretlere idari ve tck
nik bilgiler de inztmam etscydi, bu o -
yunlardan yiiziimliziin akile c;tkacagl· 
m1z1 anltm1~ttm. 

Sonra, §U i~teki · suiniyetimin ve hasis 
menfaatilerimin nelerden ibaret oldu
gunu kendilerindcn a<;tk<;a s6ylemeleri
ni isterim. Eger bunlart a<;tkc;a soyliye· 
mezlerse, bu i~lcrde kimlerin hasis 
mcnfaatleri ve gizli maksadlan oldugu
nu biltlin aleme ben ilan cdecegim. 

A. 1. 
Galatasarayh denizcilerin 

yeni lokalinde 

Dost sporcular cumartesi 
giinii p-eli 'Orlar 

Dost Soy~·et Rus.vanm sporculan ge
liyor, hem de yaman geli~:orlar. Sov\·et 
•linden gekn \'C diinkii gazetelerde <;t -
1-:an bir telgrafm su satirlan, dostlan
mtzm nastl geldikl~rini gosteriyor. 

•Simdiye kadar Tiirkiye11e bu se[er 
yollamal.:ta olduqumuz ekib kadar ~,:.,. 
lal>ahk ve kurretli bir spor akibi yo! • 
la>nts der/iliz. Esasen ~imdjye kadar hi~
bir defa hic;bir memlekete ayni za • 
manda bcs spor subesi delegelerini ih
ti•·a eden bir ckib qondermi~ degiliz. 

Yakmda yaptlacak miisabaka!ar, bil
hassa futbol t·e qiires miisabakala rt, 

spor baktmtndan gayet iinemli olacak
tlr. Ekiblerimizi tertib ederken, fikri -
mizce ('ok ciddi bir rakib telcil.:ki etii -
gimiz Tiirk cl.:iblerinin <;ok kuvt•etli o
yunlartm giizoniinde buhmdurduk. Kar
~•mtzda ~ok kuvt•etli t•e <;ok iyi ha:IT
lanm~ bir Tiirk spor ekibi bulucag!ml
za kaniiz. Bilhassa giires miisabakalan 
futbol miisnbakalarmdan daha ziyade 
heyeeanlt olacakttr. Ayni zamanda Tiir
kiye t'e Snvyet Rusya Ienis ve isknm 
ekibleri ilk defa oiaruk l.:ar§lla~acak -
lardtr.:t 

Bu so?!er kar~tsmda giire~<;ilcrimizin 
I'C futbolcularm stkt bir imtihan ge~i • 
rcceklerine §iiphe yoktur. Ayn ayn iki 
kampta <;ail~an sporculanm1n ve onlart 
c;aJ;sflran idarecilerin gozlerini d6rt a<;
malart ve Atletizm Federasvonunun 
yap!tgt gibi, bu mlisabakalarm • spor ta
raftm btraklp ta sadece gosteri~ tarafl· 
na kuvvet vermemeleri, sonra da mag
!Ctbiyctleri gliriiltiiye gctirmege kalkt~
mamalan hiz•md1r. 

Sporda yenilmek aytb degildir. Aytb 
olan daha iyisini yapabilecekken idare
sizlik yiizlinden yenilmektir. Ya -
kactkta <;ah~an glire~<;ilerimizin vazi -
yetlerini bilmiyoruz; fakat futbolculan 
Leviski maclannda gordiik. <;ok eksik 
bir kadro ile gelcn LeYiski, bizim bi • 
rinci kiimcnin sonuncu takimlart veya 
ikinci klimenin birinci taktmlan ava -
nndaydt. Tek bir go! yapamadan gidi
§i, kuvvetinin en iyi miyandtr. Ma<;lan 
seyredenler gordiiler ki Bulgarlarm tek 
bir gol atamay1!ila 1, bizim mi..idafaalan
mtzm a~tlmaz bir sed gibi oynamasm
dan degil, Leviski mlihacimlerinin be
ceriksizlij!indcn ileri gelmi§tir. 

Fi!vaki bu Bulgar taktmma kaqt is
tanbulun <;tkardtgt en iyi muhtelit ta -
ktmlan hie; kimsenin g6zii tutmadt. 3-0 
\'e 4-0 gibi neticelcre ragmen, tak1mda 
istek, beraberlik, canlthk, siirat, miica
dele ruhu \'e yenmek azmi yoktu. Bila
kis yorgun, ne~'esiz, bezgin bir takrm 
hali \'ardt. Bclki de bu hal lodos ve SI· 
cak havadan, belki de kampta ge<;en ha
yattan ilcri geliyordu. 

Kar~tmtza <;tkacak Sovyet talam1, son 
zamanlarda kar~tla~!tgtmtz bir siirii kii
Lilstiir taktmlarla hi<; te ktyas edilemez. 
Dostlanmtzt birka~ dcfa giirdiik. Canla 
ba~la, ·enmek azmi ve imanile oynu -
yorlar. Atletik meziyeileri, sUratleri, 
teknikleri yiiksektir. Fransada kazan • 
d1klan muvaffakiyetler, Moskovada 
<;eklerle berabere kah~lan. bu defa kar
~tmiza ~Ikaeak taktmm k1ymetini giis -
terir. Sovyet Rusyada spora vcrilen e -
hemmiyeti ve bu ehcmmiyet sayesinde 
meydana gelen yiiksek spor varltgm1 
gostermek i~in geliyorlar. Daha evvei
ki temaslara nazaran, futboldaki tek • 
nikierinin daha ziyade artt•i:Jna, atletik 
meziyetlerininse hi<; eksilmedigine ~lip
he yoktur. Bizim futbollimlizlin baro -
metresi ise yUkselmemis dli~mii~tiir. -Ger9i, bir futbol taktmmt bir hafta i-
<;inde yi.ikseltmek gibi bir mucizcyi ne 
ingiliz antren6rden ne de idarecilerden 
bekliyemeyiz. Fakat, hi<; olmazsa iinii -
miizdeki gilnlcrden, en iyi taktml te~ · 
kil ctmek, futbolculan mac; giin -
lerine maddcten \'e manen canh ve i.!i -
tahh bir halde c;tkarmak, onlardan en 
fazla randtman almanm yolunu bulmak 
i<;in istifade etmelidirler. Futbolcular 
da, kendilerine i~ler bulan, sevgi goste
ren. tahsisat verip kamplar kuran, ye • 
diren i9iren por efkart umumiyesine 
kar~• olan borclanm 6demek i~in eile -
rinden gcleni yapmak mecburiyetinde 
olduklarmt unutmamaltdtrlar. 

Fakat sanki mevlid ~ekeri dagthhyor
mu§ gibi her oniine gelene, uzak yakm 
tamd1klara, ahbablara,. ahbablann ah -
babma kadar rozet verlp caka satmak, 
memlekepn parastm lsraf etmek degil
dir de nedir? Bcvoglunda bu rozetler
den ge~ilmiyor. <;ocuklann bile yaka • 
larmda 6 net Olimpiyad rozetleri var. 
Buna mukabil, Tilrkiye atletizm ~am -
piyonu olan, Balkan oyunianna bir~ok 
atlet ve hakem veren Galatasaray kuh.i
biiniin miizcsine konulmak iizere bir 
tek rozet vermekte nazlamp durulmu~
tur. 

Bebekte biiyiik ve giizei bir denizci- Taktmtm1z1 en iyi §eklinde kurduk -

Memlekctin. santimlne kadar hesab 
edecegimiz parast 1 e yapttrtlan bu slis 
eyas1ru saga sola dagttmak, hcrhalde 
hesab1 sorulacak bir ~tir. 

Meccani vesaiti nakliye paso· 
larmdaki comerdlikler 

1stanbula gclceck Balkanh atletlere 
§ehrimizi rahat~a gczmelcri, her yeri -
mizi giircbilmelcri ve kendilerine bir 
aolayW. olmas1 i~in hiiklimet glizel bir 
karar verdi. Tramvay, Tiinel, Akay, 

lik lokali kuran Galatasarayhiar pazar tan ve en iyi oyunumuzu oynadtktan 
glinii yaptlan Turkiye kiirek §ampiyona-, sonra, kazamrsak ne ala, fakat yenilir -
smdan sonra kuliibdc glizel bir ak~am 1 sck tc gam yemeyiz; ~iinkii biliriz ki el 
partisi vermi~lerdir. Gecc ge<; vaktc ka- elden listlindcir ve galibiyetten daha ~e
dar devam eden toplanhya istanbul il- refli veya galibiyet kadar §erefli mag· 
bay1 Muhittin Ustiindag da gelmi~tir, lubiyetler de vardtr. 
Lokali ve kay1khancyi inceden inceye Ayni diijlincclerin gilre§~ilerimiz ve 
tetkik eden Muhittin Dstiindag Galata- giire~ idarecilerimiz i~in varid oldugu-
sarayh denizcilere illifat ederek ge~ nu soylemege hacet yoktur. 
vakit lokalden aynlmt~ttr. Ga!atasaray-
h denizcilere daha bilyi.ik muvaffaki _ Eskrim ma~lart bafhkemligi 
yetlcr dileriz. Turk • Rus spor kar~tla~malarmda ya-

ptlacak alan eskrim ma9larmda ba§ha· 
Rasih Parise gidiyor kemli,lli Atatiirk Bcdcn Terbiyesi Ens • 

Gline~ kullibli oyuncularmdan Ro.sih titi.isii EnspcktOrii Nizameddin yapa -
pek yakmda siyasi bilgiler tahsil etmek cakttr. 
iizere Parise gideccktir. Rasihin Paris- Ankarada bulunan Nizameddin bu 
teki tahsili ii~ sene slirecektir. miisabakalar i~in §ehrimize gelecektir, 

Altdar komitesinin 

raporu 
Komite 16 nc1 maddenin 

tatbiktm istedi 
(Ba~ taraf1 I inci sahifede) 

sma ragmen filen harb meveud oldukc;a, 
resmen ilam harbedilmemesinin pakh ih
lal keyfiyetinin mahiyetini degijtiremi • 
yecegini kararla~ttrmt~!tr. 

Alttlar komilesinin raporu ne~redilir 
edilmez, !talyan delegesi Baron Aloizi 
gene! sekreterlige miiraeaat ederek, ra· 
poru tetkik etmek ve hiikumetinden tali
mat almak ic;in kafi vakit olmadtgmt ileri 
siirmii~ ve konseyin bu akjamki toplanlt· 
smm geriye btraktlmastnt istemi~tir. Bu is
tek kabul edilmeim~tir. 

Bu sa bah Pansten buraya gelen Fran
stz Ba~bakant Laval ingiliz delegesi E • 
den ve ltalyan delegesi Baron Aloizi ile 
ayn ayn gi:irii~mii~tiir. Bu giirii~melerden 
sonra Musolininin plamm kat'iyyen de • 
gi~tirmek istemediii;i anlajtlmtj!:r. 

Diger taraftan Konsey bu sabah gizli 
bir toplanh yapmtshr. italyan delegeleri 
bu toplanhva istirak etmemislerdir. 

Konseyin toplanttst 
Cenevre 7 (Ozel) - Cenevre bugiin 

fevkalade i:inemli ve tarihsel bir giin ya· 
§amt§hr. Filhakika Uluslar Kurumu Ia· 
rihinde ilk defa olarak konsey, paktm 
I 6 net maddesinin ta,-..:.~na dogru ilk 
adtmt atmtshr. Konsey ltalyan • Habej 
harbinin mes'uliyetinin ltalyaya aid ol· 
duguna dair karar vermistir. 

Konsey 17.45 te aleni toplanhsmt yap
mtshr. Ba§kan Dinazo Habe~ delegesm; 
konsey masasma davet ettikten sonra 
ilk si:izii !talyan delegesi Baron AloiZiye 
vermi~tir. 

Baron Aloizi Alttlar komitesinin ra· 
porunu tenkid ederek itirazlarda bulun • 
lnUj ve ftalyan noktai nazanm anlatarak 
Roma hiikumetinin Afrikadaki miistem· 
lekelerini korumak i~in emniyet tedbirleri 
almak mecburiyetinde kaldtgmt si:iyle 
mistir. 

Bundan sonra si:iz alan Habe§ dele 
gesi T ekle Havariat raporun Habe§is • 
ldnt tamamile tatmin ettigini soyliyerek 
demi§tir ki: 
«- h!iikumetim Uluslar Kurumu tc.· 

rafmdan yaptlacak tavsiyeleri biiyiik b;r 
memnuniyetle nazan itibare almaya da
ima hamdtr. Valva! hadisesinde hi~bir 
kabahatimiz olmadtgt resmen anlastldt. 
Buna kar~t ltalyamn harbi hamladtgl 
tahakku!.. etmi hr. ~·~...,..--~-~-

!mparatorumuz ordulanmtza ltalyan· 
larla temastan i~tinab etmek emri vermek
le ban§ severligin son haddine varmt§ltr. 

Harb ba§lamt§ oldugu i~ln fazla ileri 
gitmiyeeegim. Yalmz §U kadanm si:iyli -
yebilirim ki Habe§istan fakir ve kii~iik bir 
devlet oldugu i~in maalesef italya gibi 
bir propaganda Bakanbgt kuramamt§ -
tiT.)) 

Bundan sonra konsey iiyelerinden Por
tekiz delegesi Alttlar raporunu okumuj • 
tur. Bundan sonra ba§kan bu hususta ii· 
yelerin miitalealanm sormustur. Baron 
Aloizi 1talyaya hi«bir miihl~t vermeden 
karar vermege kalktshgmdan dolayt kon
seyin hath hareketini protesto ettigini si:iy
lemi§, Habes delegesi ise rapora hi~ iti
razt olmadtgmt bildirmi§tir. 

Baskan Dinazo, Baron Aloiziye ee· 
vab vererek ltalyanlarm Uluslar Kuru • 
mu paktmm 12 nci maddesile deruhde 
ettikleri taahhiidlere hilafen be5 giin -
denberi Afrikada harbetmekte olduklan· 
m si:iyliyerek, paktm ihlal edildigini bil -
dirmi§, konsey iiyelerini iidevlerini yap -
maya davet etmijtir. ftalyan delegesi tek
rar itirazlarda bulunmu§ ise de, rapor re· 
ye konmu§ ve meveud on di:irt azad1n 
on ii~iineii miittehid reyile tasvib ve ka
bul edilmi§tir. ,Sili delegesi hiikumetinden 
talimat isteyecegini si:iyliyerek miisten -
kif kalmt§hr. 

Konsey tarafmdan miittehiden kabul 
edilen bu rapor Uluslar Kurumu paktmt 
ihlal mes'uliyetini ltaiyaya yiikletmekte
dir. Konsey bu karanm ~ar~amba gunu 
toplanacak olan Asambleye bildirmek 
iizere saat I 9,30 da i§ini bitirmi§tir. 

Asamble ~ar§amba giinii i:igleden son
ra toplanaeakttr. Asamble ba§kam dok -
tor Benes yann Cenevreye gelecektir. 

Salahiyettar mehafilde temin edildtgi
ne gi:ire Asamble Konseyin raporunu 
tetkik ederek paktm 16 net maddesi mu· 
cibince ltaiyaya kar~t almaeak zecri ted· 
birleri ktsa bir milddet zarfmda tesbit el· 
mek iizere bir komite se~eeektir. Bu ko -
mite miimkiin oldugu kadar ~abuk bir ra· 
por hamltyarak Asambleye verecek, A
samble de gerek Uluslar Kurumu, gerek 
iiye devletler tarafmdan ltalyaya kar§t 
almacak tedbirleri kat'i §ekilde kararlas· 
hracakhr. 

Negus Uluslar Kurumuna sadrk 
Adisababa 7 (A.A.) - !mparator 

Onii~ler komitesinin raporunu aldtktan 
sonra a§agtdaki diyevde bulunmu§!ur: 

«- Onii~ler komitesi, Uluslar Sos • 
yetesinin Habe§istam tutmaga karar ver· 
digini ispat eder. Uluslar Sosyetesine tam 
bir itimadtmtz oldugunu bir daha tek -
rarlanz. Habe§istanm 111aruz kaldtgt lc· 
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Altinci T1b Kongresi diin 
Ankarada torenle a~1ldt 
Ba~bakan onemli bir soylev 

maddeler miicadelesinin 
vererek 
ruhunu 

uyu~turucU 

anlatb 
(Ba~ taraft I inci sahifede) Maresal Fevzi <;:akmak, General Ka• 

mtzda "zm ~ok ehemmiyetle ugrasaea ztm, Siikrii Sara~. T evfik Riistil, S.iik· 
ii;tmtz ve biitiin memleketin dikkatini iize- rii Kay a, F uad Agrab, Celal Sayar. 
rine topbyacagmiz bir ~eydir. Saffet Ankan, Ali <;:etinkaya, Muhlis. 

Arkadaslar, bizim memleket tob;ko- Ali Rana, Oniversite Rekti:irii Cemil, 
maniden en ileride mu>.tarib olan mem • Ttb F akiiltesi Dekam Nureddin, doktor 
leketler kadar ytpranmt~ degildir. Aneak 

1 

Hiisameddin ve General Mazlum itti ' 
bunun bizim memleketteki tahribatmt az fakla ve alkt~larla Kurultaym . onursal 
gi:irmek veya ilerisini emin gi:irmek gibi iiyeliklerine se~ildiler. Istanbul Oniver ' 
biraz k!Sa gorilrliige kendimizi kaphr • site;inden ve diger muhtelif kurumlardan 
mamahytz. Toksikomaniden korkuyoruz. gelen telgraflara ba~kanhk divanmm Ia• 
Bununla miicadele i~in memlekette geni~ ztm gelen cevablan veremsi kararlMil' 
mikyasta esash olarak milcadele te•tih . rdarak birinci eelse tatil edildi. 
leri almak lanmdtr. Fa kat bu tertib ve Mazhar Osman, F ahreddin Kerim, 
tedhirlerin hepsini zihinlerde ihl!yae o - Nciz1m $akirin raporlart 
larak, bir liizum olarak olg•m hale getire· ikinei eelse i:igleden sonra 14 te a~tl• 
cek sizlersiniz. Buradaki tetkiklerini>. ve I dt. Evvela profesi:ir Mazhar Osmantn 
memleket hayatmdaki tesirleriniz bu tok - Tiirkiyede alkolizm mesele.sini etild eden 
stkomam belasmm muhtelif tezahurlerine raporu okundu. Raporda i~kinin ve a! ' 
karSI cemiyette ciddi bir aksiilamel u-

1 

kolizmin tan\1cesi kaydedildikten sonra 
yandtrmahdtr. Bunun ic;in memleketin I alkolizmin seririyat ktsunlarile seririyal 
biitiin miinevverleri size yardtm etmeye materyellerini doguran alkoliin tohut11 
borcludurlar. 'iizerindeki te<iri, rapora ispirto, soma ,·e 

Arkada~lar, toksikomaniden bahse • !Spirtolu i~kiler istihsali hakkmda mrni 
derkcn bunun uyujturucu maddelere ta· makamlardan ahnmtj malumat ve grafik• 
alluk eden ktSmmt bilhassa anmahy1m. lerle aktl hastanelerine alkol yilziinden 
Bunlan salahiyetli bir hekim gibi degil gelen hastalarm miktanm gi:isterir eetvel 
yurdun siyasal ve sosyal i~lerile ugra~an de eklenmi~ti. Doktor F ahreddin Keri111 
ve mes'ul olan bir adam gibi si:iyliiyorum. de Tiirkiyede alkolizm meselesi hakktn' 

Uyujlurucu maddeler tahribatmdan daki raporunda muhtelif tetkiklerini an' 
her afetten fazla korkuyoruz. Bunu hu _ Ialit. 
zurunuzda memlekete karjl si:iylemek be- Alkollii i(kiler, alkoliin bedeni ve rU' 
nim i~in bir bor~tur. Gene bir unsuru, 0 • hi tesirleri, alkoliin irsiyet iizerindeki lt' 
nun ailesini •·e bu gibi ailelerden topla • siri, alkolizmin sosyal ve ekonomik tesir• 
nan bir cemiyeti fen a surette al~~ltan, lerini miitalea eden F ahreddin Keri111 
tahrib eden, dermanstz bir hale getiren alkolizmle miicadele ktsmmda da b~ 
toksikomani ve uyujturucu maddeler ipti- miicadelenin yollanm ve vasttalannl 
lasmdan cemiyetleri ve milletleri kur • gi:istererek alkol kullanmtyan genclik ye
tarmak iizere elden geleni yapmak fen ti~tirmek, meyva ve meyva usaresi pro ' 
adamlan ve siyasa adamlan i~in en esash nagandast yapmak bahislerini ele alch· 
bir i:idevdir.» Bundan sonra profesi:ir Naztm ,'?akir. 

Ba~bakan bu beliyeye karjt jiddetle $iikrii Yusuf, Hayrullah, Ahmed ,Suk• 
miieadele edildigini si:iylemi§ ve: rii laraflarmdan hamlanmtj raporl~r 

- Afyon, memleketimizin ekonomik il· okundu. Bazt doktorlanmtz da i:izlil btl• 
riinlerinden biridir diye devam 1 · 1. dirisler yapttlar. 

e miS tr. K I 
Bu yiizden memleket servet kazam~or uru lay yann saat dokuzda to~la 
ve btr~ok vatandaslar gect'n•'yor B 1 narak ral"malanna devam edecekttr. . , . unun a S •1 k .. 
beraber biz uyuj!urueu maddeler toksi • ag I serg1s1 de aftldt . 
komanisinden mustarib olmadtgtmm i:i • Ankara 7 (Telefonla) -Sergi Evtn' 
rerek az ~ok miiteselli oluyoruz. Bu a~l· de hamlanan Saghk sergisi bugiin i:igle 
ars~t~lusal alanda uluslara ve insanla;: iizeri ac;tldt. Serg3yi Bajbakan 'e di~er 
za.rar vermeme · _i -in c:L,k_k j r Bakanlarla T1b Kuruhayt uyeleri ve btt" 

I 928 denberi bir~ok kanunlar v · u : ~ok ziyaret(iler gezdiler. Sergieililr. tek _' 
!aria bu sava51 devam ett'r e nFtzakmt niginin biitiln ineeliklerile hamlanan Sag' 

. 1 1yoruz. a a I k . . 'dd "k ld' 
bu tedbirler kilfi gelmedi. Arstulusal bir ' sergiSt Cl en mu emme 1. 
i!tiraki mesai ile uyujturueu maddeler T ~biola:, mulajlar, grafikler, ?o~~z. ' 
miieadelesini takibe karar verdik 0 ler, tstal!sttkler btr bakt§la her§•Y• butun 
i~in biitiin arstulusal muahedeler." kat~lu~ a~:khgile a_nlatacak jekild_e ve tam btr 
mtstzdtr ve bu muahedelere dikkatl • saghk sergtsme yara0tr agtrbajhhk ~· 
d~kat_le, riayet §ianmtzdtr. Diinyad~ ~~~ eiddiyet i~inde gi:i:iiliiyordu. ·e 
btr ktmse bu miicadeleyi yapmamt~ olsa Bajbakammtz btr~ok hastahk!ara ', 
biz kendi inanctmtzla bu miicadeleyi en ha,tahklarla yap•!an savaelara atd kts•~-
sert b1'r surette k k d lar hakkmda Saghk Bakamndan ve d 

gene yapma arann a • • 1.k I d . h I I . ger a a adar ar an tza at a dt. Ktzt al 
}'IZ. 

Uyu§turueu maddeler miicadelesini bir 
suur meselesi, inanma meselesi olarak ta
kib ediyoruz. Uyu§lurucu maddeler ka
~akc;tlanm eemiyet i~in, insanlar ic;in en 
ajagt, en tehlikeli insanlar olarak takib e· 
diyoruz. Bugiinkii kanunlan bunlar hak
kmda tatbik elmek i~in gi:iziimilzii hi~bir 
§eyden ktrpmtyacagtz. Bu kanunlar ve 
nizamlar yetmezse tedavi edecek, eeza -
landtracak, miiessir olaeak tedbirler ne • 
lerse, kanunlar ne kadar sert olmak laztm 
gelirse bunlan tamamen viieude getirmek 
ic;in Biiyiik Millet Meclisine miiracaat et· 

da serginin bir tarafmda bir paviyon ha' 
mlamt§ll. Bir bodrum, zehirli gaz hiicU' 
muna kar~1 Slgmak haline getirilmijti. Ser• 
gide lzmirdeki Anormaller Enshtii;iin' 
deki ~ahsmalan gi:isteren bir klSlm da 
bulunuyordu. 
0~ gun devam edeeek olan Saghk 

sergisinde ttbbi miistahzarat ve aletler 
de !ejhir edilmektedir. Bu ktstm Sergi' 
evinin alt salonundadtr. 

*** 
Rus doktorlarr geldiler 

Ankaraya gittiler 
ve 

mekte asia tereddiid etmiyecegiz. (Aik11• Ankarada toplanmakta olan T,b kon' 
Jar) gresine i~tirak etmek iizere diin Berli0 

Arkadaslar, ~ah§acagmtz ve ugraja • yolile 1stanbula iic; Sovyet doktoru gel ' 
cagtmz mevzulann yiiksek ehemmiyetini mistir. 
biz kavradtgtmtz gibi biitiin memleket ef- I leyet operati:ir profesi:ir Bundenko ' 
kan umumiyesi de kavnyarak takib et • nun bajkanhg• altmda, doktor Zuria ,·e 
mektedir. Site muvaffakiyetler temen • doktor Danicevskiden miirekkebdir. 
ni ederim ($iddetli alk11lar). Misafir doktorlar Sirkeci istasyonunda 

Ismet 1noniinden sonra Saghk Baka- Gureba hastanesi bashekimi Orner Lui ' 
nt Refik de saghk miicadcleleri ve mev • fi ve istanbul Sovyet konsolosanesi erk~' 
zulan ilzerinde i:inemli si:izler si:iyledi ve nt tarafmdan kar§tlanmtjlardtr. bir 
kongreye muvaff akiyetler diledi. Sovyet doktorlan Perapalasta 

Bu nutuktan sonra ba§kanhga verilen miiddet istirahat etmijler ve diin Ank•' 
takrirler okundu. raya gitmi§lerdir. 

1 . e 
Ataliirke, Kamutay Ba~kanma, smel Ankarada toplanacak Ttb kongrestn 

fni:iniine, Kurultay tazimlerinin sunulmaSI i!tirak ic;in Oniversite profesi:irlerinde" 
alktslar arasmda kabul edildi. doktor Tevfik Remzi de Ankaraya gil' 

Diger bir takrirle de Abdiilhalik ve mistir. 

--------------------------------------------------~ 
eaviitii aneak o durdurabilir. Biz mem· kii kabine toplan!ISmda bu beyanatm 1ekli 
leketimizi mildafaa meeburiyetinde bu- tesbit edilecektir. 
lunuyoruz. Her §eye ragmen ban~a bag- Cenevre 7 (Ozel) - Amerika Cun•: 
hytz. Ve her an bart§ lehinde karar ver-' hur Baskam Ruzveltin diinkii beyann~.~ 
mege hazmz. Biitiin taahhiidlerimizi ye- mesi Uluslar Kurumu mehafilinde bih~, 
rine getirmek azmile ileride de Uluslar bir memnuniyet dogurmu§tur. Amerika , 
Sosyetesile te§riki mesatye devam ede - nm karan zeeri tedbirler almak hus~ , 
eegiz.» sunda Uluslar Kurumunu te§"ik mah1 

lngiliz kabinesi toplamyor yetinde telakki edilmektedir. , 
Londra 7 (Ozel) - ingiliz kabinesi Va§ingtandan alman son haberlere ~~ 

c;ar§amba giinil i:inemli bir toplanll rhha re, Amerika hiikumeti F rans1z Somal• , 
yapacakttr. Bu toplanttda Parlamento - ne de silah ve cepane gi:inderilmesini 'i3 

nun feshedilip edilmiyecegi meselesi gi:i· sak etmistir. , 
rii~iilecektir. D1~ Bakammrz Cenevreye gidi>'0~ 

Bu miiddet zarfmda Uluslar Kurumu Ankara 7 (T elefonla) - Dt§ h1j,. 
zecri tedbirler hakkmda kat'i bir karar Bakam Tevfik Riistii Aras bu ak1am e 
verirse, hiikumet Parlamentoda uzun be- tanbula hareket etti. Oradan Ceocvr<l 
yanatta bulunaeagmdan ~ar§amba gun • gidecektir. 



CUMHURfYF.T ' 
talyanlar Aduadan sonra 

Aksutna taarruz edecekler 
Diger cephelerde·-~ete muharebeleri 
oluyor .ItalyanlarMusaali dag1n1 ald1lar 

(Ba, taraf• I inci aahifed•) I 
reketlennin tanzimi fevhlade mii1kiil s 0 N D A K • K A 
~rnaktad•~ I 

Arazideki bu anzalar, Habe1lere ko -
runmak hususunda biitiin imkanlan ver-

"'B~~·~~~iliz askerinin miitalealan Italya Uluslar Kurumu..o 
Londra 7 (A.A.) - Deyli Telegraf 

Razetesinin sue! yazan !iva kumandam t t t t e 
l'emperley, Aduamn ltalyanlar tarafm- n u p r 0 e s 0 e I 
dan isgali hakkmda IU satnlan yaz1yor: 

t ---··~---talvanlarm, iase gudUkleri kar~ISlnda • 
bu k d ··h· k 1 ·1 ·1 · h Konseyin verdig¥ i karar ltalyada asabiyet uyan-a ar mu 1m uvvet en e 1 en are· 

ketlerine devam edebiimeieri cok az muh- dtrdt, Asamblenin karar1 alaka ile bekleniyor 
terneldir. Habe,ler, eger kuvvei manevi-
:Yeleri bozulmazsa, bundan sonra bilhas· 
sa Aduamn 80 kilometre cenubunda kuv· 

Vetli bir 1ehir alan Makallem 1imalinde cok 
daha kuvHtli mevzilerde tutunacaklardJr. 
.Simdiye kadar alan temaslann sevkul -
ceyl b<~k•mmdan hi~bir ehemmiyeti yok -
tl'r. 
ltalyanlar Aksum iizerine yiiriiyor 

Paris 7 (Ozel) - Cece ge~ vakit 
Ramadan gelen haberlere gore Aduay• 
alan ltalyanlarm yeni hedefi Aduamn 
i 6 mil cenubunda bulunan Aksum §eh -
r1dir. ftalyan kuvvdleri bu ubah Aksu
Ina dogru ilerlemege ba,lami~lardJr. Bu
~aSim da ald1ktan aonra kJrk y•l evvell,, 
I talyan hezimeti. tamir edilmit olac.akhr. 
Italyanm, ulusal gururuna hale! gebr -
rneksizin bant teldifi yapacag1 hailer 
~ erilrriektedir. 

Danakil mmtakasmda: 
ltalyanlar Cibuti yolunu kesmege 

~allflYOrlar 
Londra 7 (Ozel) - Habe1istandan 

ahnan haberlere gore yerlilerden mi.irek
keb italyan kuvvetleri Danakil mmtaka
SJnda ileri hareketlerine devam ederek, 
Adisababa - Cibuti ~imendifer yolunu 
kesmeiie ugra~maktad1rlar. 

ltalyanlar Mu.aali daimda 
Londra 7 ( Ozel) - Danakil cep -

hesinde ise !talyanlar Musa Ali mmtaka
'"'' alarak ~olde yiiz mil ilerlemiilerdir. 

Oaa en cephesinde : 
Ogaden cephesinde karJtl!kl• 

durum 
Adisababa 7 (A.A.) - Ogadenin 

cenubunda ltalyanlar u~aklann yard1 -
rnile Dolo ile Yet arasmda bi.iyi.ik bir f~
aliyet gostermektedirler. Canale nmaK1-
n•n soluJ>oyunca ve civar tepelerde Ha
beder k•JVvdli mevziler tutmuslardtr. 

Cenub cephes:nde ~ete 
muharebeleri 

Londra 7 (Ozel) - 4 iinci.i ita! 
Yan ordusu da cenubda Valva! mmtaka-
5mda Gerlogubiyi alm1~br. Bu cephenm 
bir~ok noktalannda ak1ama kadar ~ete 
rnuharebelrri cereyan etmi,tir. 

Yakalanan ~eteler idam 
ediliyormuf 

Asmara 7 (A.A.) - Umumi karar
gahtan b.Jdirildiiime gore, ltalyan k1ta -
ah ba~ta m1z1ka olarak di.in saat I 0,30 da 
Aduay1 i~gal etrni1lerdir. Lamba Angner 
daibnm almmaSl ~ok ~etin olmu~tur. Ge
neral Pesentinin kumandasmdaki yerli 
bir k1t' amn esir alman ~eteleri idam ettigi 
bildirilmektedir. 
lngiliz kilise1i Habefler ugrunda 

harekete ge~iyor 
Berlin 7 (Ozel) - Londradan bildi

rildiii;ine gore, Kenttrbury piskoposu bu
Kiin ingihz D's hleri Bakanhgma gide
rek Sir Samuel Hoare ile uzun mi.iddet 
gCiriisrnii~ti.ir. lngilizlerin en bi.iyi.ik ruhani 
balkam alan Keutnbury piskoposunun 
ltalyan - Habe1 meselesi mi.inasebetile 
bugi.inlerde kiliseleri harekete ~agtran o
llernli bir beyanname nesredecegi soylen
rnektedir. 

Bir ltalyan generali 
maktul mii diiflii? 

Paris 7 (Son Posta) - Adigrat cep
hesinde italyan kuvvetlerine kumanda e
den General Santini maktul di.i1mii~tiir. 
l<:ral ve Musolini tarafmdan Generalin 
ailesine tazivet edilmistir. 

[CUMHURIYET - Aians ve o
bel telgraflarda bunu teyid eder bir ha -

er ahnamam~Sttr.] 
ltalya seliri ve konsolosluk 
erk&m Cibutiye gonderiliyor 

b Cibuti 7 (A.A.) - lialyamn Adis
a aba el~isi Kant Vin~i ile heniiz Habe~ 
:OPraklannda bulunan ltalyan konso!os
an, sovlendigine gore. yakmda ozel 
tre~e Cibutiye ~~:eleceklerdir. 
1 I disababa 7 (A.A.) - Derbadek. 
ta Yan konsolosu ve yamndakiler burar• gelmisler ve geceleyin muhafaza al -
•nda ltalyan el~iligine gotiirulmii§lerdir. 

Roma 7 (Ozel) - Uluslar Kuru
mu Konoeyinin bugiinki.i karan, Ra
mada biiyiik bir uabiyet uyandJrm•~
t•r. Siyasal italyan mehafili, Uluslar 
Kurumunun italyanm itirazlanm na
zan itibara bile almad1gm• ileri siir
mekte, maamafih !talyaya kar~• siiel 
tedbirler almmad•k~a italyanm Ulus
lar Kurumundan ~ekilmiyecegi kana
atini izhar etmektedir. Bu itibarla A
samblenin carjamba gunu vereceg1 
karar burada biiyuk bir alaka ile bek
lenmektedir. 

Salahiyettar mehafilden bildirildi
i(ine gore, Konseyin bugi.inkii karan 
uzerine ltalyan hukumeti bu akjam 
Uluslar Kurumuna bir protesto ~on
dermijtir. 

Musolini, 
aram1zda 

«lngiltere ile 
ihtilaf yoktur! » 
diyor 

Roma 7 (Ozel) -Ba1bakan Mu
solini Paris Soir gazetesinin Ramada-

ki aytanm kabul ederek §Un!an soy
Jemi!tir: 

<.:- fngiltere ile hicbir anla~mazh
i!•m•z yoktur. Ne doiirudan dogruya, 
ne de bilvaSita, ne ~imdi, ne de istik
balde inll:ilizlerle herhangi bir anlat;
mazhk akhmlZdan bile ge~mez. Ev
velce de soyledi~im gibi hi~bir zaman 
lngiliz menfaatlerini ihlal etmiyece
gimizi bir defa daha resmen ve ale
nen tekrar eel-rim. Yaln1z lngilterenin 
de Akdenizde aldlgl tedbirleri kaldn
maSI laz•md~r. Ben Uluslar Kurumu
nun kuvvetlenmesine taraftanm, yal
mz Uluslar Kunomunun haks12hk 
yapmamasm1 isterim. Bir miistemleke 
harbi Rene! bir harb mahiyetini alma 
cok mut••ssif olacavlm. ltalya, 1919 
italya<l dei(ildir. Yeni ftalyamn bir 
tek i•tegi vard~r: Y asamak hal<h 

Bir milyon metro murabba arazide 
45 milyon insan bannama7. Son ha
diseler kars~<mda Fran<amn bize yap
t•i!• yard•m bana yeni bir kuvvet ver-
mistir.» 

Yeni lilCihlQnan Habef askerleri Adisababada talim cdiyorlar 
Krztldenizdeki ltalyan lilosu raid ve Chicago Tribune gazetelerinin 

Londra 7 (A.A.) - T aymis gaze - ozel aytan Amerikah gazeteci Wilfred 
tesinin Portsaidden ald•s• bir habere go- Barber diin Sltmadan olmii~tiir. 
re ltalyanm K1z1ldenizde 25 barb gemisi Imam Y ahya /talyan yara[1[anm 
bulunmaktad•~ Bunlann biri Toronto 
kruvazoru ve dordii denizalh gemisidir. y emene kabul etmiyor 
Obi.irleri kii~iik torpitolard~r. Londra 7 (A.A.) - Daily Teleg -
Musolini u~akla Aduaya gidecek raphm inamhr kaynaklardan ald•g• bir 

Londra 7 (A.A.) _ Daily Morror habere gore ltalyanlar Imam Y ahyadan 
gazetesinin Eritrede bulunan ozel aytan. hasta askerlerini yatlrmak i~in Perim a
M. Musolininin yakmda fevkalade seri dasmm karslSmda bulunan Seyhsaid ~eh
bir u~akla Aduaya gelip 1896 da olen rine ~·kmak musaadesini istemi~lerse de 
italyanlar i~in dikilecek amtm a~•h! to _ imam kendi topraklanna ltalyan k1t' a -
renine ba~kanhk edecegini yazlyor. larmm ~·kmaSlm kat'i olarak reddetmi§· 

Bu amt dun Aduaya getirilmi~tir. tir. 
CUMHURIYET - Durumun ~ok ltalyanm Habefistanda nekadar 

ll:UC bir amnda Mu<olininin Ramadan ay- kuvveti var? 
- Londra 7 (Llzel) - Habe~islanda 

ftalyanlarm 260 bin askeri, 315 ucag• 
ve 200-300 tank1 oldLgu haber veri! 
mekt~dir. 

Adua cephe•in- 1896 da Ogaden 
deki kuvvetlere ordular~ ba,ku· 
kumanda eden mandant Habuta 

Ras Seyyum Harkalle 
nlmaSl akla gelmiyecek kadr zayd bir ih
timaldir. 

Adisababada Ufak taarruzu 
tehlikesi 

Adisababa 7 (A.A.) - lmparator 
halka kendi emniyetleri i~in civar dag -
larda Slgmak yapmalanm emretmlShr. 
Bir hava taarruzu kar!ISmda ~ehri siir~tle 
bosaltmak i~in tedbirler almml§tlr. 

Adisababa 7 (A.A.) - Y abanc1 
el~ilikler hi.ikumetlerine birer telgraf ~e -
kerek Adisababanm ve Diredovanm 
bombard•man e<~ lmiyecegi hakkmda 1-
talyanlardan teminat ahnmaSim rica et
mi<lrrdir. 

Habe,istanda olen ilk gazeteci 
Adisababa 7 (A.A.) - Daily He-

Mrs~rtla lelltaltide tedbirler 
al1myor 

Kahire 7 (A.A.) - M"" ordusunun 
harb hamhldan devam etmektedir. Si.i 
Bakam, gene! mi.ifetti§ ispinke Pa1a ile 
daimi temastad~r. 

Muhim sevkulcen noktalannda ve 
•imendifer hatlanndaki kuvvetler takviye 
edilmi§tir. Bir boli.ik ingiliz askeri Suda
na gonderilmi~tir. 

Vaziyet daha ziyade vahamet kesbet· 
tigi takdirde hi.ikumet, fevkal.ide tedbir
ler alacakttr. 

H abefler ltalyan tanklarma 
tuzak kurdular 

Londra 7 (A.A.) - italyan kaynak
larmdan gelen haberlere gore Tigre cep
hesinde bugun mi.ithi§ ~arplSmalar olmu~
tur. Adikratln cenubu ~arkisinde italyan 
ii~iincu kolordusu Habe~lerin muannida
ne bir mukavemeline ugram1~tlr. 

Habesler, itanyan tanklanmn ilerle -
ri, hareketini zorla,tlrmak i~in fil av;n
da taJbik ellikleri tabiyeyi kullanmakta 
ve her tarafta ustii agac dallarile ortiilii 

Habe§istanda ba§IIyan darrta oyununu 
hangi taraf kazanacakt1r? 

Habe~liler, muntazam harbden ka~m1rlar, kendi memleketlerinin sarp 
tabiatine uygun bir ~ekilde muharebe ederlerse italya 

partiyi kaybetmek tehlikesi vard1r 

• 
····~ ·-.... ....... ..... , 

Ho:..,•f Bafkumandanl•i•n•n tahmin ue ta1avuuruna gOre italyan taarru:& lroUarmrn takl.b •decckl•ri 
ittikametleri gOsterir harita 

[Haritarla giisterilen oklar hakkmda §U izahat verilmek cektir. Hedefi Cicigodur . .Simaldeki kollara gelince, 
re.!ir. A•ay1da, cenubda fena §art!ar altmda hareknt yap· 9 uncu ko!: ikinciterrmde geqid veren nehirlerle kesilmi§ 
ma~ mecburiyetinde bu!unan be~ ko!un vazifesi, Habe§ ue- ko!a?J bir yo! takib edecekt!r. lklim !teak ue gayri.$thhidir. 
rilerinde daim! tehdidkcir bir vaizyet a!makttr. lehirli hayvan!ar vardtr. Su ~ok boldur. iate s•f•rdtr. Kol 

1 inci kol: Steak, batakltk ve s1tmalt qii!!erden geqecek- 2000 metro yiik•eklliiinde da11ara ~arpacakttr. 
tir. Grqti(ii yer!erde ia§e edilemez. Su azdtr. Zehirli hay _ 10 uncu kol: B~t k"! 1taluan bii)IUk kuvvetidir. Yuk3ek 
vanlar qoktur. Tank!ar ve topt;u iqin kut;ilk mil§kil!at ra.-- yayltil<tr<I q;den yeonne serin kan•dnn geqecektir. Aduadan 
d!T. Tfedefi buyiik gollerdir. ceeen b11 knl hih1H bir rl11ii rlel>7i;;i ara.01ndn sthht bir yol 

2 nri, 3 iincii ve 4 iincil kollar: Steak, sttmalt. rutubetli 
mmtaka!ordan geqeceklerdir. Zehir!i hayvan!ar <;okt11r, Bu 
vardtr. ia~e madde!eri yoktur. Tanklar ve toP<;u i~in biiyiik 
mi4kiilat vard1r. Basktn ve pusuya miisaid kapalt arazl. 
2 nci kohm hedcfi Adisababantn cenubu, 3 uncu kolun he
deft Adisababamn §arkt, 4 uncii ko!un hedefi demiryo!u. 

tnl·ih e<'•eektir. f'•:le(i rr~beo'•tamn kalbi!:!lr. 
6 nrt, 7 nci t·e 8 inci ko!lnr: B11 iJe kol, dunyamn en "cnk 

~ii!lerinden birini gececel·lerdir. Dizanteri ve pah1di!m 
llatsnl•gt t•ordlr. Ne yiyecel· ne su t•ardtr. 8 inci ko! h~de
iinin onune geldi il zomm1 1000 metro yiiksekli~inde bir :lag 
'erldit~e <;arpacoktlr. Bmlull hedefi Dasidir. 6 net ve 7 nci 
ko!lqr heclefleri olan Ari'<ab"'>a ile demiryo!una do~ru ha
ftf me11i1JPr1, ?riP~sp1ecD1:1erdir. 5 inci ko!: Birinci kol!a ayni §erait alttnda hareket edc-

Bir F ransiZ siiel muharriri yaz1yor: 
Habetlerin, kendi .Oylediklerine bakl

l~rsa onlar memleketin kap!Sml a~•k b•
rakacaklard~r. Konuksever insanlardn. 
Misafirleri, silah patlamadan Aduaya, 
Aksuma, Habejistanm Reins (Rens) 
ine ~ekeceklerdir. (Rens Fransonm ~i
mali jarkisinde bir tehirdir.) Y ol serbest 
bulunacakt~r. Bu yolda golgelerden baj
ka bir~ey goriilmiyecektir; 28 ~uLat 
1896 daki kotU hahralann golgeleri. 
Sonra, ltalyan ordusu, cenuba dogru ine· 
rek, sagmda sarp Takkaze vadismi bu -
lacak, bunun otetarafmda Semien dag
lanm gorecektir. Mont Blac dagma 
bin be§ yiiz kere taklak athnrsan1z, hu 
dag1 goziinuzi.in onune getirebilirsiniz. 
Ordunun solunda girintili. ~1kmt1h tepe
ler bulunacakt1~ Nihayet, yiiz metro 
geni~liginde bir dehlize dalmca, kars• -
smda Lasta daglanm bulacak, bu sure!· 
le, ~ivilendigi ki.iti.igiin i~inde bu daga le
sadi.if edip ileri gidemiyen bir tahta kama 
gibi kalacakll~ Butiin harbin kordiigiimii 
i1te bu dagdn. 

ederler, T rablustaki ltalyan taburlann • So!llali•ine dogru muhtelif dereler bo • 
dan terhis edilmi~ Habe§li askerlerin yunca ilerliyen kuvvetler, harbe tulu!ma· 
nasihatlerini dmlerlene muntazam harb- dan once, bes yiiz kilometroluk susuz 
den ka~macaklardu. <;:unkii boyle bir collerden, yahud batakl.kh ormanlardan 
harbde, ltalyanlann belki oraya kadot gecmek mecburiyetindedir. Muntazam 
siiriildemege muvaffak olacaklan sahra •eyyar k·t'ahrdan yard•m goren munta 
bataryalan, makineliti.ifckler ve hi.icum >am yerli kuvvetlet, onlan ugra§hrmaga 
tanldan, kendilerini mutlak surette eze • kafidir. Sark yama~lanna saldmlan, i 
cektir. Habe~liler, ak1lh hareket eder - ve 8 nmr.arah kollar, Decaz Yayyu ile 
lerse, yukanda bahsettiP;imlz mmtakala- Veliahd Prens tarafmdan mi.idafaa edi· 
ra SlgiOlp, sapkacl oJ~iisiiniin ba~a h • . !en i.i~ bin metro yiiksekJikteki duvarJara 
pahp olmaSl gibi, horeketlenm musl~v-J ~arpmadan evvel, kumdan ve kiikilrt dii
linin nihai unsurlanna uydururhr. F\u l manmd~n ibaret yi.izlerce kilometrolul.: 
takdirde, parti, ltalyanlar i~in t•hhke•·e Y?~ yiirli!e~~kler.dir. D~~ ara~i ve a!lla
girmil demektir. <;:i.inkii ne t~p~u kuvvet-~ b•lu nehiT_ itlbanle en •Y• vaz1yette olan 
leri, ne tayyareler, on bm k1lomotro mu- faknt aym 1khm S1kmt1lanna maruz b:~
rabba• anzah topraklara yayllm•~ alan , lunan 9 n••marah kol, i.issulharekesinden 
k•t' alan kafi derecede tarayamly>cak ve 'ki yiiz kilometre otede, Condar yama~
belki de, bir yan hucumu. kuvvei sele1 i· , lannm dibinde, yerinde •ayac:.aktiT. 
yeyi a naSI alan Eritreye rar>teden mek- * * * 
kare katularmdan miite1ekkil gobek , Hiicum eden, mutekamil vesaite rna· 
barsagm1 koparacakttr. lik, fa kat a~ag1da: hiicum edilen, yahn-

*** ayak, t~hizatl fena, fakat tepededu .. . 
Fa kat, diger taraftan, sencde yuz sek- · Hiicum eden, tayyareleri ve radyosile 

sen gi.in hiristiyan orucu tutan Habe~ler, : haber ahyor; hiicum edilen, havadisleri, 
* * * nekadar kanaatkar, nehdar mi.ileham - <aga sola ko!lurulan T atarlardan ogre-

As• I parti Cjte burada oynanacaktiT. mil olurlarsa olsunlar, bazan, erzak b.1- niyor. Hucum eden, giikyi.iziinii iyi bili
Dama tahtasmm iistiinde, kar§• tarafta, k•mmdan nazik vaziyette kalacaklar ve yor: hlicum edilen, topragma ah11k. 
dort yi.iz bin Habe§li serpilmi§ buluna • daima vukuu miimkiin bir mucize ile, Me<kuk bir yaz1 ve tura ile oynana • 
cak, bunun takriben iki yiiz bini sima! geri hatlarmm, krokide I den 9 numara· cak bir parti. 
ilbaylarmm kumandaSI alhndaki mun • ya kadar gosterilen kuvvetlerin hedef tu· Uzun zaman susuz kalml§ taz1larm hii
tazam efraddan te~ekkul edecektu. Sa - tacag1 bir noktadan yanlmaSI korkusu cumuna ugnyan tek gozlu, faht aapsag
yed bu efrad, yabanc1 murebbilerin tan- i~inde ya~1yacaklard~r. Mucize diyo - lam bir asian. TaZ!lar ltalyan, Asian 
zim ettikleri kadro dahilinde harekel rum. Ciinku, yiiksek yaylalardan ltalyan Habe,tir. 
llllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIItlllltlllltlllltlltllllfllllltllllllllllfllllllllttlllttllltlllllllll 

<;ukurlar a~maktadnlar. l.Iann, turlu zarar ve tehlikeyi gozlerine yoldaki buti.in p;ayretlerimize ragmen 1 -
.';iimdiye kadar dort italyan tankmm ald•rmalannl bildirmi~tir. talyan ve Habe~ kuvvetlerinin ~arp11mak-

Lu suretle cukurlara dii1tiigii ve i~inde - Kestirildigine gore, bunun manaSI 1u- ta olduklanm ve bitarafhk kanununun 
''lerin oldiigu haber verilmektedir. dur: anlammda bir harb hali kar!"mda bulun-
mgilterenin Mrs~rdan istedikleri «Amerika devleti, ltalya ve Habe~is- duiiumuzu gori.iyoruz. Bu sartlar altmda 

Kahire 7 (A.A.) _ «Elehram» lana gonderilecek vapur ve yi.iklen res - ,urasm1 soylemeliyim ki savatan devlet· 
gazetesine gore, lngiliz fevkalade ko • men gozetmiyecek, yaoi AJDerika biT ab- Jerden hcrhangi birile kendi iotegile tecim 
miseri lngiltere ile ftalya arasmda harb lukaya kart• gelmiyeccgi gibi, notiir de,'- mi.inasebetlerinde bulunan her Amenkan 
~1khg1 takdirde timendiferleri, MlSir or- letlerin tecim hakkina da itiraz etmiye - vatandas• kend1 hareketlerinden kendisi 
dusunu, lim an ve tayyare istasyonlanm cektir. AmbarRO yalmz harb vaSitalan mes' uldur.» 
fngiliz hakimiyeti altma koymak tekli - i~indir. Finans balcanhgmdan ogrenildi - Diger taraftan D11 Bakanhii• ~•kardt· 
finde bulunmuttur. Ba~vekil bu teklifle . gine gore, ambargo derhal tatbik edile - ii• bir bildirikte, ambargoya giren madde-
rm kabul edilemiyecegini bildirerek istifa cektir. lerin ihracma, ancak ihracat~.Iar bu mad-
etmek tehdidinde bulunmustur. Ruzveltin diyevi delerin ne dogrudan dogruya ne de do

laylSlle harb yapan devletlerden birine Amerika, ltalya ve Habe•istana y · 7 ) 1· 
T a mgton (A.A. - talya ve aid olmad•g•m ispat ettikleri takdirde, 

siliih vermiyor Habeti;tana kar•• ilan olunan ambargo- miioaatle olomacag•m ilan ehnektedir. 
Va!ington 7 (A.A.) - ltalya ile dan sonra Cumur Baskam M. Ruzvelt Giimriikl~r~ ~mir verildi 

Habesistan arasmda harb durumunun var asaii•daki diyevde bulunmustur: Va••ngton 7 (A.A.) - italyaya ve 
oldugunu kabul eden M. Ruzvelt, her iki «- ftalya ile Habejistan arasmdaki on Habesi•tana yap1lan silah sevkiyall~m 
tarafa gonderilecek harb vaSltalanna am· durum kar~ISmda parlamentonun karar - durdurulmaSI hakkmda giimri.ildere bu • 
bergo koyan bir bildirik ne~retmijtir. laitlfdigl bitarafllk uzerine bu ambargo· giin emir verilmi~tir. 

M. Ruzvelt, bunda, barb edenlerden yu koymaga mecbur olduk. Savasm o • F ranm Somalisine alan sevkiyat, emir 
herhangi biri ile ah1veri§ eden Amerika- niine ge~ilebilecegi iimidlerimize ve bu ielinciye kadar muallak tutulacaktiT. 
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GUNUN BULMACASI 
tot 9 10 

1 I I I I I 1•1 
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CUMHURlYET 

jjtstanbul Borsas1 kapam§lll Deni·zyollari 
fiatleri 7 - 10- 1935 . 

I f$LETMESI 
Acentalan: Karakoy ((6pruba~J Ah~ Sans 

I Surllo 613. 618. 

N U K U D 

VAPURCULUK 
TORK ANONfM $fRKETI 

Istanbul Acentahg1 
Liman han, Telefonf 22925 

8 Birincite~rin 1935 

Posta T. T. Istanbul Te
lefonu Direktorliigiinden 

3 

4 

~ 

6 

, 

-,-1 
1•1 

I 1•1 I 
I I 1•1 

I I 
I I I fel 42362 - Sirkeci Miihiirdarz~de 

~~~~~~H:a~n:. _:T~e~J~2~2~74~0~~~~~~ 
I Oolar : 2.~ l l 6 
0 Frans!Z. fr, 165 t68. 

!O Liret 184 187. 

I• 
I 

1--------------1 Muhammen bedeli 1300 lira olan 150 aded 6 metro ve SO aded 7 
20 Bel~1k:a Fr. ~o lli2, 
:!O Drahmi :t2 24 
20 lsvl~re Ft 8U, 818 
:l<1 L~va 22. _4 

I Flopn 83, !\ 
2·1 ~ ek kronu 9d, 97 

8 I Avusturya Sl. U. l4 

•I I I I 1•1 1•1 I 
I I 1•1 I 1•1 I I 
I 1•1 I 1•1 I I I 
I I 1•1 1•1 I I I• 

TRABZON YOLU 
TRABZON YOLU 

AKSU vapuru 10 birincite•
rin PER$EMBE giinii saat 20 
de HOPAYA kadar. 

91 1•1 1•1 I I 1•1 II : W':~a !~ ~ . . OLU 
10 1 I I I 1•1 1•1 j_ I Zlotl 2250 2350 IZMJR SURAT Y 

-......-......~;.._,;=--""""'=.: 1 Pen~u 23 2.', AYVALIK YOLU SA K A R y A vapuru her 

VAT AN vapuru 8 birinci -
te,rin S A L I giinii saat 20 de 
RtZEYE kadar. (6187) 

Soldan saga· 20 Ley '450 15 !10 BAND IRMA vapuru 9 bi -
1 - Oz tiirkee ctekaddiim etmek>. 2~ D~·~nar 353:!. 3~ hafta p E R $ E M B E giinleri 

' • rincites.rin r ARS. AMBA giinii 16 d 1 b Id IZMI 2 - Bir soru edat1. i~ine yemek konur, !0 lsve~ krona 30 &I ..,. saat a stan u an · 
1 1 u·rk altm• ••o 94··. saat 19 da AYVALir.A kadar RE p A z A R I · d goze goriinmiyen ii~iincii ~ah1s. 3 - 1 Mecldive ";;50 sa. u · ve giin er1 e 

Kumanda, iyi yazt yazan. 4 - Yiirei(in- I Banknot 0< B. >33. 234, =====~~~~:-:::(:6:2:3:8:):: t7MtROFN l•tanbula kalkar. 
de kar1~1khk olm1yan, feryad. 5 - De- c;: E K L E R •••lllll•lllll-liiiiiiiiiiiiiiiii-iiiliiil-~ 
va, bir Sifat edatJ. 6 - Ufalanm1~ tas 11-----~T-.;;.~~~;::,1;7:,,~:.,-,Kc:a~pa:-:0:::,-11 Yeni <;•kb ROMANYA SEYRISEFA1N iDARES! 
par~alar1, yemekten emir, eskiden koy- londra 616,50 616.!10 E f L A T u N Hareket edecek vapurlar: 
lerdeki niifuzlu adamlar. 7 - Frans1z- ~;,~,York 1~:~:45 1 :~:;!75 DA<;iA vapuru 9 birincite~rin ~ar -
ca caltm>, isim, bilgin. 8- Cilve, insan- MilAno 9,7518 9,7415 Haydar Rilahn ~amba saat 14 te (Kostence) ye. 
daki hayat kuvveti. 9 - Koyu klrmm !~~~:• 1 8;·~~55 8~-~~60 terciimesi DA<;!A vapuru 13 birincite~rin pazar 
renk, insanm viicudiindeki k1rm1ZI su , Cenevre ,44 ,HI4 saat 18 de (Plre, Beyrut, Hayfa ve !s -

35 kuru' gi)ze goriinmiyen ii~iincii ~ah1s. 10 - So!va 641494 64,1494 kenderiye) ye. 
Para ile oynanan talih oyunu, bir bi - ~r~sterdam 1 ~.::~~ 1 ~·:~~ Romanya vapurlarile seyahat e -
nek hayvam. Vlvaua 4.1916 4.1916 denlere Romanya ~imendiferleri -

Yukarldan ~ag•ya: Madrid 5,~150 5.81'10 Foto su·· reyya nin bilet iicretlerinde yiizde 50 ten· 
x Rerlln 1.9740 1 < 767 1 - vz tiirk~e cehemmiyeh, oz tiirk- var,ova 4,2275 4;;,~ zilat. Biitiin Romanya, Polonya ve 

~e cikametgah>. 2 - Rutubet, meclis. Kudape1t< HI (.2275 Bakanlarm, Generallerin muh- Budape~te, Gyor, Bratislava, Viya -
3 - Ad, ilave. 4 - Bir~eyin ~evresi, no- ~~~;~!d 1~:~~3 1 ~.~~3 telit portrelerini F oto Siirey- na, Linz, Passo ve Regensburg gi-
ta. 5 - Nota, zararm aksi. 6 - <;ocuk Yokohama .77~0 uno yada bulabilirs'niz. bi Tuna limanlarma e~yayi ticariye 
dogurtan. 7 - Yerden ~1kartlan ve i~i- .\loskova 1087. 1087 sevkedilir. Fazla tafsilil.t i~in Galata 

Stokholm 3.1455 a 1485 Telef n 43495 k" mize yanyan ~eyler, atllgan. 8 - Tar- · O : nhtunmda Merkez Rlhtlm Hanmda a-
ladaki bugday mahsulii, oz tiirk~e E S H A M in istanbul umumi acentallgma miira-
cmeydan>. 9 - Oz tiirk~e ciilim>. 10 - A~•h1 ~•P•"'' f Bat; aArJiar•na caat. Telefon 44827 - 8. 
Goze goriinmiyen ii~iincii ~ah1s, arabca 11 BankaSl mUessls 

came 
cnimetler"*, c;ayu. .. .. hamlllce 

Evvelki bulmacanm halledilmia ,ekli Anadolo U.M.•Zr: 
Tr~mvaY 

Bomooti ·Nektar 

22,90 

l 

2 

• 
4 

~ 

6 , 
s 

•I ~ 4 ,.. " 1 ,.. 9 Ill 

1 sloiY1LIEINITill•t t 1 

A ZIAI•IMIAI•IKIAIR 
NIEIRIEISI t 1•1 t ISlA 
I ILIIIKI•ILIOIZIAIN 
•I•IKIIINI•IBI•IBI• 
~IAI•INIOiHIUIDI•IY 
OILIOI•ImiAIRIAIBIA 
LIAINIEt•ILI•IMIOIR 

.,EINI•IGIRIAIMI•IRIAI 
to N~IYIEI•!Ti t IRI~ 

( YENi ESERLER ) 
Hafta 

cHafta> nm 79 uncu sayts1 ~imdiye 
kadar ~1kan en dolgun saYJlarmdan bi • 
ridir. Miitenevvi bahisler iizerindeki 
bir~ok yaz1lar arasmda ~unlar1 sayabi -
liriz: ltalyan1n ilk sald.Jracai(l. yer: Mal
ta adaSI; Afrikadaki harb; Peyami Sa -
famn cKabaday1hk terbiyesi> . ba~hkh 

Reji 
Aslaa ~tmento 
\lerkez Baokas1 

8.25 

ISTIKRAZLAR 

8,25 

1933 Turk borcu 
tahYill I 

I A~1hs i-.apa ;--

2 

• 
E.rganl 

1
/ 0 :' SIYIS·Eczurum 
l:mkraz• Dahill 

% ~ Haztne 
,,/0 2 Haz•ne 
It Oellrmencillk 
~ark UellrmenziiU, 
Umum Sh~orta 
h.tanhul Telefon 

~3 90 
21:90 
U,IO 

TAHVILAT 
t-~lcktrll 
ftlnel 
H1ht1m 
Aoadolu I 

II 
Ill 

• MUnu:so;IJI 

39.10 
39,10 

43,5~ 

24.15 
tl,90 
22.10 

39.10 
39.10 

La Clef du francais 
yaz1s1, • Uykuda kabus, felaket ve zevk 
uykulan nedir?>, cHayat veren zehir -
ler de vardtr>, cKaramiirselin veremli
lere birebir gelen me~hur suyu nedir?>, 
cHabe~ miimessili bir hafta once: Harb Lise ve ogretmen ve 
olmtyacakttr demi~ti>, c!stiklal Sava - ortaoku}far franSIZCa 
~mda bir Turk kiZinm a~k1 ve kahra -
manhgh, cEn gene ~arkiClmiZ Mi.ize:v - d } • • • ers er1 trm yenin hayatt., cTiirk masonlan, cephe- ~ 

den cepheye•, Kii~iik hikaye: Felekten Merhum muallim Ali Nazi • 
bir gece, roman, f1kra ve karikatiirler... manm son eseridir. Mekteb • 
SayiSI 7,5 kuru~tur. lerde biiyiik yararhgt goriil -

Varhk miif, iki defa baSJim,,hr. 0~ 
Bu degerli san'at ve fikir mecmuas1- kJSJmdJr. Hocalar i~in ayn 

nm 15 eyhil tarihli 53 iincii say!SI Ya · bir kJamJ vardtr. 
~ar Nabi, Sabri Esad, Abdiilhak Sinasi, 
Ziya Osman, Hamid Macid, Cevdet Birinci k1sm1 23 
Kudret, Ahmed Muhib, Sabahaddin A - lkinci k11m1 34 
linin makale, hikaye ve ~iirlerile ~·k - Ooyiincii k1amJ 40 
m1~tlr. Gene bu saYJda Vala Nureddin- Hoca kllmJ l50 lo.Jru,tur 
le bir miilil.kat ve V edad Nedimin Kor 
isimli piyesi vard1r. Tavsiye ederiz. Sah, yeri Cumhuriyet mat • 
Tiirk Hukuk Mevzuah rehberi baas1dJr. Toptan alanlara ten· 

Namile, hukuk~ularJmlzdan Tevfik •• ~'.'.~'-w•"•"•''•'"•·--------11 Arman tarafmdan yaz1lmakta olan ese-
rin. ash ve birinci zeylinden ba~ka, bu 
defa ikinci zeyli de ~1kmu;!Jr. 

Bu eser, memleketimizin en ileri ge
Jen hukuk~inaslan tarafmdan takdir 
edilmi~tir. Adliye Vekaleti dahi resmi 
tamimle bu eseri tavsiye etmi~tir. 

lkinci zeyli, ~ak ~ah~•lm1~, olduk~a 
biiyiik~e k1t'ada bir kitab oldugu halde 
bir liraya satllmaktadJr. 

Biitiin kitabc1lardan ve miivezziler -
den isteyiniz. 

Kiir;iik Adam r;ocuk ~azetesi 
U~iincii say!SI giizel bir kab i~inde 

~lktl. Bu say1da me~hur komik Na~id 

Kii~iik Adam okuyuculanna ~ocuklugu
nu anlatJyor. 

Nusret Safa Co~kunun (Mektebler a-

Dr. HafiZ Cerna) 
Dahiliye miitebusut 

Pazarden ba,ka runlerde iiileden 
sonra oaat ( 2i tan 6 ya) kadar lstan
buldo Divanyolundo ( 118) numorah 
bususi kabinesinde hadalarJnJ kabul 

eder. MuayPnehane ve 
22398. Y azltk telefon: 
Beylerb~Yi 48. 

ev telefon: 
Kandilli 38 

~Jld1) isimli giizel bir yaz•s• ve meral:h 
oykiiler, masallar, renkli resimler, o -
yunlar, bulmacalar sahifelerini siisle -
mektedir. 
Her say1smda gittik~e giizelle~en bu 

biricik ~ocuk gazetesini tavsiye ederiz. 

KAN S I Z Ll K ~;:~ 
beniuizllk .lc!l>_ yegine deva bnl !hJ:a eden SIROP DESCHIENS PARIS 
En muntahlpetibba tara.bndan tertipedilmi~lir. t 

Giimriik Muhafaza Genel Komutanbg1 

istanbul Sabnalma Komisyonundan: 
1 - Giimriik Muhafaza memurlar1 i~in yaptmlacak olan 1047 ta

kJm elbise ve S43 tane kaputun 1/11/935 cuma giinii aaat 16 da ka
pah zarfla eksiltmeai yaptlacakhr. 

2 - Tasmlanan tutarlan elbisenin 1S,705, kaputun 7,6S6 lira 30 
kuru' olmak iizere 23,361 lira 30 lruru,tur. 

3 - ~artname; evsaf, niimune Komisyondad1r goriilebilir. 
4 - lstekliler elbiae ve kaputun % 7,S tutag1 olan 1, 7S3 lirahk 

veznc makbuzu veya banka mektublarmt teklif mektublarile birlikte 
aaat IS te Komisyona vermehd. (6166) 

r-.. Dr. lhsan Sami Q 
Oksiiriik ~urubu 

Oksilruk ve nefes darhg'1, bog
maca ve luzamtk Oksiiriikleri i~m 

~----• ahn1z •••••r/1 pek tesirli ilbd~r. Her eezanede 

Tekzib 
Baz1 kimselerin piyasa

da fabrikam1z miimessili 
gibi hareket ettiklerini 
veya sab§ imtiyazmm 
kendilerinde oldugunu 
yaydiklanm ogreniyoruz. 
F abrikamiZln hie; kimse 
ile bu ~ekilde bir baglan
hsi yoktur. ~i~e ve diger 
mamulahmiz cinslerine 
gore, 5-10.000 den a§agi 
olmamak iizere, herkt>"~ 
serbest suretle sahlm. 
ta oldugundan bu ~ekil
deki rivayetlerin as1l ve 
esas1 olmadigmi ve bun
Ian ortaya atanlar hak
kmda kanuni takibat ya
pacag1mJzl saym gazete
nizle bildiririz. 

ft Bankau Site ve Cam 
FabrikalarJ (Pa,abah~e) 

ve eeza depolannda bulunur. 

Sultanahmed betinei sulh hukuk 
mahkemeainden: 

()jij latepan Mimaryana aid Sirke -
cide Rali hanmda ikinei kat 15.16 nu· 
marah odalarda mevcud yazthane ve 
kumusyonculuia aid emval 9/10/935 
~arf.8,mba giinii taat 13 te a~Ik arthr
ma ile mezkUr odalarda aahlacakttr. 
tatiyenlerin mezkUr g-iin ve saatte ma
hallinde bulunmalart ili.n olunur. 

(15286) 

Sultanahmed betinci sulh hukuk 
mahkemeainden: 

O!ii Yordana aid Mercanda T!gCI • 
larda O!Uc;lkmaz hanmda 74 numa -
rah odada meveud efya ile mezkUr 
handa kap1 aiz•nda tiitiincii ve aucu 
diikkinlnda mevcud etya petin para 
ile 11/10/1935 cuma giinii a<;1k ar t -
hrma ile sahlacakhr. lstiyenlet"in 
mezkur runde aaat 13,30 da mahal · 
Iinde bulunmalarJ ili.n olunur. 

(15287) 

Daktilo aran1yor 
Tiirk~e ve frannzcay• miikemmel 

bilen YC her iki lisanda terciime 
yapabilen ve seri yazan bir dak
tilo aran1yor. lngilizce veva AI· 
manea bilenler tercih edilir. iste
yenlerin Galata Onyon Han 65 No 
ya miiracaatleri. 

I lnhisarlar Umum Miidiirliigiinden 
Niimune ve f&rtnamesi mucibince sahn ahnacak bef bin kilo yerli 

mah lnnnab pazarhg1 22/10/935 tarihine muaadif sah giinii saat 
16 da )ap1lacaktJr. lsteklilerin c-o 7,S muvakkat giivenme parasile 
birlikte Kabatntta Ahm Sahm Komiayonuna miiracaatleri. (6234) 

~~· 
58SC. Kilo 68 X 100 Mital Fayim kU'111JZl kag1d 
5RSO » » >> » Sar1 » 
5850 » >> » » Beyaz » 
:.<200 » » Hots: F ras beyaz kagfd 

ldaremiz ihtiyac1 i~in fartname ve niimuneleri mucibince yukan
da cins ve ll)iktarJ yaz1h kagtdlar pazarhkla satm almacaktJr. Ver
mek istiyenlerin 24/10/935 t~rihine musadif perfembe giinii saat 
1S te '; . 7,5 giivenme paralarile birlikte Kabatatta Levaz1m ve Mu
bayaat Subesindeki Ahm Komisyonuna miiracaatleri. (6233) 

Levaz1m: 
Cinsi Kilo hk te- Tahmin edi- Tarih Ciin Saat ekailt-a 

m iktan minab ]en fiat me 4ekl 

Adana pamugu 500 18 lira 48 kurut 24/10/93S perfembe 1S A~1k 
Vak1f Guraba hastanesine liizumu olan yukar1da yaz1h Adana pa

mugn as:1k ekailtmeye konulmu,tur. Ne suretle ekailtmeye konuldu -

gu ve hangi giin ve saatte yap1lacag1 ve ekailtme tartnamesin • 
deki ilk teminat miktar1 yanmda yaz1hd1r. 

Eksiltme istanbul Evkaf Miidiriyeti dairesinde toplanan ldare En
ciimeninde yaz1h giin ve saatte yap1lacakhr. 

Ek•iltmeye girecekler 93S yth Ticaret Odan ve 2490 sayth kanu

nun ikinci ve iis:iincii maddelerine gore ellerinde bulunan belgelerle 

ticarethane namma i,e gireceklerin i,bu kanunda yaz1h tartlar i~in

de noterlikten ahnan vekaletnamelerle ekailtmeye girebilirler. is -

teklilerin yaz1lan giin ve saatten bir aaat evvel teminatlanm Evkaf 

veznesine yahrmalan ve eksiltme ,artlartm almak ve gormek iizere 

Evkat Levaz1m ldaresine gelmeleri. (6229) ,.,.,. 
$ehzadebafmda Mekteb sokagmda Evkaf matbaaamm yanmda • 

ki nataml\m bina kirahkt1r. Tutmak istiyenlerin teraitini anlamak 

i<;in ~emberlita~ta lstanhul Evkaf Miidiriyetinde Varidat Miidiir • 

liigiine miiracaat etmeleri. (6120) 

metroluk s:am direkler a~1k eksiltmeye konulmuttur. ihalesi 24 bi· 
rincitetrin 935 per,embe giinii saat 15 tedir. ~artnamesi hergiin og
leden evvel Tahtakalede Telefon ldaresi Levaz1m Dairesinde go • 
riilebilir. Eksiltmeye gireceklerin 97 } lirahk ilk tminat mektt.~JU 
veya makbuzile birlikte vaktinden evvel Satmalma Komisyonuna 
miiracaatleri. 

MiktarJ Cinsi 
270 kilometro Cift biikiilmiif kapah bronz tel 

7500 metro Os: nakilli santral teli 
1500 aded iki nakilli bir metroluk telefon kordonu 

100 kilo Kalayh balm toprak teli 
ldaremiz ihtiyact i~in f&rtname ve niimuneleri mucibince yukari

da cins ve eb'ad1 yaz1h 14,267 lira muhammen bedelli malzeme ka
pah zarfla satm ahnacakhr. Vermek istiyenlerin 24 birincite,rin 935 
per~embe giinii saat 15 te % 7,S giivenme paralarile birlikte Tahta • 
kalede Telefon ldaresi Satmalma Komisyonuna miiracaatleri. ~art· 
name ve niimuneleri Levaz1m dairesinde goriilebilir. 
Mikta)'J Cinsi 

500 aded Ask1 teli kenedi 
10000 » Galvanizli orta tel halkasJ 32 m/m kutrunda 
10000 » Galvanizli kii~ii.k tel halkast 16 m/m kutrunda 

200 » Direk is:in demir diraek 
100 kilo Izolanh koprii s:ivi 16 m/m 
880 aded 14 liik potrel beheri 2,20 boyunda ve iki yerinden 18 

m/m delikli 
880 » Galvanizli civata, somun ve pullarile beraber 25 sm. 

uzunlukta ve 16 m/m kutrunda 
1200 » Galvanizli civata, somun ve pullarile beraber 7.SO sm. 

boy 9.SO m/m lo.Jtur 
250 » Galvanizli civata, somun ve pullarile beraber 14 sm. 

boy 9.SO m/m kutur 
SOOO » Galvanizli tirfon vida 7.50 sm. boy 9.SO m/m kutur. 

ldaremiz ihtiyact is:in niimuneleri mucibince yukar1da cins ve 
eb'adJ yazdt 3,292 lira muhammen bedelli malzeme a~1k eksiltme ile 
satm ahnacakhr. Vermek istiyenlerin 24 birincite,rin 935 per,embe 
giinii saat 15 te <~o 7,S giivenme paralarile birlikte Tahtakalede Te
lelon ldaresi Satmalma Komisyonuna miiracaatleri. Niimuneleri 
Levaz1m dairesinde goriilebilir. 

MiktarJ Cinsi 
SO aded Kablo tevzi kutuau 5 s:iftlik 

100 » }) }) » 10 )} 
100 )) , )) )) 15 )) 

25 )} }) )) )) 2S }) 
1000 » Takoz terminal 

10000 » Bak1r z1vana 42 m/m boy (Man,on)' 
SOO » Ahize is:in diyafram 

ldaremiz ihliyact is:in niimuneleri mucibince yukanda cins ve eb'a· 
dt yaz1h 4,2741ira muhammen bedelli malzeme a~1k eksiltme ile aatm• 
ahnacakhr. Vermek istiyenlerin 24 birincitearin per,embe giinii sa· 
at 1S te ' , 7,S giivenme paralarile birlikte Tahtakalede Telefon Ida· 
resi Sahnalma Komisyonuna miiracaatleri. Niirguneleri. Levazun dai~ 
resin e gorii e i ir. 

M iktar1 Cinsl 
150 ade,d Kurfun zJVana 35 sm. boy 2 l sm. lrutur 
7SU kilo » levha 3 m/m kalmhgmda 

idaremiz ihtiyacJ i~in niimuneleri mucibince yukartda cins ve eb'a· 
d1 yaz1h 249 lira muhammen bedelli malzeme &!;lk eksiltme ile sat!U 
ahnacaktJr. Vermek istiyenlerin 24 birincitetrin 93S per,embe giinii 
saa• 15 te 7c 7,5 giivenme paralarile birlikte Tahtakalede Telefon 
ldllresi SatJnalma Komisyonuna miiracaatleri. Niimuneleri Levaznn 
dairesinde goriilebilit:. 

Miktan Cinsi 
750 aded Siyah miicerrid ~erit band izole 
SOO tekerlek Saf kau~uk bandizole 19 m/m genit 15m. boy 
750 aded Kuru pi! 6 ~ sm. kutur 16 l sm. yiikseklik 
60 ltilo <<Sidorestin» siyah demir boyas1 

ldaremiz ihliyact i<;in niimuneleri mucibince yukartda cins ve eb'a• 
d1 yaz!l1 1,557 lira muhammen bedelli malzeme aoy1k eksiltme ile satin 
almacakhr. Vermek istiyenlerin 24 birincitetrin 93S per,embe giinii 
saat 15 te % 7,S giivenme paralarile birlikte Tahtakalede Telefon 
ldares; Satmalma Komisyonuna miiracaatleri. Niimuneleri Levaznn 
dairesinde goriilebilir. (6232) 

Zile 
Kasabaya yaphnlacak olan fenni mezbaha is:in iki parmak kut • 

runda ve ISOO metro miktarmda liizum goriilen demir su borusunun 
eksil•meye konuldugu ilan olunur. 6226) 

Posta T. T. istanbul 
T elefonu Direktorliigiinden: 

Istanbul - Zonguldak telefon konu,malarJ a9ag1da go•terilen sa • 
atlerde b/10/935 tarihinden itibaren umuma a~Jlm1shr. 3 dakikahlt: 
adi bir konutma jicreti 100 kuruftur. ' 

Saat 21 den sonra bu iicret yetmif bet kuruttur. 
Saat 10,30 ila 11 

}) 20 )) 21 
)) 22,30 )) 24 

Yiiksek Miihendis Mektebi Arttlrma 

ve Eksiltme Komisyonundan: 
Mekteb fizik laboratuar1 i~in 4/10/935 tarihinde kapah zarfla ah• 

nacag1 ilan olunan fizik aletine talib gelmediginden 19/10/93S aaal 
14 te pazarhkla ahnacag1 ilan olunur. (6240) 
------------------------------------------------~ 

Karacabey Harasi Miidiirliigiinden: 
Haranm bu sene mahsulii pembe, kara kll!;Jk, kas1mbeyaz1 k1r ' 

m1z1 k1l<y1k nevilerinden kapah zarf usulile satJhga <;lkarJian 
120,000 kilo .,:eltik satlft 14 te,rinievvel 93S tarihine musadif pazat' 
tesi giinii saat 15 e uzat!lm!ftlr. lsteklilerin ihale giiniinde teminat' 
larile birlikte Hara Miidiirliigiine miiracaatleri ilan olunur. (6239) 



- !I 1llrindte<rin 1~35 CUJ\fiflJRfYFT 
-·~~~~~~~~~~~~~~~--~-=~--------~~~~~------------------------------·~~------~~'--

OAY <:;UvtN<;. c.iotaiot 

AJ..TIN QOLD! 

EKSiL TME iLANI 

~analt.kale Jandarma Okullar1 Sabn-

alma Komisyonu Reisliginden: 
30/9/935 giinlemecinde kapah zarfla eksiltmesi yaptlacagt ilan 

tdiJdigi halde isteklisi 'i'Ikmtyan Canakkalede 1, 3, 9, 10 sayiim Jan
darrna okullarile Jandarma hastanesinin senelik ihtiyaci olan 
893,650 kilo has ekmegin eksiltmesi 21/10/935 pazartesi giinii sa
Il! 15 te Belediye dairesinde salahiyettar Komisyonca pazarhkla 
hpJ!acaktJr. 93,833 lira 25 kuruf tahmini bedeli ve 5941 lira 67 
kuru, muvakkat teminatJ olan bu eksiltmeye girmek istiyenler te
llline.t makbuzlarmi ayni giinde saat 15 e kadar Komisyona teslim 
tttni~ olacaklardir. ~artnamesi parasiZ Komisyonda goriilebilir. 

(6222) 

Em lok fie Eyt'!,.m __ B_a_n_k_a_s_z_z_·za_"'n_l_a_r_z .. 1 
Taksit1e Ev 

E:aas No.•t Mevkii ve nev'i Depozito 
1\f~ksube Kizrltoprakta eski Ziihtiipafa yeni ·1 uglact ma- 550 

8 hallesinde eski Camiiterif yeni Zahitbey aoka • 
gmda eski 13 miikerrer yeni 1 numarah bah,.eli 
ev. 

)' ukartda yaztlt ev bedelinin dortte biri pefin ve dort senevi ve 
~llsavi taksitle odenmek iizere a'i'Ik ar';. rma ile satJiacaktJr. Geri 
f l~akrlan ii'i' taksit ipotekli ikrazat faiz ve teraitine tevfikan % 9 } 

11
'Z ve kumusyona tabi tutulacaktJr. Tafsilat i,.in hergiin, arttJr • 

llta.ga girmek i'i'in de 10 lefrinievvel 1935 pertembe giinii sa at onda 
fltbemize gelmeleri. «237» 1.!. ( 6039) -

Sabhk Emlak 
Mevkii ve nev'i Depozito 

Biiyiikadada Nizam caddeainde eski 21 yeni 21/1 
numarah ve 1926 metro murabbat bah,.eyi havi 
Kuleli ko~k. 
Biiyiik,.arttda Giilsiim sokagmda 7, 9 numarah 

1200 

diikkan. 200 
\' ukartda yerleri yazth emlak bedelleri ilki pet in olmak ve sekiz 

~n~vi ve miisavi taksitte odenmek iizere &'i'Ik artbrma ile satilacaktJr. 
b·e~i hirakrlan yedi taksit i,.in faiz ve kumusyon ahnmaz. lhale 16 
lrtncitetrin 1935 'i'ar,amba giinii saat onda yapiiacaktu. lsteklilerin 

' 11hernize gelmeleri. «239» (6180) 

Tiirk Hava Kurumu Biiyiik Piyangosu 
~imdiye kadar binlerce kitiyi zengin etmi,tir. 

19 uncu tertib 6 net ke,ide 11/1 incitetrin 935 tedir. 

ikramiye 200,000 lira 
30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 lirahk 

lirahk iki miikifat vardir. 

10 lkincitetrin 935 ay1 zarfmda vapurla Mudall!'aya viirud edecek 

10 OQ ton maden komiiriiniin tahliye iti 18/10/935 cuma giinii saat 
t <!11. Haydaspata gar binasi dahilinde Birinci ltletme Komisyonu 
ta~e.~1ndan a~Ik eksiltme ile ihalesi yapJiacakttr. Seher ton komiiriin 

11 
h:Yesi i'i'in 70 kurut muhammen bedel konulmuttur. 

,, hteklilerin 52 lira 50 kuru, muvakkat teminatt istasyon veznesine 
sl\ttr k • . .. 'k I ke.l\ ara alacaklart makbuz ile kanunun tayi.n et~Igi v~si .. a an v~ 
b 110Un dordiincii maddesi mucibince i~e girmege manu kanum 

11111nrnadigJna dair beyanname ile ya bizzat veyahud taahhiitlii 
lltektubl · R ' I'·· ·· t a ekailtme giinii saatinden evvel Komuyon ets tgme mura-''tl . I d B' ' . 1 I t }C

0 
~tl izimdir. Bu i,e aid tartname Haydarpata a I:ID~I .~. e me 

m15Yonile Mudanya Devlet Demiryollan t,letme Amuhgmden 
~llre.llz olarak verilmektedir. <6127) 

' 

~--~------------

" " c:;.£LIK KOpRuy£. VA~OI 

:KAR.~I OA MU.)'ONJ..AR. VAROI 

. A~tk Eksiltme Suretile Miinakasa ilam 

Ak§ehir ~arbayligindan: 
1 Ak~ehir kasabasmm takeometrik haritast yaptmlacakbr. 
2 KasabamJzm takribi viisati 150 hektardir. 
3 Belediyede mevcud 1/500 ve 1/2000 mikyaah au projesinin tes

viye miinhanili haritasmdan istifade edilmek suretile beher 
hektar i,.in bedeli muhammen 20 liradir. 

4 Miinakas~ miiddeti 4 birincite,rin 935 cuma giiniinden ba~la • 
mak iizere 18 birincite,rin 935 tarihine musadif cuma giinii sa
at 14,30 a kadar olmak iizere 1fi giindiir. 

5 - Muvakkat teminat ak,.esi 225 liradir. 
6 - 2490 numarah kanunun hiikiimleri dahilinde miinakasaya it • 

tirak etmek istiyen taliblerin timdiye kadar bu gibi itleri mu -
vaffakiyetle ba,armJt olduklarma ve yapmit bulunduklari ha
ritalarm aid oldugu makamlar tarafmdan tasdik edilmit bu • 
hmduguna clair vesaiki ibraz etmeleri mecburidir. 

7 - Bu babda daha fazla tafsilat almak ve fenni tartname ahka • 
mmt ojlren~ek istiyen taliblerin !?arbayhga miiracaatleri ilan 
olunur. (6256) 

istanbul Komutanhg1 
Sahnalma Knmisvonu llanl:.rt 

Giilhane hastanesi muhtelif lii
boratuarlar ihtiyaci olan alat ve 
malzeme kapah zarf usulile ek • 
ailtmeye konulmuttur. Tahmin e• 
dilen bedeli 6824 lira 30 kuru~ o
lup ihalesi 18 birincite,rin 935 
cuma !!unii saat 15 ~() cladtr. Sart· 
namesi hergiin ogleden evvel 
Fmdikhda Satmalma Komisyo -
nunda goriilebilir. Eksiltmeye gi
receklerin «512» lir,.hk ilk te • 
minat mektub veya makbuzu ve 
2490 sayih kanunun 2, 3 iincii 
maddelerindeki vesikalarla bir • 
likte teklif mektublanm belli giin 
ve ihale saatinden en az bir saat 
evveline kadar Satmalma Ko -
misyonuna vermeleri. (6087) 

)t:-':(* 

Ankara hastanesi rontgen tet • 
his makinesinin ISlaht ic;in tah • 
min edilen bedeli 8887 lira olan 
rontgen malzemesi kapah zarf 
usulile eksiltmeye konulmu.tur. 
lhalesi 18 birincite,rin 935 cuma 
giinii saat 15 tedir. $artnamesi 
hergiin o/i'leden ·evvel Fmdikh -
da Satmalma Komisyonunda go
r'Hehilir. El<•iltmeve ff; "ecek1Prin 
667 lira ilk teminat mektubu ve
ya makbuzu ve 2490 sayih kanu • 
nun 2, 3 iincii maddelerindeki ya
Zih vesikalarla birlikte teklif 
mektublanm belli giin ve ihale 
saatinden en az bir saat evveline 
kPdar Fmdikhda s~tmalma Ko
miayonuna vermeleri. (6085) 

*** Seher kilosunun tahmin edi -
len bedeli «9» kurut o:an 
«15,000» kilo nal demiri apk ek
siltme ile sahn almacakttr. iha • 
lesi 17 birincite.rin 935 ner~em
be giinii aaat 15 tedir. SJ>rtna -
mesi Fmdikhda Satm~lma Ko • 
misyonuncla her11iin oiileden ev • 
vel &:oriilebilir. Eksiltmeve &:ire
ceklerin « 1 02» lirahk ilk temi
nat mektubu veya makbuzile 
birlikte vaktinden evvel Satm -
alma l<omisyonunda haz•r hu
lunmalan. ( 6086) 

• 

AKER 
magazalan kadar ucuz ve 
her keseye elveri§li fiatlarla 

en iyi lngiliz rnarka 

MU~AMBA 
\ 

ve 

TRENCH • COAT 
!arm zengin ~e~idlerini takdim 
edemez. Fiatlar hakkmda 
bir fikir edinmek i,.in vitrin-

lerirnize hitfen bir giiz 
gezdiriniz. 

Beyoglu, lstiklal caddesi 

Karamiirsel asliye hukuk mahke 
me!inden: 

Kararniirselin Merdegoz koyiinden 
Huan ktzl Eminenin kocao1 Mehmed 
oglu 318 dogumlu Ismail aleyhine bir 
ay zarfinda evine gelmesi icrin ihtarat 
icrast hakktnda a.;.hi't davan1n miid • 
deaaleyhin Merde.o;oz koyiindeki o -
turrdugu evini terked'erek tagayyiib 
etmis o!ma:nndan ilinen vaki tebli .. 
gat i.izerine mahkemeye gelmemesin~ 
den Ve bir vekil de gOndermemeainden 
g1yahmda yap1lmakta olan duru,ma -
da miiddeaaleyh ismailin bir ay zar -
fmda Karamiirselin MerdegOz kOyiin~ 
deki evine avdetle evliliiin ve koca -
l1g1n kendisine tahmil eyledigi vazife
leri ifa ebnesi ve evlilik birligine ri -
ayet eylemesi kanunu medeninin 
132 nci maddesi mucibince keyfiyet 
ihtar ve tebliR" makam1na kaim olmak 
Uzere usulen ilin olunur. 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

Bel gevtekligine 

HORMOBiN I Taf•ilat: Ga•ata posta l<utusu :;. 

Zayi - Huviyet ciizdan1m1 kaybct
ti"m. Y eniaini ~lkaracaitmdan. eskisi .. 
nm hiikmii yoktur. 

T1b Fakiiltesi 290 Mehdi . 

I Istanbul Beledi_qesi ilanlarL_j 
Bir metro murabbama on lira deger bi_c;ilen Kasimpa,ada Tozko

paran mahanesinin M~>zarhk caddeainde 6 numarah evin oniindeki 
15.40 metro murbbai ·~elediye mah yiizsiiz arsa alakadarlari ara • 
smda sahlmak iizere &'i'Ik arthrmaya konulmu,tur. $artnamesi Le • 
vazim Miidiirliigiinde goriilebilir. lsteklilerin on bir lira elli bef ku
ru~luk muvakkat teminat makbuz veya mektubile birlikte 18 birinci
tetrin 935 c.umn :- 'lnii saat 15 te Daimi Enciime~de bulunmahdirlar. 

«B.» (6134) 

Senelik 
kiraai 
Lira K. 

Muvakkat 
teminah 

Lira K. 
Haskoyde Kiremit'i'i Ahmed,.elebi mahal • 
lesinde Haskoy caddeainde 2/4 numarah 1389 
met:o murabbai arsa. 180 13 50 
Ma,.kadr Te~vikiye mahallesinin Bostan soka-
gmda 791 metro murabbai arsa. 360 27 

Yukanda semti, senelik kirasi ve muvakkat teminatJ yazih olan 
mahallcr 936 senesi mayu ayJ sonuna kadar kiraya verilmek iizere 
ayri ayri at;:Ik arthrmaya konulmu,tur. $artnameleri Selediye Le • 
vazmt Miidiirliigiinde goriiliir. ArttJrmaya girmek istiyenler bu yer• 
lerin hizalarmda gosterilen muvakkat teminat makbuz veya mektu
bile 9/10/935 ~; rfamba giinii saat 15 te Daimi Enciimende bulun • 
mahdirlar. «B.» (5875) 

Istanbul S1hhi Miiesseseler Artbrma 

ve Eksiltme Komisyonundan: 
Azi Cogu Muvakkat T. 

Akliye hastanesine 500 600 Ton 1080 Lira 
<; ocuk » 200 300 » 540 » 
Kuduz Tedavi Miiessesesine 55 75 >> 135 » 

Yuktmdaki sihhi miiesseselerin kok komiirii miiteaahhidleri ka • 
nuni miiddet i'i'inde muvakkat garantilerini kat'i garanti miktarma 
t;Ikarmami, ve mukavelelerini yaparak noterlige tasdik ettirmemi~ 
olmalarmdan dolayi ihaleleri feshedilmi~ oldugundan yeniden ve 
olbabdaki ~artnamesi vet;hile ve kapah zarf usulile eksiltmeye ko
nulmu,tur. 

1 - Eksillme 23/10/935 t;ar~amba giinii saat 15 te Cagalog 
lu.nda Sihhat Miidiirliigii binasmdaki Komisyonda yap1lacakhr. 

2 - Muhammen fiat heber tonu 24 liradir. 
3 - Muvakkat garantileri karfiiarmda yaziiml,ltr. 
4 - I,bu miiesseselerin ayn ayn ihtiyaclan i'i'in de teklif ya • 

piiabilir. 
5 - Istek!Her ~artnameyi be-delsiz olarak Komisyondan ala • 

bilirler. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin 935 Ticaret Odasi vesikasile 2490 

say1 h kanunda yazih belgelerini ve muvakkat garanti makbuz veya 
bank,, mektublarmi ve usulii dairesindeki teklif mektublarmi havi 
zarflarmi yukanda yaz1h eksiltme saatinden bir saat onceye kadar 
makbuz mukabilinde Komisyona vermeleri. (6170) 

istanbul 
iska 

ik~nci Bolge 
Direktorliigiinden: 

Trakyada yerle,tirilen go«;menler i<;in ihalenin tebligi tarihinden 
itibaren 15 giin zarfmda Tekirdagmda teslim edilmek 'artile ve 2490 
say.h kanunun kirk altmci maddesinin L fikrasma tevfikan pazar • 
hkla ihale ed;lmek iizere 4050 aded pullu!< eksiltmeye konulmuf • 
tur. Bunlarm 3,400 adedi Rutsak fabrikasmm Sp. 6. St. c;uval marka 
Vfl E. 6. St. mar!tasi ve bunlarm tamamile benzeri ve Rodolf 6. Sehe
reberhart ve Macar ziraat makineleri sisteminde olacak ve yiizde 
onu «D. 6 m/m» ve yahud E. 6. markah avantirenli bulunacakhr. 
650 adedi ise hafif topraklar it;:in Golos sistemi B. A. mm. markah 
pulluklari veya bunlarm benzeri lzmir ve Ankara fabrikalan mamu· 
lah yerli mah olacakhr. 

Bunlarm umumunun muhammen bedeli 45,000 ve muvakkat te • 
minati 3,375 liradir. 10/10/935 per~embe giinii saat ikide ihaleai 
mukarrerdir. Tamamen veya kismen vermege istekli olanlarm mez· 
kiir giin ve •aatte teminat ak<:elerile ve niimunelerile birlikte Istanbul 
Viliiyetinde Satmalma Komisyonuna gelmeleri ve ~artnameyi gor • 
mek .,.e fazla maliimat almak istiyenlerin hergiin saat ondan on ikiye 
kadar miiracaatleri ilan olunur. (6227) 

Oil, T arih ve Cografya 
F akiiltesinden: 

Talebe Yaztlma Sartlar1: , 

1 
2 

3-

4 

5 
A 
S 
C-

6-

Fakiilteye 40 yatJh talebe ile giindiizlii talebe ahnacakbr. 
Yahh talebe yazilmak i~in yap1lacak smavt kazanmak •arthr. 
Bu smava j!irmek ic;in lise veya 6 yiihk ogretmen okulundan 
mezur• olmak laz1mdir. 
Yahh talebe i~;in yapilacak smavlar 15 - 16 birincite,rin 935 
tarihlerinde saat onda ba,lamak iizere Ankarada Gazi Terbiye 
Enstitiisiinde, lstanbulda Yiiksek tlgretmen okulunda yaz1h 
olarak yapiiacakhr. ' 
Yahh talebe olmak it;:in bu smavlara girmek istiyenlerin 10 hi· 
rincite•rin 1935 tarihine kadar Kiiltiir Bakanhgt Yiiksek tlg · 
retim Gomel Direktorliigiine ba, vurmalari gereklidir. 
Giindiiz talebesi olmak istiyenlerin: 
Bir liseden mezun olmalari. 
Lise bakaloryasi ge,.irmi~ olmalari. 
1935 yih lise mezunlarmm olgunluk yoklamaa101 vermi' 
olmalarr. 
Ciindiizlii talebenin 1 ikincitetrin 935 giiniine kadar Ankara· 
da Evkaf aparhmamndaki Fakiilte Sekreterligine bat vurma • 
Ian gereklidir. (6228) 

Erzurum Vila vetinden: 
Kaza HuFusi Muhasebeleri ic;in Remington marka portatif aekiz 

aded yazi mal<inesi satin ahnacaktir. Beser aded yedek teridile bir
likte ve Erzurumda tealim cdilmek ,artile bu makineleri vermege 
talib olanlarin 25 birincite,rin 935 ak,amma kadar makinelerin her 
birini kac; liraya vereceklerini Huausi Muha•ebe Miidiirliigiine bil
dirmeleri ilan olunur. ( 6236 ). 


