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Italyan ordusu diin sabah saat Bugday boyuna dii~iiyor! 
dokuzda Makalleye girdi Hiikiimet vaziyete hcikimdir. Ziraat 

1-Iabe§ kuvvetleri Iialyanlara mukave- Bankasmm . miitemadiyen piyasaya 
lllet etmeden cenuba ricat ediyorlar mal arzetmesi spekiilasyonu durdurdu 
M~~;;ji'~"'"~i~·~;·~~'"' Habe~ ordusu ~eflerinden birisi daha italyanlara Buhran kar,ISinda 1.~r. Ziraat Bankasina 
B · teslim oldu. Habe~ler cenubda taarruza haztrlamyor • 

zr spor yolu : Roma 8 (A.A.) -Reuter aianst ay- Belediyenin durumu yeru direktif verildi 
Beden ferbiyesi tart~:~::~ ktt'alan bu sabah Makalleye c;:arbay Muhiddin Ostiindagw diin ~:-':1 Bankanm silolardaki stoklan kifayet 

"Y girmi~lerdir. "' 

ava§ yavas I,UtUn memleketi Ras Cuba, ltalyan Krait adma Ma • c;:ehir Meclisine izahat vererek i~in --~-~ etmezse bugdayJ yiikseltmemek 
kaphyacak .... r spor te§kilall k 11 fib I "' T 
b a e ay •gma tayin edilmi§tir. d'Jd' • • J .. • • ' h }A b'} } kt 'd·· .. izden ~ok masraflar istiyecegi t I nastl idare e 1 1gv m1 an atb 1.1. J~m It a at 1 e yapl aca Ir U!Uncesl " I . ' . k k d Ia yan ktt' alan oniinde yiiriiyen Ras 

h . 1 e goz enmizt or utuyor ve a- G k 
·a tlk J. N u sanm adamlan, mukavemet :tormek-
f awmda aktllanmlZl yoruyor. e . 
tna bit 'h · k 1 h · · b Stzin girmi~ler ve Kral J eanm ,atosunu bo Zt myete apt mi§lZ, er 111 e- , I 

a ~e?~l para ile oi~Uyoruz. Bu yolda 'IRa etmi,lerdir. 
ll\Zl~ !Stege hemen hi~ mi hi~ yer verme- Soylendigine gore, halk kendilerini 
f e~e kadar ileri gitmekte oldugumuzun ~ak iyi kar!tlamtlttr. Ayni zamanda Ge
~ ak lnda degiliz galiba. Bilhassa sporun neral Santini emrindeki karagomlrkliler, 
~0 taraya tevakkuf etmesi havsalaya Sl- Makallenin 10 mil dogusundaki Dolo 

b~ca .. i1lerden degildir. Eger spor i~in ~ehrini zapte1mi1lerdir. 
It SU " 

bir k ru maa1h memurlardan toplanan Asmara 8 (A.A.) - Reuter aytan 
ltiJ• adro yapacaksak i1te boyle bir te1· bildiriyor: 

attan h. h km • b. · M k II . . I d f I did 1~ aytr ~~ •yacagml IZ 11m- a a eyt 11ga e en Ia yan grupl~,.; . 

to 0.n haber verebiliriz. T emeli ferdin ve General Pirzio Birolinin kumandasmda
lo 

1111
Yetin istegine dayanmak laztm ge - ki kuvvetli bir siyahgomlekliler mUfreze-

100 "P<>rda en onemli nokta herkesin ona ( Arkan 9 uneu oahifede) U-#!t.O 

:~;e:~~~:::rn:t~~~~· ~~:~~r;;nen ~~~:ci'~ ............................ jjj;"·f;;gi/z~; .. g .... ~;~~~~i;T"-·"""'"'""""" . 
d or gelmelidir. Olsa olsa 1urada bura -
1 a Yaptlacak spor yerlerile bUyiik stad - H b • • • • •• 
b~~~.~oiiu gene sporu seven hatkm eJ. (( a e ~IS taD I IS t iJ a 1 (:In U (: 
leb'r• e~eleri giizeyinde meydana ge -
y 

1 
ecek •1lerdir Biitiin memlekette sa • "' ak I A d d• 

11~· ~U~ii he,i ge~miyecek biiyiik stadia • sene ugra~m azim Ir)) Iyor 
d~ urulmasma devlet yardtm ederse bu 
rniy 

1
ll''i>ll)1lltt;iune gore asia ~o goriil-

ecek t · f d'l · b. fed t .• • amamen yenne sar e 1 m•t 1r 
a~ar] L .. 

lor .. , •~ olur. Ustarafmda sporun goz-
bi b'?U~de oy]e hakkmdan zor g~Jinir gi-
lllasr~rtYecek, biiyiiltiilecek muazzam 

an yoktur. 

lok,Biitiin memlekete yayilmit. biitiin mem· 
tuzot; Yaytlacak bir spordan bahsediyo
bor, • Porun hu tekline kadar gitmelc i~in 
1~ 11 leyden once biitiin memleket ~ocuk
brrn"'k heden terbiyesile ugra1maga ah1 • 
tiar \ zorunda oldugumuzu bugiine ka
l•r f ahrhyamadtk. Ortada her ytl her 
• a ta b' 

1 .• ,. traz daha canlanan bir spor he-
·ct v d ~os ar tr. Fa kat ne olursa olsun bu he-
tun Ve. onu ger~ekle1tiren hareketler bii
lind rn;pete nisbetle devede kul•k kabi· 
buliien •r, Yani pek azdtr. Buna mukabil 
lab'Jn tnemlekette yeter derecede sayt -1 ecek b' b 
lllokteb . ". ede.n terbiyesi ~okt~r. Baz~-

lnfili% wazetedaine gOre Du~enin oturduiu V ttnedik •aran Oniinde SinYor 
Mu19liniyi dinlemek "" alkr,lamak i!;in toplanan bu kalabalrim bir 11iin 

cekmek i•ferizh diye bagtrmaa~ru beklemek lci%1mmlf . •. 

Lord Rothermerein ve miiteveffa sindeki bir makalesinden: 
Lord Northcliffein yegem Geoffry Habe§istanda, Eritrede ve ltalyan 
Harmswarthiin Sunday Referee gazete- ( Arkaor 4 iincii .ahifede) 
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Romanyalt . go~menlerin 
vaziyeti ~ok fenala§ti 

hin bu l~nmt~dekt beden terb1yest saatlen
~ok Yuk btr mana ifade etmekten pek 
lllocbUZak bulundugunu a~tk soylemege 
iinco Urul. Demek olur ki biz spordan 
h!l tnemlekette, bilhassa ilk mUsaid 
~Ze~t~dan itibaren biitiin ~ocuklanmtz 
liyiz \ e bed en terbiyesini tatbik etme • 
ht \. eden terbiyesini yeni neslin ha • 
t::Vv;J?'j,dlannda en ba1a ge~irmeliyiz. 
ta ,~ eden terbiyesi, sonra spor. Hat 
oldug run da gayesi beden terbiyesi 
•onra Una gore evvela beden terbiyesi, 
t:'i.lbakitene heden terbiyesi d~yeb.ili~iz. 
llltista- ~ 5Porcu da be den terbtyesmaen 
berk0~01 degildir, ve bu memlekette 
ltnd~n i," laze hayahnm ilk miisaid ya
torbiy . ~~hyarak olunciye kadar beden Binlerce 
DltnaJ1°d""' takib ettiren bir itiyada sahib 

ki,i Kostence rthbmtnda bekliyor, 
go~menlerin mal satma ve pasaport i~Ierile 

anavatana nakilleri gii~ yiiriiyor 

tr B · lltasraf · u tse yaptlmaSl o kadar ~ok 
ta bi~ a tevakkuf etmiyen bir i1tir. Hat 
diYec/nasrafa tevakkuf etmiyen bir ·~ 

B. i!IZ. 
It l 

tun ~oc 0kj mekteb te§kilahna dahil bii • 
lcadar b~ _ar, en iicra koye vannctya 
biitun utun mekteblerdeki ktz ve erkek 
biYesin;~~~lar araStz hergiin beden ter· 
lltlacak . 1 lutulacaklardtr. hte ilk ya
bOcalan 

11 t~·. Ve bu i1i o mekteblerin 
lttabilirl Pe ala tatbik edebilirler ve yap-B er. 
d• beden terbiyes't 'h .. ]" k'll 
.~ eden • h • m a yet tur u 1e 1 er-

tur Baka 
1 I . areketlerden ibarettir. Kill • 

olunacak 
0b2~ hiitiin mektehlerde tatbik 

~uvaftkl e en terbiyesi §ekillerinin en 
.~tab haj."~' en salahiyetli adamlanna 

lurJii har:~ e hainlatabilir. Bu kitabda 
lacakttr v~tler resimlerle gosterilmit o-
<l • ucud h k erecelerind areketlerine en yava§ 

etler de .1;n ba!ltyarak atletik hare • 
~Iinde Ve 

1 
ave olunabilir. Bu kitabm 0-

t>nce 'Port;'tnunda heden terbiyesinden 
OYunlara, sonra daha ciddi 

YUNUS NADI 
( Arkcrn 5 inei ..,hilcde) 

KostenceJe vapur bekliyen gofmenlerin hali... 
Trakya Gene! Enspektqri.i General l tedbirlerin heniiz tatbikma ha§lanamarnll 

KaZlm Dirikin yapllgt son Ankara se • olmaSl i§lerde aksakhgt devam ettirmek-
yahatinde g~menler i~in kararla1hn!~n ( Arka•• 8 inci •ahilcde) 

harb demektirb) 

Lord Halifaks miihim bir 
nutuk soyledi. Zecri ted· 
birler ha.ztrh~I ileriliyor 

Londra 8 (A.A.) - Diin Barnsley
de bir soylev veren Lord Halifax, ez -
ciimle demi§tir ki: 

«- Siivey1 kanahmn kapanmast, harb 
demek olacakttr. Ye bizi muhakkak •u
rette harbe siiriikliyecek olan bu gibi ted
birlerin almmast, sanmtyorum ki, bu iil
kenin menfaati ve yahud dilegi i~inde ol· 
sun. Sanmiyorum ki, Uluslar Sosyetesi -
nin ergesi Afrika harbini durdurmtya ~a
h11rken Avrupada ba1ka bir harbe ha§· 
Jarnak olsun. En tedbirsiz hall mii§avir
lerimizin nasihatlerini dinlersek, Avru • 
pada muhakkak bir harb kopacaktir. 

Bunlann dii!iincesine gore, ingiliz 
bahriyesi, Siivey~ kanahnt abluka etme
diginden ve Habe,istanda harb ba~la -
ymca ltalya ile dogu AfrikaS! aras1ndaki 

( Arka•r 8 ind oahilede) ............................................................ 
KENDI KENDIMIZI TENKID 

Ebedi muhacir derdi! 
Romandayan gelecek ga~menlerin o -

radan <;Ikabilmek i~in cektikleri Z01' -

luklan ve saireyi bu saytmtzdaki ozel 
Yazt!tnda okuyacakstntz, ve iLzerine bin
bir bahar ¢cekli ideal kurulan bir 4in 
nastl zorluklar iqinde yilzmekte oldu -
gunun belki farktna varacak veya var
mtyacakstmz. 

Cumhuriyet rejimi o kadar bilyiik ve 
tem!z azmine ragmen ga~meni maattees· 
silf muhacir olmaktan kurtaramamt~tlr. 
Muhacir, o, ~ok kanamts ve kantksamt~ 
bir yaradtr. Biz memleketimize koca 
tmparator!ugun son arJakalan!an o!an 
Tilrk!eri arttk muhacir olarak degil, on
laTin bagtrlartmtza bastlacak soydt1$laT 
olduklart heyecanile yepyeni ve tapta
ze adlarile giicmen olarak buraya ge • 
tirecektik. Halbuki i§in biitiln ehemmi
yetini kauramtyan cok resmt bir gidi§ 
tarzt, bu ideal i§i, eseflerle kaydediyoruz 
ki, yeniden eze!i ve ebedt muhacir der· 
di haline sokm~tur. 

Vapur gidecekmi§, pasaport ge~ olu
yormu§, Evkafm fi!dn ¢ftligi (hayre.t!) 
satm almacakmts! .. Btrakm da fazla SO!/' 

lemiyelim bu, maalcsef h<ild kanayan . , ~ *' 
~ok eski bir yaradtr ... 

Layihaya gore dereceler 19 dan 15 e indirilmkete, 
memurlar i~in bir~ok kayidler konulmaktadtr 

Ankara 8 (T elefonla) - Y eni ba - keri memur haric) olmak iizere bu dere· 
rem kanun layihaSt Kamutaya geldi. celer muteberdir. 
Bu layiha ile timdi mevcud 19 derece Birinciden be1inciye kadar olan dere-
15 dereceye indirilmektedir. Bu derecc- celer A •erisi, alttnctdan on birinci dere· 
Jere aid maa1 aStllan j(iyledir: ceye kadar olanlar B serisi itibar olunur. 

J _ 150, 2- 125, 3- 100, 4- Bu layihaya gore kat'i zaruret olmadtk • 
90, 5 - 80, 6 - 70, 7 - 60, 8 - ~· bir Yekaletten diger bir Vekalete me• 
50, 9 - 40, I 0 - 35, 11 - 30, 12 - mur nakledilemiyecektir. 
25, 13- 20, 14 - 15, 15 - 10 li- Bu zarureti de ancak !era Yekilleri 
radtr. tayin edecektir. Devlet memurluguna ilk 

Bilumum devlet memurlan i~in (ha- defa girmek istiyenler men'1elerine, tah· 
kimler, muallimler dahil, zabitan ve as • ( Arka•• 10 uncu oahilede) 
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ingiltere Ktbrtsla 12 adantn 
6 s1n1 Yunanistana verecekmi~! 

<;aldarisin Ahali Partisinden 83 
Ba,bakan Kondilisten yana 

AtinaJa Kralcrlarrn niimayifleri 
ve Kralrn resmini open koyliiler, 
afairda Kral Jorjun vaktile 

bir Yunan harb gemisinde 
almmaf reami 

madtgtnl soylemi§tir. 

saylav da 
ge~ti 

Atina 8 (Llzel) - Ba,bakan Kon -
dilis, lngiltere hiikumetinin K.tbm ada· 
sile Oniki adalardan alttsmm Yunani• -
tana verilmesini istedigi hakkmda gaze -
telerde goriilen haberlerden malumall ol· 

Prenalerin riitbeleri 
Atina 8 (Ozel) - Hiikumet taraftan 

gazetelerin Kralm amcalan Andreasla 
(Arkan 10 uncu •abifcde) 



Edimedeki Y enisaraytn bah~esindeki koruda tav
~ndan parsa kadar her ce$id hayvan iiretilmi~ti! 

Butiin bu oyunlar. eglenceler ve ,o. 
lenler bitip te Mustafanm gerdege ko
mulaca81 gece gelip ~tmca beyler bir 
yere toplandtlar, halecan i~inde ktvranan 
giiveyi aralarma aldtlar. uzun uz.un o • 
iiidler verdiler. bir gerdegin bin pusu
dan iistiin oldu~unu anlatttlar, ayagmt 
denk ahp sendelememesini soylediler ve 
bu yan ~aka. yan gerc;ek konu~madan 
sonra ~u dilekte bulundular: 

- Tiirk tiiresine gore biiyiik sava,
larm ba~mda ve sonunda siirgiin aVl ya
pthr. Evlenmek. en biiyiik bir sava~a 
girmek demektir. Degme babayigit bu 
aava~tan yiizakltgile ~tkamaz. Nice ~eh
bazlar vardtr ki daglara diz c;oktiiriirken 
hatun ki~iler oniinde diz c;okiip kalmr~
ttr, sakahm kmah parrnaklara kaptJrmt~
br. Mustafanm sonu nastl cttkar, bunu 
bilmeyiz ama bir siirgiin aVl isteriz. Ger
dekten ktrk gun sonra akma haztr ol
sun!.. 

F akat Mustafa, ktrk giin degil. kuk 
aaat bile evliligin zevkini siiremedi. T oz.u 
dumana kattp gelen bir ulak ona. hiinka
nn kendini bekledigini ve hemen allan
mast gerek oldugunu bildirmi~ti. Gene 
giivey, duvagt heniiz yatagm ucunda as1h 
duran giizel kansile vedala~tJ, uvkudan 
yeni uyamp sabah sutlerini i~mekte bu
lunan akmct beylerin elini optii: 

- Ev sizin, dedi, Semendere sizio. 
ben gidiyorum. Y olda§lan arttk siz kol
laym, yolcu edin!. 

Ve yapb~t davetin icvuzunii bilmiven 
ulakla bile EdirneVf' dogru yola c;tktt!.. 

••• 
F atih Sultan Meluned, Semendere 

Beyini Edirnedeki Y enisarayda ve sa • 
faym bah~esinde kabul etti. T uncamn, 
dort yanmt ~evreledigi bu bah~e. o dev
re gore e§siz. bir giizellik ta~tyordu. Bir 
yam. Sarac;hane kopriisiine kadar uza -
yan bir koru ile ortiilii olup bu koruda 
tav§andan parsa kadar her c;e~id hayvan 
uretilmi~ti. F atih. korunun daha ilerisin -
deki geni~ c;imenlikte, Adalet ko§kii de
nilen yerde bulunuyordu. Hava giizel ve 
pek giizel oldugu ic;in c;imenler iizerine 
ihramlar serdirerek ve arkasmt altm top
It dire~e vererek sabah safas1 siiriiyordu. 
vnunde giil, siimbiil, menek§e. lale. ya-
semin, erguvan, zerrin, nerkis, zambak, 
Desrin, ,akaytk. karanfil gibi ~ic;eklerden 
yaprlma koca koca demetler vardt. On
]arm kokusunu gozile almak istiyor gibi 
goriiniiyordu, haz dolu bakt~lanm de -
metten demete dola§tlnyordu. 

Semendere Beyi. i§te bu durumda 
kendisile yiizyiize geldi. el opiip bir 'ya
Da c;ekildi. hkodra Valisi Antonyo do 
L~enin yanmda ayakiistii kalmamak i
Pn merdce bir hamle yaptp valinin ve 
yanmdalrl Dominiken papazmm manto
lannl kendine minder yapan Mustafa, 
hiinkirm kar~ISlnda da elpenc;e divan 
durmaktan sinirleniyor gibiydi. F atih, 
bu sinirleni~i se.zmekten 7iyade kendi ne
tainin zorile nazik davrandt: 

- Ho, geldin babayigit, dedi, otur 
da konu,altm. 

Mustafa. c;imenler iizerine diz~oktii. 
hiinkinn dayand1gt uzun diregi ve onun 
ta tepesinde astlt duran altm topu goz -
den gec;irdi. belli belirsiz giiliimsedi: Du
siin giinlerinde okla delerek ic;indeki al
hnlan akttmt$ oldu2u ma$raoa hatmna 

gelmi~ti. Bu hattrlayt~ tabiatile onun 
gozlerini geriye, Semendereye ve orada 
giinleri sayan yeni gelinin odasma gotii
riiyordu. Diin neredeydi, bugiin nerede 
bulunuyordu ve yann nereye gidecektiL 
Bunu dii,iinmek onu dalgmla~tmyor, 
ba~kala tmyordu. 

Hiinkar da agzmt ac;mtyarak onu sii
ziiyordu ve stk stk ta ~ic;ek demetlerile 
me~gul oluyordu. N eden sonri ,ay !e bir 
dogruldu: 

- Mustafa, dedi, seni Venedige yol
hyacagtm. hkodrada yaphgm elc;iligi 
begendim. V enedige de elc;i olarak gide
ceksin. 

Gene akmct gene giiliimsedi, bir iki ay 
once Venedik onlerinde yaratttklan do
naoma giinlerini dii~iindu ve bu dii~iin
cenin $evkile ~u kar~thgt verdi: 

- Biz, T urhanoglile daha diin ora
daydtk. -Bu dilegini ogerenseydim akm
cJlanmla ~ehre girerdim. 

F atih te giiliimsedi: 
- 0 giri, elc;i giri~i olmazdt. ~en o

raya ban, miijdesi gotiireceksin, benim 
emirlerimi bildireceksin. bir anla§ma ya
ptp doneceksin. Belki bir giin dedigin de 
olur. oraya akmctlar girer, Y enic;eriler 
girer, Sipahiler girer. $imdilik yalmz sen 
gideceksin. 

Ve sonra onun yapacag1 i~leri anlat
mrya gin~ti: 

- Venedikle ban§tyoruz. lstanbulda 
vezirlenm gorii~tiiler, anla§ttlar. Napoli 
Krait F erdmandla. Macar Krah Mat • 
yasla da anla~ttk. Floransa diikast Lo -
renc;o Domeric;i zaten dostumdur. $imdi 
sen. bemm btr mektubumu V enedige gO
turiip cumhura ban~ bagt§ladtgtmt miij
deliyeceksm. Sonra yaztlacak andla~mt· 
ya Y unan adalan hakimi Leonardonun 
adm1 sokturmtyacaksm. Bu adam, on al
tJ ytld1r Venedige •ardtm ediyor. Bun
dan otiirii ceza gorrr .. lidir. Halbuki Ve
nedikli, onun da ban~tan pay almasmt 
ister. hte sen ne yaptp yaptp bu herifi 
ban~ d1~mda btrakacaksm. 

Biraz dii~iindii, nasrl bir maksad ta • 
~tdtgmt Mustafanm iyice kavnyamamt§ 
olacagtnt oranltyarak daha at1k davran
dt: 

- Frenklerin soziine inamlmaz, onlar 
bir gun and ic;erler, yann bir pul kaza -
nacaklannt umunca sozlerini ayak altt -
na atarlar. Onun ic;in biz uyamk durma
ltyt7.. Ban$ m1 istiyorlar? Peki. Verelim. 
Lakin yolumuzdan geri kalmtyahm. An
ladm degil miL He~ ban§acagtz, hem 
yiiriiyecegiz. Bu iki i~i birden ba~armak 
i~in Leonardonun admr andla§mtya sok
mamak lazrmdu. 

Mustafa. F atihin ne demek istedigini 
lcavramt~b ve kavrayl§I:t, ona da anlab
vordu. 

- Dilegin ~u olsa gerek ~evketlu hiin
kir. halyanlarla nva, gene siirecek. 
Fa kat Venedik yolile degil de adalar 
yolile yiiriiyecegiz. 

- Evet babayigit oyle. Leonardoyu 
ban~ dt~mda buakusak yiiriimekte oz -
giir kalmz ve c;ok kazanmz. <;unkii hi -
zim adalan ah~tmtz, Napoli Kralmt 
ku~kulandmr, belki harekete gec;irir. Ve
nedikli i~e Napolililerin ezilmesini ister, 
biz.e yardtm eder. ft te boylelikle daha 
kolay yiiriir. 

fArka., var) 

COMHURIYE1. 

( $ehlr va Mamlakat Haberleri -) 
Ecnebi ~irketlerin \Diin yeniden kuduz 
alacag1 tiitiinler vak' alari oldu 

~ek rejisi biiyiik bir 
miinakasa a~b 

:Sehrimize gelen 1svec; Tiitiin Rejisi 
heyeti buradaki incelemelerini bitirrni~ -
tir. Heyet, kendi hesablanna evvelce sa
tm ahnmt~ olan bir parti tiiti.inii muaye
ne etmi~tir. Bu tiitiinler yakmda sevke -
dilecektir. 

lsve~ heyetinin memleketimizd,.n 
300,000 kilo tiitiin alacag1 hakkmdaki 
haberler dogru degildir. Bu reji hl".sabr
·na her sene memleketimizden tiitiin alma 
i~i Mithat Nemli sosyetesi tarafmdnn 
yaptlmaktadu. Ayni sosyete bu sene de 
1svec; rejisi hesabma tiitiin alacakttr. 

Diger taraftan Almanyadaki sigara 
fabrikalan trosti.iniin en maruf simas1 o
Jan Shnur da onumiizdeki pazar giinii 
~ehrimize gelecektir. Shnurun memleke • 
timize yapttgl bu seyahat birle~ik Alman 
fabrikalan hesabma miihim miktarda tii
tiin mubayaatile alakadard1r. 

Cekoslovak Tiitiin Rejisi de bu ytl 
memleketimizden bir milyon kilo tiiti.in 
almak iizere yeni bir miinakasa ac;mt~hr. 
Reji, bu miinakasaya i~tirak etmek iizere 
memleketimizdeki 23 tiitiin tiiccanna da
vetiye gondermi~tir. <;ekoslovak rejisinin 
bu sene hmir men§ei tiitiin alm1yacagt 
anla~rlmaktadu. 

Miinakasaya konulan tiitiinler Bursa, 
hmit, Diizce, Hendek, Samsun ve Bafra 
men,eleridir. Cek rejisi. gonderdigi ,art
namelerde Samsunkari i~lenmi, tiitiin is
tememekte. oferto edilen tiitiinlerin ba§l 
yaglt, ma pasta! ve tonga olarak i~len -
mesini ileri siirmektedir. 

Munakasa neticesi oniimiizdeki mart 
aymda belli olacakttr. 

tlNIVRRSITRDR 

t.Jniversite rektori.i Romadan 
geldi 

Y eni Roma Oniversitesinin ars1ulusal 
ac;Jh§ toreninde ~ulunmak iizere Roma -
ya gitmi§ olan Oniversite Rektorii Cemil 
Bilsel dun sabahki Semplon ekspresile 
~ehrimiz.e donmu~ ve Hukuk fakiiltesin
deki Devletler umumi hukuku dersine ye
ti§mi~tir. 

Rektor .trenden ~tkarken hndisini go
ren bir muharririmize ~unlan !oylemi§ttr: 
«- Roma Oniversitesi 700 ytl evvcl 

yap1lmJ§ bir bin ada idi. T alebeye dar 
gelen ve yeni teknik vasttalara ~.la eh·e • 
ri~li bulunmtyan bu binanm yerine 13 
milyon lirete yeni bir bina yapilm:~tiT. 

Yeni yaptlan enstitiiler 17 pat~adn. 
A~tlma toreninde yabanct menaleketler • 
den gelen 200 del~~e ile Ba§vekil Mu -
solini ve ltalyan Universitelerinin mii -
messilleri ve yiiksek memurlan haz.tr bu
lundular. Musolini miihim bir sovlev ver
di. Soylevden sonra Oniversite sitesmt 
te~kil eden yeni binalar gezildi Bu Gina
Jar gezilirken ben hariciye te~rifat me • 
murile beraber yiiriiyordum. Oniimuz -
den gec;en Musolini Rektorun beni la -
mtmast iizerine geri donerek ~limi •tktt 
ve a~tlt~a geldigimden dolayt c;ok mein -
nun kaldtgmt soyledi ve te ekk:.ir etti. 
Ertesi giin ayni toren Kral oniinde de 
yaptldt. Delegelere birka~ ~un goriile -
cek yerler gezqirildi.» 

ADLIYEDE 

Tarabyada bir kopek tam 
on dort ki,iyi tstrdt 

Sehrimizde iki iic; giindenberi kuduz 
vak'alan ~ogalmaga ba§ladt. Diin bir 
kopegin 9 ki~iyi 15lrdtgmt yazmt~lik. 
Dun de T aksimde ve T arabyada vale' a 
olmu~ ve T arabyada kuduran bir kopek 
tam 14 ki~iyi Jstrrnt~hr. Bu vak' alar hak
kmda aldJgtmJz malumat §Udur: 

Bundan bir ay evvel T arabyada bir 
evde Rus cinsi denilen nev1den bir ko • 
pek kudurmu~. fakat bunun kimse far • 
kma varamamt~tlr. Kuduran kopegin ii~ 
yavrusu da varmt~. Y avrular c;ok giizel 
olduklarmdan bir tanesi kom~ulara ve • 
rilmi~. ikincisi de T aksimde bir madama 
hediye edilmi~tir. Oc;iincii yavru d4 evrle 
kalm1~hr. Sonuncu kopek evvelki gun 
kudur,mu, ve herkesi lSirrnaga ba~lamt~ 
ve bu meyanda Karasu, Katina, Olga, 
Yanko, Sofya, Fiyo, Kat ina, Anna. Ka
ce adlarmdaki kimseleri mrrnt~hr. Bun -
lar evvelki giin ve dun Kuduz hastane • 
sinde ayakta tedavi edilmi~lerdir. 

T aksimdeki yavru da sahibi Madam 
Mariyi lSlrmt§ ve lSlrdtktan sonra olmii~
tiir. 

Matbm tedavi altma almmt~hr. T a -
rabyadaki ii<;iincii yavru da heniiz ku • 
durrnamt~sa da bunun da digerleri gihi 
annesinden aldtgt mikroplarla kuduracag1 
zannedilmekte oldugundan mii§ahede al
tma ahnmt$br. 

Dun yeniden T araby ada bir kopek 
kudurrnu$ ve tam 14 ki§iyi 1Sirrnt,lir. Bu 
haberi ge~ vakit aldrgtmrzdan fazla tah
kik edemedik. Y almz yaralarmm agtr 
olmadtgmt ve dunden itibaren tedaviye 
ba,ladtklarmt ogrendik. lsmlan vatan • 
da~lara ge<;mi~ olsun derkcn dtger t!lraf
tan da ilgili makamlann kuduz va~· ala
nnm online gec;mek icin JazJm gelen ted
birleri ~imdirien almalarmt hattrlatmz. 
Anc:ak vak' alar gosterivor ki kuduran 
kopekler ev kopekleridir, bina'!naleyh 
vaziyetlerinden sahiblerinin haberdar ve 
mes'ul olmalan laztmdtr, kopegi olanlar 
da gozlerini dort acmaltdJrlar. 

Marmara facias1 

Miiddeiumumi su~lulann 
cezalandtrilmasiru istedi 
Ce~en sene Heybeliada ac;tklarmda 

bir deniz kazast olmu~tur. Firuvm vapur .:t 
ile Mudanyadan gelmekte olan bir mo
tor ~arpl§lllt§ ve bu kaza otuz iic; ki1inin 
oliimile neticelenmitti. Su~lu olarak A -
gmru mahkemesinde muhakeme edil 
mekte olan Firuzan gemisi siivarisi Hus
nii kaptanla gemici .$evki ve molon.in 
kaptam F ai~m muhakemelerinc diin dt. 
devam edilmi§tir. Diinku celsede Mud -
deiumurni iddiasmt serdetmi§ ve sudula
nn cezalandmlmasmr istemi1tir. Muda • 
faa yaptlmak iizere dava ba~ka giine 
btraktlmtthr. 

Devlet Demiryollart 
direktorliigii 

Cumhuriyet Halk Partisi lstanhul ida
re heyetinden Ali Rtza diin al~amki 
ekspresle Ankaraya hareket etmi1tir. 

Ali Rtzanm miinhal bulunan Dcvlct 
Demiryollan Genel Direktorliigiine ta -
yini ihtimalinden bahsedilmektedir. 

Limanda yeni 
• • • tes1sat proJeSI 

Tahmil ve tahliye i'i 
makinele,tirilecek 

hmir ve Istanbul liman iclarelennin 
Ekonomi Bakanltgma devri k;n b1r ka
nun projesi hazulanmaktadtr. Bund·an 
iki ay sonra yani 936 y1lt b'l§tndan iti 
baren liman ve nhttmlar Ekonomi Ba -
kanltgt eline gec;mi§ olacaktu. 

Ankaradan ~ehrimize gelen maluma -
ta gore haztrlanan bir projede bu dcvir 
i~inde• ba~ka miihim esaslar tesbit t-otl · 
mit bulunmaktadtr. lstanbul limamntn 
yeni ~ekilde tslaht ic;in §imdi dortte bid 
giimriiklerin elinde bulunan anbar vc 
antrepolarm Liman Genel Dtrektorlii -
giine verilmesi, 1stanbulda umumi rna -
gazalar a-;tlmast, nhttmlarm mihanik ve· 
saitle takviyesi de bulunmaktadtr. 

Y aptian tetkikata gore htanbul lima
nmda 24 saat zarhnda 350 ton yiikim 
tahmil ve tahliyesi yap1labilmektedir. Hal
buki yeni tesisat yaptldtgl zaman iki sa· 
atte 500 ton yiikii yiikleyip bo~altmak 
kabil olabilecektir. Bu mihaniki t~sisat 

nhttmlar boyunca kurulacak ve 3 • 400 
bin liraya mal olacakbr. Bu arada nh 
hmlarm uzahlmas1 hakkmdaki proje de 
esas itibarile tamamlanmt~ oldugundc1n bt; 
i§lerle birle§tirilerek yaptlacal.tu. 

Limanm ihtiyaclanna tebbiil eder. 
biitiin i§lerin kolayltkla yaptlabilmest i~in 
limana aid ve muhtelif Bakanltklara bag 
It biitiin i~ler Liman Gene! Direktorliig.: 
eli altmda toplanmaktad1r. Bu suretle 
masraflar dortte hire indirilmekte ve za
mandan da onda bir istifade lemm olun
maktadu. 

Riitiin bu i~ler 1,5 milyon liraya ~~
kabilirse derhal, o!maz~.. u~ y1l j~inde 
yaptlacakhr. 

DENIZ ISLER/ 

F1rtmadan sonra yolcu sayiSI 
;ok arttt 

Bir hafta kadar devam edrn son ftr • 
tmalar yiiziinden deniz yolculannm mik
tan ~ok azalmt§b. Havabr duzelir dii ~ 
zelmez, yolcu miktan birdenbire gayri
tabii denecek bir derecede ~ogal:m;, Ka

botaj ha.tlanna i~liyen vapularda mii~ • 
kiil vaziyetler has1l olmu§tur. Bilhassa yo:
~u izdihamt evvelki giin son derece artm1' 
ve acentalar bilet gi§elerini kapama1c mec
l.mriyetinde kalma§lardtr. B~ ,~~ebie yijz
lerce vapur yolcusu seyahatlcrini tc.hir 
mecburiyetlnde kelmJ~!ardu. 

fhracat mevsimi olmast ve lit 1anla • 
nmtzdan lstanbula ve harice miitr.ma -
diyen sevkiyat yaptlmasl vap•Jrlannnm 
son hafta i~indeki i~ randtmanlann, n!s • 
betsiz tekilde artlrmtthr. 

INHISARtARDA 

Afyon tohumlart 1slah ediliyor 
Uyu§turucu Maddeler lnhisan dun -

yanm muhtelif yerlerinden ° istenen te1cil· 
de afyon yeti1tirebilmek i~in ~ctla§mak • 
tadtr. Uzaktarktan istenen tiryaki afyon
lannm yeti§tirilmesi ic;in tohum aslaht 
tecriibeleri yaptlmaktadtr. Bu afyonlar • 
dan Uzak§arkta ytlda iki bin sandtk 
kadar ihracat yaptlabilecegi umul.nak • 
tadtr. 

lnhisar Idaresi, Amerilcadan dun mii
him miktarda bir sipari~ 11lmt~tn. 

Eroin kullanan bir kadm mah-
Biiyiikdere Meyvaciiik Enstitiisii· a~IId1 kum otdu Rus Konsoloshanesindeki kabul resmi 

Kur.a i1tirtalt eclen lroylii tolebeler 
Dun Biiyiikderede Meyvacrhk Arne- mu~tur. Bunlar krsmen )eyli olarak oku -

le Enstitiisii ac;rlmt~hr. Idarei Hususiye- yacaklardtr. Bir sene sonra iyi bahc;tvan 
ye aid bulunan ve Istanbul Ziraat Di • olarak yeti§eceklerdir. Kii~adda lstanbul 
rektorliigiince idare edilen meyva fidan- Ziraat Direktorii ile Ziraat Odasr iiyele
)Jjtndaki bu enstitiiniin ac;almasmdan rinden baztlan bulunmuc:lardtr. 
maksad iyi bah~avan ve ziraat ustas1 ye • l•tanbul ziraat daramu 
fittirrnektir. Istanbul 1Ibayhgr Ziraat Direktorliigi.i 

flbayhk Ziraat Direktorliigii lstanhul lstanbulun ziraat durumu hakkmda esas
l»ah~elerinde ~ah§anlann fenni usullere h bir rapor hazarlamt§br. llbayhga veri
wkuflan olmadtgr ve agaclan gayrifen- len bu raporda fstanbulun agaclanma i§i. 
Di tekilde a~tlamakta olduklanm gorerek bagetltk ve hastaltklarla miicadele hak -
uata yeti~tirmek i~in bir kurs a~mJ~hr. kmda l"traflt i1ahat vt"rilmektt: ve yaptla
Kursa 9 ktz. 42 erkek koylii kaydolun - cak itler goz oniine konulmaktadlT. 

Sekizinci ihttsas mahkemesi erom l<f • 
mek ve satmaktan su~lu bir kadmr mah
~um etmi~tir. Melahat ismini ta§tyan bu 
l.:admm Rauf ve Adil isminde iki ki~i ile 
beraber ayni su~tan duru~malan yaprl · 
makta idi. Mahkeme, Melahatin sekiz 
ay hapsine ve 133 lira para Ct:Lasma 
~arptmlmasma, iptilast sabit ol~ugundan 
da 6 ay hastanede nezaret altmcla bu • 
lundurulmasma. Adil ile Raufun hera -
etlerine karar verrni~tir. 

Siipheli bir oliim 
Ramide oturan Osman ktzl Hauife 

dun iple bogulmu~ bir halde bult:nmu1· 
tur. Cesed Adliye doktoru tar.tfmdan 
.muayene edilmi~ ve Miiddeiumumilik 
bu ~iipheli oliim hakkmda tahkikata ba,
lanu~br. 

Sip~ak Halidi karakoldan ka~t
ran polisin muhakemesi 

SabJka!.lardan Sip~ak Halidin lcara • 
lcoldan kac;masma sebebiyet ·H:tro,.kle 
su~lu polis Etemin muhakemesine dun 
ikinci ceza mahkemesinde Laktlml§hr. 
Sorgusu yaptlan sucrlu, 0 giin karakolda 
yalmz oldugunu; Halidin abd~sn .. ml!ye 
~1kmak istemesi uzerine hem Halidi ve 
hem de karakolu nezaret altmda bulun -
durmak mecburiyetinde kald1gmt ,.e Ha
lidin odadan d1~an ~tkar .;.krnaz kac;h
gmt soylemi~tir. .$ahid stfati!e lcar.lkol 
~omiserinin ~agmlmasma karar verilerek 
dava ba~ka giine btraktlmi§hr. 

7 ikincitetrin Rm 
ihtilalinin 18 Jnct 
yrldoniimu Istanbul
da da parlak surette 
kutlulanmr~hr. Ev • 
'·elki ak~am Beyog -
lundaki Rus konso • 
loshanesinde bir res
mi kabul yaptlmtt v,. 
sabaha kadar egle · 
nilmi§tir. Kabul res
minde Vali Muhit-
tin Ostiindagla ~ehrin Kon•olo•hanedeki kabul re•minden. birlra, int~ba 
maruf simalan, kordiplomatik haz.ll bulunmu~tur. 

Siyasi icma 

Habe, meselesi ve 
Mtstrdaki vaziyet 

H abe§ meselesinde lngilt 
fevkalade asabiyet goster 
sinin ve halyanlara kant 

detli muhalefette bulunmasmm b 
miihim sebebleri vardtr. Bu sebeble 
b~!tcast Ml!llrdaki mevkiini ve men 
tehlikede gorrnesidir. Bunun ic;in ln 
renin Akdenizde ahiren aldtgt asker1 
birlerin ve hazuhklann merkezi ' 
Mtmdu. lngilterenin 45 par~a gen 
miirekkeb Akdeniz donanmast Jim< 
kenderiyeyi iissiilhareke yapmt~tlr. 
yiik manevralanm M151r sulannda 
ptyor. 

Nefsi fngilterenin haricindeki en 
yiik fngiliz hava kuvveti de MISlr 
Bombardrman ve avct tayyarele 
miirekkeb olan bu biiyiik hava ku 
nin mevcudii §imdiden bini ge~mi~tir 
mdaki lngiliz j~gal kuvveti dahi as 
giltereden ve Hindistandan celbc 
yeni lngiliz alaylarile kuvvetlendir 
tir. Son gelen telgrafnameler, Ingili 
lskenderiye ile Bingazi arasmda, sa 
ve ~;olde fevkalade tahkimat yap 
olduklanm bildiriyor. 

Habe§ meselesinin bidayetinde 
!tlar aMI kendi memleketlerini tehl 
tehdid altmda gormekten ziyad 
kom~ulan Habe~istamn hi~bir sebe 
tila ve tecaviize ugramasmdan dol 
talyanlara ka~1 tevecciihsiizliik go 
mi~lerdi. .$u kadar var ki M1mhlat 
smda, Mtsmn menfaatleri noktas 
fngiltere ile ftalyamn aras1 ac;1lr 
ivi gorenler c;oktu. Bu kan~tkltk 
Mrsmn kolayca istiklalini temin e 
de iimid olunuyordu. ltalyan aj~ 
yaphklan gizli ve aleni propagan 
Mtmltlann bu yoldaki zan ve iimi 
kuvvetlendirrni~lerdi. 

Falua.t zaman gec;tikc;e fa~istleri 
mz Habe~istanla iktifa etmeyip A 
da ve Akdenizde muazzam bir im 
torluk kurrnaga kafalanna koymu~ ~ 
Ian meydana c;tkttktan sonra Mtsn 
fikri degi~mi§tir. MlSirltlar memle 
rine ltalyamn goz diktigine ve 
T rablusgarbin aktbetine ugnya1 
lcanaat {(etirmi~lerdir. Bu yiizden 
matbuah ve efkan umumiyesi ft 
karJl dii§man bir tavtr almt§tlr. 
dolayt vakit vakit Mtmdaki ftal)1 
kar§l da humumetkar niimayi§ler 
yor. 0 kadar ki Kahiredeki ltaly 
c;isi M1sJrhlarm ald1i1 hasmane t 
hareketi resmen protesto etmege 
gorrnii,tiir. 

MlSlrda yetmi§ binden fazla f 
vardtr. Bunlar Mtsmn ticaret, 
sanayi ve mali hayattnda miihim 1 
mildirler. Bu ltalyanlarm kendi m 
ketlerinde gibi hareket etmekte o~ 
ve ltalyan konsoloslannm emri \ 
lngiliz mallanoa boykot yapmala 
mhlann ho~una gitmemektedir. 

Nesim Pa1a hiikumeti, Mtmd 
gilizlerle te~riki mesai etmektedir 
ordusu lngiliz ordusile birlikte m 
tertibatl almaktadu. lngilizlerle 
Jar menfaatlerinin mii~terek oldug 
lamt§lardtr. 

F akat, Ml51rltlara fngilizlere t 
memleket halinde c;ah~mak bihaU 
gtr geliyor ve Mtsmn, istiklalinin 
mastnl ve lngiltere ile miittefik 
cra!t~masml istiyorlar. $imdiye kad~ 
sim Pa~a hiikumetini tutan milliy 
verier partisi {Vefd) dahi, halk 
nnda niifuz ve itibanm muhafa 
lngiltere ve MtsiT devletleri ara 
miinasebetlerin taayyiin eylemesi 
yor. Mmrhlann bu dileklerine k 
gilizler beynelmilel vaziyetin ge 
tehlikeli bulundu&u bir mada, 
vaziyetini degi~tirrnek uygun diit 
iini nimresmi bir agrzla ilan ettil 
vaziyet ka~asmda Mtsudaki biitil 
tile dii,iinmek mecburiyetinde ka 
ve vaziyetlerini yeniden tetkik eht 
zumunu duymu~lardu. $imdi Ma 
kumetinin degilse de MlSlnn rn 
efkin umumiyesile fngilizlerin a 
gumu§tur. 

MUHARREM FEYZI T 

Cumhuriye 
Na.haaJ 5 Kunqtur 

Aboaa 1 Tnrkiye ~ 
.. raiti ' i~D lcill 

Seaelik 1400 Kt. ~ 
Alb.,.... 750 ' 
0~ ayhk 400. sao 
Bir aybk 150 



CUMHURiYE'l 

SON 
1'1ELIEFON 

I-IABEI<LEQ •.. 
TIELGilAF ve TELSiZLE 

I<aymakamlar aras1nda 
degi§iklikler yap1ldi 

bir Ernniyet miifetti~lerinden 
kamhklara tayin edildi, 

kaymakamlar da becayi~ 

k1smi kayma· 
bir kisim 

edildi 
1' Ankara 8 (Tekfonla) - A~tk olan I makamltgma Posgus kaymakami Muh'
ni &Jean .~•Ytnakamltgma Erzurum Em- sin, Posgusa Uzunkopri.i kaymaka -
~ ya~t M

1 
udiirii $evket, Ak~eabad kay - m1 Necmeddin, Uzunkiipriiye Zara kay-... ••tn - .. 

~a k tgtna ~av1ak kaymakam1 F uad, makamt N ami, Zaraya Urgi.ib kayma -
ri 'r· a Bulancak eski kaymakamt Sab- kamt lhsan F erid, Bozktr kaymakamlt • 
k~y ''kari kaymakamhgma Su;1guhlc gma poli• miifetti1 muavinlerinden Suad 
katnllll ~ •tnt Ali Mi.inib, Sandtkh kayma- Tahsin Golpazan kaymakamhgma da 

'81Da "" k k k A .f D.. ' dar p yt.rna ayma amt n un- polis miifetti• muavini F ahri Kern a!, Nu-
• esnellt k k I - L""l k ' 

tnakanu Ha . aym~ am tgma u e _ar: saybin kaymakahgma Arabsun kay • 
kaylll k tntd, Luleye Konya Ereg!ISI makamt Necati Arabsuna Karake~i na
~unla~n~~~ Vasfi, Eregliye Hukuk me- hiyesi miidiirii Nail. Karamiit oele Saf. 
t!lna ,. n Kemal, Sasun kaymakamh - b l k akaml lhsan r.Jd1r kay • 

•vtanav t k k y f 'l ran o u aym , ,. 
navhta An~a ay~a ami usu • •v a: makamltgma Kadirli kaymakam1 Hi fat, 
J,kli k ara matyet memuru Sadtk, K d" l"ye lskilip kaymakamt Cerna! 

Payrnk I" f. "b atrt • •u B a am tgtna zmtr medu cu - f 
t aha Ce" k k I - D "k"l" Safranboluya <;t!dtr kaymahm1 hsan, •a • <a! ayma am tgma t 1 t k f 
t Ylllakatn1 N d S • I k k Sanb1laya San am11 kaymakam1 zzet, ••tnl. ec et, uSJgtr t ayma -
il 1;'8tna Bi.irhaniye kaymakamt Isma • Sankamt!a Karamiirsel kaymakam1 Nu -
rn1 S ak~t. Biirhaniyeye Ceva~ kaymaka- ri, Dikiliye Ktz1ltepe kaymakam1 Rifat, 
Sar,kaljhaddin, ~irnak kaymakamhgma K1Z1ltepeye Hukuk mezunlanndan Kam-

11 a kaYmakamJ Vasfi, lznik kay - ran tayin edildiler. - tr.Uli1"JJIT!Ul:m:~111 'lll:!1111l1J'·'IIIIIIIIol""'ll"'_'_, __ _ 

,Gizli diplomasi 
llletodlarina riicu! 

i?giliz kabinesinin d1~ 
'•Yasast tenkid ediliyor 
lo -

li Pa ~?~a 8 (A.A.) - Diin ak1am, i~
l'nd r " 1 adma Herbert Mollison tara • 
huk~ ~adyo ile ne1redilen bildirikte, 
<lir etm d11 siyasaSI tenkid edilmekte -

A.· 
hbi:"

1
. zatnanda bu bildirikte, bugiinki.i 

~lrn,y •ntn . U!uslar Sosyetesine mi.inasib 
Riliz B ~It !ekilde arka oldugu ve f n -
k~et a anlan tarafmdan Avrupa hii
hltbd tnerkezlerine yap1lan ziyaretlerin 
~n, b~n ~VVelki gizli diplomasi metodla
dir. r rucu le!kil ettigi kaydedilmekte -

tt,. 
1••i Pak"'•.ll.,.;n nchcesf, U!uslar Sosye-
, f hn, v So · · · · .:rt dU .. ' e syetenm otontes1m za-
•trnek ~~Ttnek Ve anlajmazhklan tahrik 

y . tnu1tur. 
I d •ntden "l'hl 
: en b"Id· "a anma meselesinden bah-
~•n lna 

1 
tnk, i1~i partisinin, lngiltere -

fii~•IIefiVatan?~ ~e yabanc1 iilkelerdeki 
ngtliz :.•tlerm, tfaya yetecek ~urette 
•n, taa~U~afaa kuvvetlerinin muhafan-

1nla tna .,d :ttigini, fakat, arsmlusal bir 
Relen h 1 

e SJlahlan indirmek irin elinden 
d" er1 · Jr. ey, Yapacagml kaydetmekte • 

ingilterede • 
se~un 

i~i zorlu oluyor 

Se~im sa va~I muannida..ne 
bir ,ekil aldm -

Londra 8 (A.A.) -Mac Donald, 
Seaham bolgesinden yeniden saylav se
~ilmek i~in cah,maktadlr. 

Buradaki siyasal ihtiraslar, son had • 
dine varmij!Jr. Toplant1lar, daima pa -
ttrdt ile bitmektedir. 

Seaham bolgesi, Newcastle, maden 
havzasmdaki bir se~im dairesidir. Hal -
ki, hemen tamamen maden iKilerinden 
miirekkebdir. 

Buradan namzedligini koyan iki ki1i. 
kuvvetli bir propaganda te,kilatma •• • 
hib bulunmaktadtrlar. Mac Donaldtn 
emrinde bir~ok aianlar bulunmakta ve 
se~im sava<lannda ~ok tecri.ibeli olan 
Sheila ve fshol admdaki iki kiZI da ba
balan i<;in ~·h~maktadtrla;, 

Se~im ava$1, 1iddetli ve muonnidane 
bir 1ekilde ctreyan etmektedir. Bu sa -
va1, «Mac Donaldda~ yana veya ona 
kar<t» sozlerile hulasa edilebilir. $imdi
ye kadar nadir !!:Oriilen bir 1iddetlt ha -
reket edilmektedir. Mac Donald biitiin 
siyasal hayallnda, bu derece 1iddetli bir 
husumetle karSJlO'mamishr. 

Romada ingiliz 

diismanhgi artb , 

ingilizlere fena muamele 
ediliyor, Eden otelinin ca
mmi ~er~evesini ktrddar! 

Daily Mirror ~sinin Roma mu -
habiri yaz1yor: 

ltalyamn aristokratlan. l>ir lngiliz a -
deti oldugu i~in fayvoklok ~ay1 i~meme
ge ve bir lngiliz adeti oldugu it;in de 
bri~ oynamamaga karar vermi~lordir. Bu 
bir tahmin dej(il bir hakikattir ve ft.lya 
halkmm bugi.inki.i siddetli lngiliz al•v -
tar!JgJ ~ostermesi itibarile cok ~ayam dik
kattir. fngil izler aleyhindeki bu his o lea
dar derindir ki, iiterlenberi burada ver -
le1mi~ olan bir~ok fngiliz aileleri, ftal -
yay1 terketmege mecbur olmu~lard1r. 1 -
talyaya karjl zecri tedbir alan devletle
rin mallanna boykot ilan edilmi1 ve bil
hassa fngiliz mallarma kar~I bu boykot 
daha ziyade ~iddetlendirilmi1tir. 

Senelerdenberi burada oturan lngiliz
lere, eski ftalyan dostlan selam bile ver
memekte ve her tarafta fngilizlere dair 
galiz sozler i1itilmektedir. Tramvaylar -
da, trenlerde ve otobi.islerde ingihzce ~:a
zate okuyanlar tahkire maruz kalmakta 
ve sokaklardaki taksi soforleri, bgiliz 
olduiiunu tahmin ettikleri kimseleri oto
mobillerine bindirmemektedirler. 

Romamn kibar caddelerindeki t n~iliz 
di.ikkanlannm ah1veri~i hemen hemen ke
silmil gibidir. 

fngiliz kitablan bulunduran bir(ok ki
tabcJ!ar, di.ikkanlarmi kapamaga icbar e
dilmi~lerdir. 

.Simdiki vaziyete bak,hrsa. ftalya ile 
fngiltere arasmdaki an'anevi dostlu~un 
tekrar ihyaSI uzun senelere ihtirac ~:os
terecektir. 

ftalyanlar, zecri tedbirler almma.ina 
mf fngilizlerin sebeb oldukfanM kani 
bulunmakta ve fn~~:iliz donanmaSinin Ak
denizde ta!i,id edilmi1 olmaSinl bir ti.irli.i 
hazmedememektedirler. 

lngiltere ve lnl(ilizler aleyhinde ni.i -
mayi,ler gi.in ge~tik~e daha ziyade (iddet 
kesbetmektedir. Diin binlerc~ iinivw:te 
talebesi ve sokak ~ocuklan, fn~iliz dip
lomal!nin ismini la!JdJgi it;in Otel F.dene 
hiicum ederek duvarlara t1rmanm:11ar ve 
otelin lngiliz ve Bel~ika arm•lanm ta~J
yan levhasm1 indirmi~lerdir. Bu levhay1 
bilahare sokak sokak siiriiklerni~ler ve s:;e
len geceni. bu dii ,man armalanm ~igne
me!ie dave! etmi1lerdir. 

Zecri tedhirler alan diO:er memleketler 
ve bilhassa Fran sa aleyhine de yakmda 
bovle n;imayi,ler vap•lacagma •iinhe 
voktur. Daha simcliden ftalvan bdtnlan 
Fransada imal edilmi1 rohlara. lavanta
lara, pudralora, rujlara velhaSJl karlm tu
valetine aid biitiin e1yaya boykot ilan et
ml,l,.rdir. 

Cekoslovak • Leh 
miinasebah 

Mac Donald, diin ak1am, biri giiriil -
Kamutay tiilii olmak iizere vaptlan iki toolanttd.,n Var1ova 8 (A.A.) - Leh ajansin

sonra, i.i~iincii toplanh esnastnda, ken • dan: 
._UZ.. k I • Resmen bildirildigine gore, rek Ra -"-n!, ••• a ere eri di"i dinletmege muvaffak olamamtshr. y 

~(;, •ra 8 (Tel _ D I k~~~ Benesin. Lehistan - -~ek?slo;akya 
la "'1\atet C efonla) Kamutay bu- Toplanbda bulunanlar, Mac ona- munasebetlen hakkmda 5 tkmctlejrtn ta-
~ nrn,~llr. S hanttezin ba~kanhl!tnda top • da, arka olmak irin u~akla !'(elen Domi- rihinde ~elt parlamentosu iiniindeki be
l •n101 

1 hat ve Soysal Yardtm Ba- . .
1
. .. 

~an .. n LekJ;r1· .. . .. 'd niyonlar Bakam Thomasa kar,, da ayni yanah Leh SJyasal mehaf1 mde c;ok mu-
d •n ll uzerme go~menlere a1 "d b" · b h' 1 · · B b 
hiJ . roies; JliiaJ · E ·· . .. husumeti ROSlermillerdir. sat tr mit a ast etmemtjhr. u e -v rn 1~ti tye ncumemne gon- b' f .. .. .. "k" t 

d ·~~nesin~· 1_935 mali yth urn urn! mu - Hatiblerin soz soylemelerine mani o- yanat, tr tara tan gorunus~e t I t~r~ a-
~ llJQ ltlren bi.it~e fas111an aras1n • Ian giiri.ilti.i yiizi.inden, toplanh yanda bi- raSinda anla1ma arzusu alametlen 1hdas 
~"· 'l';~lta!e yaptlmasi kabul edil ederken diger taraftan da Prag hiiku -
h~~ler;l!re ':.ede hizmet eden ecncbile~l~ raktlmtshr. metinin ~eh .h~lkm~. kar11 .o~an gayridos-
r ~lt'nda~t·'~ maa~larm veniden tahsiSI Sovyet san'atkarlarmtn Tiirki- tane vaztyehnt deg11meksmn muhafaza 
a ltabut \ lay•ha. miinaka~alardan son- ye ic;in verecekleri konser eden bir hususi tabiye tezahi.iri.i olarak. 
~ · f•tni v 

0 

unmu~tur. Ankara 8 (Telefonla) _ Ge~enlerde telakki edilmektedir. Bakan Benesin be-
d' haric;e :'escidlerin tasnifine ve tas- memleketimize gelen Sovyet hiikilmet yanah, Leh efkin umumiyesine 11ore, 
lc,~tnelerine alac~k cami ve mescid h~- . kar~tltk!t mi.inasebata yeni hirbir miispet 

nda•· Ver1! k h h k tiyatrosu san'atkarlan memleketimiz -Ia 1• •i kan ece mu assesat a - unsur katmamakta ve mevcud zorluklart 
. 'ala Un da kabul edilmi~tir A<;Ik- de gordiikleri hiisnii kabule bir muka • . l .. b 

~IIJ "<ftlalt hademelerc ycni vazif~ye ta- bele olmak iizere Tiirki.veye mahsus blr IZa eye yaramamaktadtr. Bu munase et-
•t Veri! •nch·c kad · 1 lerin salaht, hakiki durum hakkmda tam 
)tJ ~.It · ar maas armm yan - konser gecesi tertib edeceklerdir. Bu I' l b r k fk' 
" t lie • Va I el!iyi ve hizmeti yirmi od alan rna u~atJ .o miya.n Y~. a~c~ ve ..,..e. ! .an ·•~ti• ~~ clan] il konscr, Ankara ve istanbul r Y umumtyesmde b1r husnuntyet tesm haSJI , . ara tam maas ver e- . . . 

l'lun vasitastle dmlenecekhr. etmiye matuf hareketlerle degil, (ekos -
tn~tnu dan sonra D 1 t D . 11 Oniimi.izdeki hafta yap!lmast muhte • lovakyamn Leh halkma kar<t olan hat-It r ve .. ev e emtryo an . 

1 
. . . • . _. . . .. 

n:nunu It tnustahdemlerine aid harem mel olan bu konserde Rus artist en ev- tJ harekehnde f1!t btr deg11,k!tkle mum -
delle !'laY! abut edilmi~tir. Bu mi.inase • vela halka te1ekki.ir ettikten sonra, ope- kiindiir. 

~a~1ryo!Ia~~~k Bakam Ali c;etinkaya ra soyliyeceklerdir. Gelik mi~ferliler dal1tb!Jvor 
llU at "ertn· . hakkmda Kamutaya •- Sonra da tiirk~e halk ~ark1lan okuya- Berlin lj (A.A.) - Hitlerin emri uzc-

lonlana~~~· Kamutay pazartcsi gii- caklardtr. Sovyet Rusyada dcvlet artist- rine, <;elik m!iiferliler kurulu, 7 ikinci-
ben · kr. Jeri ilk de fa bir ecnebi memleket i~in te~rinden !tibaren kesin olarak dagttJl-

IZ .. onferanst ic;;in boyle bir konscr vermcktcdirler. m~Sttr. 
L tond gorii~meler 
._.Yd ra 8 (AA . 
~lz •ttiltine .: .) - Resml ~evenlerin 
llu de!eg85 gore, ltalyan ve !ngiliz de
da "da~t; de~?nlart, gelecek birincikii -

1 ' bu konr •z konferans• ba.lanl(lc•n -
•~rih ettn•-~ransa verecekleri teklifleri 

. ~Und· ... ~ erdir. 
de 1

" 1 gor"' "am ed lllitneler, daha birka<; giin 
ecelttir. 

1> }) ARis BORSASI 
IC iris 8 (" llnltil .. vzeJ) _ p . 

t "•Pan . arts Borsasmm bu-
li0 °0dra 74 ~= fiatieri ~unlard1r: 
~o7 ~lO,so. Bn:;k Nevvork 15.18 1/4. Bcr
l.tz\, S, Atnstcrd se) 256.62 1/2. Madrid 
~~ 3 °ll 68.1o am 1030,75, Roma 123, 
~~~4 • 40 1i4 C~nevre 493 .62 1/2, baktr 

U§ 29 5tt6. alay 231,15, altm 141,05, 

Halld Ziya 

Alti sene biz, ana baba, ilk iki evlad 
actsmdan sonra, bu ii~iinciisiini.i kurtar -
mak i~in, onu elimizden almak Jshyen 
zalim oliimle pen~e pen~eye, gogus gog
•• cenk ettik; alii sene i~inde a Itt gi.in 
tam bir emniyet i~inde ge~emiyen, iimid
le ye's arasmda bocahyan bir hayat. ni
hayet, arhk galebe bizde zanmndayken 
birdenbire mi.ithi1 bir darbe ile <;oki.iver
mi! oldu. Bu bir afetti ki yangm olsaydt 
yaktp kavuracak, bir saat i~inde herjeyi 
yok edecekti, bir zelzele olsayd1 belki 
bizi de beraber ezen bir ~oki.intii ile evi 
bir dakikada bir enkaz ytgtm yapacaktJ, 
bir veba salgm1 olsaydt onu, fakat biz -
Jeri de beraber ahp giitiirmii1 ve bununla 
her i1 bitmi1 olacakt.; bu ne bir yangm, 
ne bir zelzele, ne de bir vebaydt • olii
miin kadid eli <;engel ttrnaklanm uzat -
m11, gogiisleri delerek i~inde ne varsa av
cuna almt~. bir daha buakm~mak iizere 
bi.ike biike JcJVIrmtjl!. 

Bu acmm deliligi i~inde 1a1trdtk. Bu 
afetin vukuuna sahne olan yerden, o mu
hitten, o sokaktan, oralart dolduran ~ey
lerden, hatta arhk aramtzda aglarken 
«yavrucak !..:» diye yadederek Giiztn 
admdan bile ka~mak ihtiyactnl duyduk . 
Ceceleri arka sokaktan ge<;erek hazin 
bir ne1ideyi daima tekrar eden Orgue de 
Barbarieden, giindiizleri mutlaka leapt -
nm oniinde durup dudaklannm arast01 
Stkllffill kamtjla ve garib ti.irk~esile bir 
hava tutturarak pencerede onu gormege 
~ah1an Rum kuklac1dan, hatta ak.jamii
zeri yogurt~unun, gevrek~inin seJinden. 
biitiin onun i1tirak ettigi bu sokak haya
hndan uzak olmak; sonra her ko,esind• 
bir hahraSJ bekliyen evden, her parc;aSJ 
onun varhgmdan bir1eyler sakltyan ej
yadan, hatta kendi kendimizden, hatta 
hayattan ka~mak i~in oniine ge~ilemez 
bir ihtiyac duyduk. 

Nereye gidecektik? 6yle bir yer ol
maltyd• k.i bizi umumi hayattan <;tkar -
mtl, di.inya ile baglanmtzt gevjeterek he
men hemen ~ozmi.i1 olsun. Birden habra 
Biiyi.ikada geldi, oradan bizde kalm11 
oyle inhbalar vardt ki aranan iizletin an
calc orada miimkiin olacagmt vadediyor
du. Her1eyi bnaktp yaz ktj, senelerce 
orada, kendi iizletimizin i~ine l(iimiilerek 
uyujmaga ~alt,acakhk. Orada bir ev la
nndtm ki zengin bir aileden kalmtl e•ki, 
fakat genii aofalarile ve odalarile yay
van, denizleri, ufuldan en geni1 ol~iide 
riiyeti dairesine almtjlt. Herjeyden ev -
vel onu temin ettim, ~ir yandan da Ga
latada bir handa iki oda tutarak evde 
ne var, ne yoksa, hatta kitablara kadar, 
oraya hkllm; Ada evinin basit ejyaSJna 
ancak pek. li.ztm olan 1eyleri alarak g~ 
ettik. Ve bii!i.in bu i1i ii~ dart giin i~inde 
bitirmi1 olduk. 

Bir giin kendimizi orada, sanki bir 
balondan dii1mi.i1, idrakini kaybetmi1. 
sersem, bu sersemligin i~inde uyujmuj 
bir halde bulduk. 

Ada bana hi~ yabanc1 degildi, onun 
her par~asmr ayn ayn sevmi1tim; ve bu
rada biitiin diinyadan aynlmtl~asma, 
sanki hayat i.leminden koparak etekle -
rini beline dolaytp denizlerin bu bucagt
na ~ekilivermi1 olan IU toprak par~asm
da ben de, i1 saatlerinden kurtulup sin -
mege muvaffak olunca, 1ehirde kalan 
varhii•mla olanca baglanm1 ~ozmii1 o -
luyordum. 

Burada Adamo resmi ve umumi ha -
yatmdan kac;mak miimki.indii; ev iiyle 
bir noktadaydt ki kalabahgm, giiriiltii -
niin dt!tnda kaltyorduk. Sonra Biiyiik -
ada benim i~in nekadar sevilmi1 bir yer 
idiyse o kadar sevilen dostlarla da doluy
du. Bunlar kimlerdi? Daima ~etaretile, 
cevval fikrinin her dakika ba1ka bir renk
te inki1af eden tiirlii ,akrak ve ~akrak -
hgmm arastnda her vakit pek ince te • 
cellilerile Salah Cimcoz vard1. Dari.i~ • 
1afakadan ~tkttktan sonra sarayda Cebi
hi.imayun katibligine alman ve o kan1•k 
alemde ruhunun temizligine ki.i~iik bir 
!eke golgesi bile isabel etmemi~ olan, Ka
radenizli oldugu i~in aramtzda Laz di
ye and•ibmtz, Hakkt vard1. Sonralan 
Evkaf Mi.izesi miidi.iri.i olan bu Hakbv1 

HEM 
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NAliNA 
MIHINA 

Bernard ~aVI da 
sevindirecegiz! 

5 

O
a ngilizlerin en biiyiik edibi saytlan 

Bernard $av ge~enlerde, T aymis ga
zetesine bir mektub yazm11: «halyan• 

lar Habe,istanda yol yapmak istiyorlar: 
Habe~liler buna mani oluyorlar. lngiliz 
kabinesi de Habejistanm taraftm ihizam 
etmek suretile yo! yap1lmasma kar1• ko
yuyor. Namlanmtz budalahk ediyorlar.:t 
gibi bir ~eyler soylemi,. 

Yiiksek zekaSJ ve ince istihzalarile 
mejhur olan Bernard ;lavm bu sozleri, 
Avrupada epey dedikoduyu mucib ol • 
du. !ngiliz edibi alay m1 ediyor, ciddi mi 
siiyli.iyor? BuraS! pek anla§tlamadt. 0-
nun bu sozlerile alay edenler de oldu. 

Eger Bernard ,Sav, yo] yaptlmaslna 
bu kadar ehemmiyet veriyor ve bunun 
t~m. ftalyamn Habe1istam istila etme • 
sme razt ve memnun oluyona !ngiliz 
muharririne kendisini hakikaten sevindi· 
recek bir haber verelim. 

Biz. Tiirkler, birka~ giine kadar yuz
lerce kilometro uzunlugunda demiryolu
nun a~tlma torenini yapacag1z. Hem bu 
demiryollan tamamile ikhsadi yollardlf. 

Birisi, Karadeniz kiimiir havzasmtn 
komiirlerini Anadolunun i~ine lajtyarak 
oralardaki medeniyet abidelerini ~ogal • 
tacak, 

Oteki, Ergani baktrlanm Akdenize 
indirecek, bunlarm kolayca fngiltereya 
~<t"malanm temin edecek. 

Ociinciisi.i de, Antalya gibi bir limani 
meml•k•tin i~ine baghyarak oraya ~lka· 
nlac? k ! ngiliz mallanm ucuzca Anado
lunun ;";ne vayacak ve Habe1ista01n ba
sma gelen halin Antalya ve havalisinin 
b••ma gelmemesini saghyacak ... 

Bu i.ic demiryolunun a~tlmaSI kart"'"" 
da yo! a1tkt Bernard ~avm i!ti kat se • 
vinmesi laztm gelir. <;iinki.i hem yo! ya• 
myoruz, hem de harbetmeden ve ba,ka 
!Tiilletleri esir etmege kalkitmadan yapt• 

Abdi.ilhamid sarayt ~okiince, yeni sara
ym katibliklerinden birine almt1hm. Be
ni bu karara sevkeden onun namusuna, 
iffetine olan itimad1mdt; fakat pek lees
kin zekasma ragmen telkinata pek ram 
olan Mahmud ,Sevket Pa1a, ki o zaman 
Hareket Ordusu kumandan1ydJ, eski sa
ray adamlanndan diye beni, icbar ederek 
ii~ be1 giin i~inde Hakktdan istifastnl i•
temege mecbur etmi1ti. Hakkt bununla 
hi~ kaybetmedi, fakat mejrutiyet sarayt 
pek deii;erli bir unsurdan mahrum kalmt~ 
oldu. Daha kimler yoktu L Goztabibi 
Esad o zaman pek merakltst oldugu kot
rasile oradaydt, Hact Na1id Pal• zade 
F ahri Pa1a da kotrasile stk stk goriilen 
dostlardandt. Mimar, musiki1inas, edib, 
ressam olan, ve bir noktada istikrar im
kanmt bulam1yan zekast horgiin bu Slfat
lann birinden digerine atltyan Celal E · 
sad, Biiyiikadada bir fzmir ailesine dd -
mad olan Selim S,rn, her vakit bize m

,aat i1lerinden, piyasa hareketlerinden 
bahsetmege f~tsat buldugu i~in da;ma 
sarakalanmtza ugnyan, ve sarakaya ui
radtk~a bizimle beraber kendisi de giiltn 
Celal Muhtar ... Bu fihrist boyle uzaytp 
gidebilir. Biitiin bu dostlarla arastra bu
lusmak, hele Salah Cimcoz •n arabaSile 
dolasmak beni oyle oyaltyan, uyu~turan 
1eylerdi ki bunJann herbirinden kalan f.a
hralar en lath izler a<;arak uzun .eneler
den sonra hala ruhumda Y•I•Yor. Bu ara
ba seyranlan esnastnda ben susard1m; 
Salah ta yamba11nda susmakta inad e -
den bu adamtn vi.icudiinden sanki biha
ber, durup dinlenmek bilmiyen dimagtn
dan mutlaka bir1eyler ~Jkamdt: Mesela 
kaside okurdu; bir kaside ki hemen c ,.. 
rada biribirini tutmaz i-~limelerin eklen
mesinden te1ekkiil etmi1. fakat menun 
ve muvaffak, ve ba~tanasagt '"~rna. sac -
rna oldugu i~in pek tuhaf bir ••niha 
olurdu. Bunu nereden bulur, nereden ~~-k '\I'OrU7:, 

artrdt? Sanki ezberlenmi1 te bir c;trp1da r.1uhterem Baymdtrhk Bakan1m1z A· 
irad edilmi1 bir kaside ... Hi~ durmaJan It C:etinkayantn rerinde olsam bu ii~ de-
bir makaradan ~ozercesin• onun bovle · 1 1 ·· 1 · d b 1 ·· 1 • 1 · 1 d h d •rmyo unun a" t rna loren enn e u unup 
soy entl en our u; ya u yava1 sagtr 1 1 · • B d c: d 
b. 1 b" • a ~ "' 'TlnU'l ~ . mast t<;tn ernar yava a 

1r ses e tr 1arlu tutturur ve tam meya - ' · ' 1• .. d · d " 
d k ,tr c. ave Jye goo enr 1m. 

mn a na arata atltyacagma gene meyao 
perdesini vererek onu boyle on kere, vir-I ~ tij;. 
mi kere tekrar ederdi. Ben 11mdi arttk _ 
nakarala ge<;ecek diye beklerken o gene • ~ ~ 
meyam tutturunca sinirlenir. baygmilklar t arasta \:arsaf ve pec;;e kalklyor • 
ge~irir, fakat gene bunu pek tuhaf bu -I l\l ~ra 8 (A.A) - Mara~m yerli me-
larak giilerdim. mnrla n ictikleri an dt verine getirml.~, 

Bu araba seyranlan idn Ad 1 rhin Hal\:•vi salonunda llbaym verdi~! 
tenha zamanlar101 !a~~ •n dansh cav ziyafetinde verlilerden 41 , en t!!StZ gece ertm m ' 
tihab ed d k. b" d h .... 1 '"d 1 memur beraberlerlnde pe<;e ve ~arsafl 

er 
1 

• 12 e ep guru tu e1o, · tm" o'"' •t i!u halrle medeni bir kiyafet-
kalabaltktan ka~mak i~in f1tri bir m•ytl te e<lerile gelm i~ler ve a lki~lanm~~lar -
vardt. Bazan da kotra seyranlan olurdu. rlir. . 

Ada ·~·klarmda, Maltepe ve Kartal .kt-1 Ha•asm Urav kurultay1 iiyeleri ba~
ytlannda, bazan F enere kadar cere! an I kanJ• ;;a mii ttefikan verdiklcri bir tak -
Jar olurdu, ve kotra yaslamp kopiikler i- r irie b ir av icinde biit i.in halkm ca"af 
~inde sulan yararak aktp giderken, ben· vc pe:;e.'i ve san mesleri atmas1 ve er
de de benligimden si.iziiliin aynlan, mi.is- keklerin kara. beyaz donlan ve s1rtla • 
takil ve mi.icerred bir varltkta yuzen bir rmdaki abalan vaza kadar ctkarmalan
duygu olurdu. mn teminini istemi~lerdi r. Bu takrir U-

Bu dakikada bu Ada hayahm di.isii _ rav kllrultwmm 8/ 11 / 935 toplanbsmda 
niirken bi.itiin yadigar kalan hahralarda qorii•iilecek. bu suretle bir av sonra tek 

k !1£>celi ve ~arsafh, s~n mesH bir kad1n leva kuf etmek istiyorum, fakat buna 
"ornlmivecegi ltibi oniimi.izdeki yaz da 

imkan yok. Bence pek ktymeti olan bu donlu. RIJah crkek gori.ilmiyccektir. 
inttbalar tesbit edilirse hiikiimden di.i<e -
cek, mahiyetinden as•l lh•m olant kay- l\ltt{!lada ti.itiin sab~t 
bedecek korkusunday1m . .Su satm ya . Mu~la 8 (A.A.) - Tiitiin sah~I hara • 
zarken dostlardan birini daha gori.iyo _ retle devam edi yor. F iatler 50 ile 80 a· 

1:· rasmdad1r. Milasta tiitiin kalmamt~, sa-
rum t onu kavdetmeden ge~emiyecegim: tilmisbr. Fethiyede piyasa heniiz a~Il • 

Bu dost Mabeyin miitercimlerinden t 
R . B K mam1~ tr. 

aStm eydi. endi halinde, kendi ale- ,.,,,, ___ _,,,....."""'""""""""'"""'"' 
minde ya1ar, herkesten ka~ar, yalmzh -
gtntn i~ine gomiiliip kendi kendine icad 
ettigi 1eylerle vakit ge~irir bir adamdt ki 
garb lisanlarma vukufundan ba1ka Yu
nanistan dari.ilfiinunlarmdan birinde 
yiiksek tahsilini yapm11 oldugu i~in eski 
yunancaya tamamile mutasarnftt, ve bu
nun i~indir ki Mabeyinde miitercirndi. 
Mabeyinle mi.inasebeti de ancak bundan 
ibaretti. Bizim evin arkasmda ve bizim 
evle bah~eden muvasalast olan bir kii~iik 
evcegizde sakindi. Burada ti.irlii ti.irlii, 
~e1id ~e~id eglencelerinin arasmda ba$ -
!tea musiki merakt vardt, ve bu merali 
piyano, kitar, mandolin, daha ':>ilouenoez 
nelerle, fakat aSt] bir gramofonla tern -
sil olunurdu. Bunlardan hangisini ~alar
d•. belki hepsini, belki hi~birini ... Yalmz 
bir tanesi vard1 ki saatlerce etraft dol -
dururdu: Gramofon ... 

Herkesten ~ekinen, hemen hi~bir yer
de goriinmiyerek i.izletinin icinde kapa -
nan bu adamtn bir dostu vardt: Oglum 
Vedad ... 

Vedad o zaman iki ile ii~ yast arasm
daydt ve Adaya p:e~ergec;mez onu ya -
kahyan bogmaca iihi.iriigile h1rpalana 
htrpalana yumdan daha ki.iciik gorii -
nen, koca kafah, ince boyunlu, sapsan, 
kuru ve c1hz, «bunu da m1 kavbedece -
i(i7. ?» korkusunu veren. bulundugu yer
de yaslamp kul'tldamalc istemiyen. val -
ntz iri kara !liizlerile vMayor ~~:orunen, 
oynamaz. so•rlemez bir rocuktu. lste Ra
simin hergiinliik dn,tu buydu. Hem•n 
her sabah onu ~agultr, ~ocuk bir koltu -

gun i~ine t:tomiilerek uslu uslu otururken 
o ya ~algtlanndan birini tmgtrdal!r, ya • 
hud, daha ziyade gramofonunu i1letirdi. 

Bu iki ahbab, biribrile me§gul olm1 • 
yarak, fakat biri onun musikisini dinli • 
yerek, oteki bu kendi kendine oturup ki
mJ!damtyan c;ocugun yalmzhg1 havasma 
verdigi canhhk nefesile kendisini mes'ud 
bularak saatlerce vakit ge~irirlerdi. 

Rasimi dostlar arasmda hahrlarken 
onu aSJ! bu iki i.i~ yajmda ~ocugun dos
tu Slfatile yadetmek dogru olur. Vedad 
o zaman sade Rasimin degil biitiin dost
lanmm dostuydu: Ak,ami.isti.i dadtsile 
beraber ya nhhmda yahud Maden yo
lunda seyran yapard1. Kmnm bir fesi, 
mavi bir piiskiili.i, i.iji.imesin diye paltosu, 
boynunun bir sargtsl, rutubetten mahfuz 
kalsm diye ayaklannda lastikleri, sonra ..• 
Gayet mi.iteazz•m ve vakur oldugu i~in, 
haysiyetile mi.itena.ib dii1si.in diye elinde 
bir ince bastonu vardt. 

N e zaman benim dostlanmdan bir 
ziimreye tesadiif el!e. ya nht.tmda ya 
Maden yolunun bir kahvesinde, vaka • 
nndan hi~bir 1ey kaybetmiyerek, basto• 
nunu saii elinden sol eline ahr, ve fazla 
iltifatt zaid bularak, babasmm dostlan
na bir temenna bah1ederek gec;:ip gider • 
mij. Dostlanm1n onu taklid ederek bunu 
bana btr hikaye edisleri ohudu ki beni 
hem gilldiiriir, hem de bu mahzun ve 
dur.,un cocuktan ne ~1kacak diye dii • 
,i.indiiriirdii. 

HALID ZIY A U~AKLIGIL 
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hlkiye Bir ders J 
~=========== Erc:Umend Ekrem Talu 

T ren, gecenin karanhgm.:la bacasm· 
Clan etrafa klVIlc!mlar sa~arak ilerli • 
yordu. 

Lokanta vagonunda, gene kadm, kah
vesm• 1~1p bitirdikten sonra, yamnda 
duran ~antasmdan zarif bir mineh kutu, 
kutunun i~inden de bir sigara ahp ag • 
zma gotiirdii. 

Kar~mnda oturan ve demindenberi 
kad1nm lakayd bak1~lanm kendi iizerin• 
~ekmege ~·h~bgJ anla~Jian orta yash 
adam seri bir hareketle cebinden ~akma· 
gm1 ~Jkard1, alevledi ve kadma ULaltl: 

- Buyurun I dedi. 
Kadm ne te,elclciir, ne de tebessiim et

ti. Sadece, ba~JDJ ileriye dogru uzatarak, 
SJgarasmJ bu alevden yakmakla lca!dJ. 

Biti~ik masada, ba~ka bir yolcu, ye • 
tnegin ba~mdanberi, o kadmla o erkegin 
hareketlerini gozetliyordu. 

Kadmm lokanta vagonuna giri~i na • 
zan dilckati celbetmi~ti. Giizel, valeur, 
cazib ve ~ole ~1kll. lnsanm, bakllk(a ba
kacagJ geliyordu. Lakin stmasmda her 
tiirlii cesareti k~ran sert bir ifade vard1. 

Erkelc te onun pe1ima girmi~ ve isll • 
zana bile liizum gormeden, kiistahane bir 
cur' etle g~i!. kar1JS1na oturm1J1IU. Bu
nun hal ve tavn, hemedense, otekinin si
nirine dokunuyordu. Bu. belki hasedden, 
bellci de sadece, baz1 erlceklerde ziyade 
inki1af etmi~ bulunan kad!nt himaye his· 
sinden ileri geliyordu. 

Kadm, 1imdi de bir gazete a~m11 o • 
kuyordu. KarjJSJndaki ;,., onu yiyecek
mi~ gibi gozlerini onun yuziinden aytr • 
madan oturuyordu. 

Obiir masadaki kendi ken:line soy • 
lendi: 

- Y ahu I Diinyada ne terbiye•iz, 
saygmz, lciistah herifler varl ~u kadm, 
tu mendebura nastl tahammul ediyor I 
Neden kalk•p ta komparhmanma git • 
miyor/. 

Bu esnada, kadm, giizel ba~m1 ga • 
zetenin ustiinden kald~rdJ; nazarlan, ken· 
disini acJyarak tecessiis eden adammki • 
lerle ka~Jla~h. 

0, bu bakt~ta, jiiyle bir mana sezer 
gibi oldu: 

- Vaziyetimi goruyonunuz.. Ger~i 
korkmuyorum ama, icabmda si1in merd
liginize giiveniyorum. 

Bu gizli miiracaatin muhatab1 gozlc -
rini brptl. 0 da: 

- Merak etmeyin I fieri gi-lerse, ben 
onun terbiyesini veririm I. 

Demek istemi1ti. Hesabm1 gordii; ye
rinden kalkh, yatakh vagonun korido • 
runa gidip, bir sigara yaktl. 

Biraz sonra, kadm da orava geldi. 
Kiistah herif gene pe1inde idJ. Kadm, 

kendi tek yatakh komparbmamna c;eki • 
Erken, onun, kulagma dogru igilerelc bir 
~eyler f,.,Jdar gibi oldugun.1, miiteces • 
sis adam sezdi, ve k1zdJ. 

Nihayet hepsi de, yerli yerlerine ~e • 
kildiler. F akat miitecessis adam! uyku 
tutmuyordu. Y a, kiistah herif ciiretini 
artmr da, geceleyin, elayak ortadan 
~elcilmi!ken, gidip, lcadmcag>ZJD kapJSIDJ 
zorlamaga kalln!ma I I 

Tekrar koridora flrladJ; •1ag1 yukan 
gezinmege ba~ladJ. Bir arahk, kadmm 
komparllmanmda bir erlcek sesi duydu. 

Kulak verdi. 
Acayibl Kiistah orada idi!. 
Yalvanr gibi bir ~yler soyliiyordu .. 

Kadm ise, hi~ ~evab vermiyordu .. 
Vermiyordu ama, tahammi!llii §eydi, 

dogrusul 
Miitecessis adamcag1zm lean, ba~ma 

~Jicb. Bu kadan da olmazd1 I Kadm a· 
8Jz a~m1yor diye, onun yatak odas~:~a 
kadar sokulmak, bu tiirlu tac1z etmck, 
musallat olmak ay1b, gunah da degil de, 
artlk edebsizligin, hayaSJzhgm •oz pem· 
besiydi. 

0 boyle dii1iinurken, i~eriden bir fer
yad koptu: 

- Hay1rl HayJr, diyoruml. Rahat 
h1rak beni, be adam I Defol oradan I. 
~imdi haykmnml. 

Art1k miidahale zamam ge]m;!ti. 
Miitecessis adam kompartlrnan kapl -

smm tolcmagma yapJ~IJ, ~evirdi, kar-JYt 
ac;tJ, i~eriye dald1. Hiddetten agz1 kopii
riiyordu. Kiistah herifi kolundan yaka
ladJ, ~;elcti. 

- ~tk dJ§anya, ·edepsiz herif I diye 
baij1rd1. 

Oteki, daha iist perdeden mukabele 
etti: 

- Sen 1;1k dJ§anya I. Ed~psiz de sen
sin, herif te I. 

Miitecessis adam f&lJrdJ. Fa kat gene 
otekinin kolundan tutup ~;ekmekte devam 
ediyordu. 

- UtanmJyor musun ?. !lei saattir, ha
nlmefendiyi taciz ediyorsun I 

DaiiJmk sa~lan, harilct~ade omuzla . 
nnm ~~plakhgmt ortmege Hfi gelmiyen 
gene kadm, hayretle agzm1 &,;Dilf ba -
lc1yordu. 

!~in kJZJ§mak istidadmt gostermekte 
oldugnu hiss..dince kendine geldi ve 
mudahalede bulunan ada rna hitabla: 

- Size ne oluyor, beyefendi I dedi; 
bu zat benim lcocam I 

- Kocamz mt?, 
Kadm, t.atl1 bir tebessiimle cevab ver· 

di: 
- Eve!, kocamd~r I Kend:sine biraz 

kafa tutmak icab ettiydi de ... 
Erciimend Ekrem 7' ALU 

F E R A H sinema 
MONTE KRiSTO 

Konteai: Brigitte Helm. Diinya 
ANKARADA CUMHURIYET 

havadialeri. 
BAYRAMI 

Bugiinden itibaren 
~ehzadeba'1 H j L A L sinemasmda 

1935 · 1936 aeneainil! ilk Tiirko;:e aozlii filmi 

DEFiNE ADASJ 
Ayrtca: VALLACE BERRY - CEKI COOPER, LIONNEL 

BARRYMOORE PHILIP HOLMES, NANCY CAROL, LE. 
WISTON gibi alh biiyiik kudretli artist tarafmdan oynantlmtt 

0LD0RD0GOM ADAM 
Franstzca aozlii. actkh hiaai filim. 

Duhuliye 20, Paradi 15 kuruttur. Matineler 2 t - 5 te auvare 
8 ! ta talebeye tenzilatlt matine vardtr. Her yer 15 kuruttur. 

hte uykusutluktan k.vranan sinirlilerin bitmez tiikenmez dlleklerT ....... 
l~ten.ile~ s~lih gelmez, her g1in artan sinirlilikten githkse kuvvet azahr. 
rrtes1 ~run msan yorgun argtn. hi~ bir ~ey yaparnamak halsizliQ'ile kalkar. 

Bromural ·Knon. 
bu. lelakellen kunulmak i~in kullanllacak il.i~ttr. Asia zaran yoktur, sinh'• 
len yal1$tlnr ve sakin ve silim bir uyku davet eder. 

10 ,.r 20 l..ornprirnryl hnl li•p. 

'rrdr ~cunrlcrdt" rc~;;ctc 1lr s~t•l•.,. 

KnoJJ A.-0, kfmyevi maddtler fabrikalarr, Ludwigsltaren •/Rhin. 

CUMHURMT 

Ni§an 
Kunnay yiizbatt S1rn Oktemle Ia • 

met Pata K1~ Enatirusii ogretmenle • 
rinden Enise BetH Ankarada ni,an. -
lanm•tlard•r. Gene nitanhlara bahti • 
yarllk dileriz. 

OLOM 

Bir lngiliz gazetecisi 
«H a b e s i s tan 1 , 

sene ugra,mak 
, 

istila i~in ii~ 

laztmdtr>) diyor 
-------

1Ianc1bk Kollektif ~irketinden Bay Harb 
Mecdettin Cetenin amcas1 1malati Har
biye esliha fabrikas1 top ~ubesi usta • 
ba~1larmdan Bay Osman Cete bir mud
dettenberi tedavi edilmekte bulundujtu 
Ankara Numune hastanesinde vefat et
mU;tir. Meslek arkada~tmJz Bay Mec 
dettinle ailesine sab1rhir dileriz. 

senelerce uzad.g1 takdirde hem Mussolini, 
hem fa~izm yiktlacakm•~ ve bu ak1bet, Habe~istan
da degil, italyan koylerinde takarriir edecekmi~ ... 

Vefat 
Eski Sadrazamlardan Halil Rifat Pa

~amn gelini ve Cavid Bey haremi Ha • 
sibe evvelki gece kalb sektesinden La
Jelideki apartrmamnda vefat etmi~tir. 

Merhumenin cenazesi diin Topkapt dl
§tndaki mezanna defnedilmi~tir. 

Kendisi butUn tamdtklarmm hurmct 
ve muhabbetini kazanmt§ olan ~ok ince 
ve ~ok asil bir insandt. 

Biitun yakmlarma ve onu ~ok seven 
dostla'rtna taziyelerimizi sunar1z. 

Te~ekkiir 
Eski istanbul Valisi General Esadm 

olumile has1I olan derin kederimize biz
zat ve muhtelif vasJtalarla i~tirak Jut • 
funda bulunan merhumun muhterem 
siliih arkada~larma, akraba ve dostla • 
rma ~ukran borcumuzu ayn ayrl odeye
bilmege imkan bulamadljpmtzdan te -
~ekkurlerimizin ibla~\na muhterem ga
zetenizin deialetini rica ederim. 

Merhum General Esadm ailcsi 
namma damad• 

Dr. Kenan Fevzi Aker 

Te~ekkiir 
Kenan Kulakstzm Olumiinun yiire • 

gimizdeki &CJSJDI payla~mak ve biz! te
selli etrnek i~in yakm ve uzak dostlan • 
mwn ve tamyanlarJmJzm gosterdikleri 
baghhga ve katland>klan zahmete te -
1ekkiizler ederiz. 

KaymanaSJ 

ALKAZAR 
SINEMASINDA 

GECE ADAMLARI 
Amerikanm korkunc haydud
larile gizli Amerikan zabJtaa1 

araan!da geo;:en heyecanh sa • 
vatlan gosteren bu (ALKA
PONE) tarzt miithit filim. 
Bii:viik muvaffakiyetler kazan
maktadtr, Programa ilaveten: 

iHTiY ACI 

i P E K 
SiNEMASI" 
LUISE ULLRICH'i 

VLGA TCHEKOVA ve 
ADOLF WOHDBRUCKE 

ile beraber 

ARADIGIM 
KADIN 

( Ba• taraft birinci •ahifede) 
Somalisinde uzun bir seyahat yapllktan 
sonra bir ay evvel Londraya avdet ettim. 
Ben oralarda iken Adisababada heniiz 
harb davullan ~ahnmam1~, biitiin iilke
yi silah altma ~ag•rmak ic;in tepelerde 
ale§ler yablmam•~IJ. 

Adisababada. Harrarda, Direduada 
ve Habe~istanm ziyaret ettigim diger ~
hir ve lcasabalannda hayat, hpk1 Seba 
Melikesi zamamnda oldugu gibi salcin 
ve basitti. 

Biitiin bu milyonlar arasmda, yiizii en· 
di§e ile km~an bir tek adam vard1, o da 
lmparator Haile Selasiye idi. 

.Simdi ne olacak I Harbi kim kazana • 
calc/ Musolini kazamrsa ne olacak/ Her· 
gun bu ve buna benzer suallerle kar~•la
~Jyoruz ve giin gec;tilcc;e de bu suallere 
cevab vermek gittikec; mii~kulleliyor. 

ftalyanlar, ~imalde taarruza ba§hyah 
aradan bir ay gec;ti . .Simdiye kadar hi~ 
bir mukavemet gormediler. Herhalde 
llcinci Adua muharebesine bir zafer de
mek dogru degildir. 

Siiel miitehass .. lar, Habe<lerin tatbik 
ettilcleri plamn miikemmel oldugunu, ve 
bir meydan muharebesi vermeden rica! 
edip dai:ilara c;ekildikleri takdirde Gene
ral de Bono ile General Grazianinin 
biitiin emeklerinin ve biitiin gayretleri • 
nin bo§a gidecegini, muvaffalc olmalanna 
imkan kalmJyacai>mJ soylliyorlar. 

Bana lcalma. ltalyanlar belki de U\ 
sene sonra Habe§istam istilii edebilirler. 
Fa kat bu magrur millete hi~ bir zaman 
hakim olamazlar ve olamJyacaklardJt. 

Diger taraftan, harb •enelerce uzad1g1 
takdirde hem Musolininin. hem de fa~ist 
rejiminin yJblacag• muhakkaktll. Ve bu 
alc.bet uzaklarda Tiji:renin sarp tepele • 
rinde ve yahud Ogadenin c;ollerinde de -
~il, daha §imdiden gec;•mm zorlajhgJ 
ftalyanm koy evlerinde telcarriir edecck-
tir. 

Bu orduyu beslemek lazun. Amen -
na I ltalyanm, bu Habe~ seferinde kar • 
~Jla1acagJ en muhim zorlugun da bu ol • 
dui\unu biliyoruz. F akat ote taraftan 
ftalyadaki halk1 da beslemek mecburi • 
yeti vardll. 

Musolininin kesesi buna ne zamana 
kadar dayanabilecelctir/ Acaba ne za -
man Italy ada ba1tanba~a: «Ac1z! Ek • 
mek f» feryadlan yiikselecek? Ne zaman 
Musolininin Piyaza Veneziyodaki sara
yJnJn pencereleri dibinde a~hk heyulasJ 
dolalacalc I 

ltalyanm mali vaziyetine bir goz ata
hm. 1933 • 1934 mali senesinde !talya • 
nm a~1g1 I 08 mil yon fngiliz liraSJ idi. 
Nisamn sonunda Maliye Nazm .Sarki 
Afrika «ihtiyacatmm» daha o zaman 
on milyon fngiliz lirasma balig oldugunu 
soylemi$ ve: 

« Bunu fevkalade bir masraf telakki 
etmek lazJmd~r. Bu ihtiyacm ne derece 
artaca~m1 1imdiden kestirmek kabil de • 

filminde takdim ediyor. gildir. Bunu ancak vakayi gosterecektir.» 
Kadmlar io;:in yaptlmtt demisti. 

bir filimdir. T emmuz aymm sonlarma dogru bu -;::::;:::::::::=: <<Vakayi» ftalyaya ayda 6 milyon liraya 
• mal olmaga ba,IamJsh. Bu rakam bugiin r Diyorlar ki: Q kimbilir nelcadar viibelmistir? 

NORMA SHEARER 

Y a 1imdi, zecri tedbirler tatbilc edil • 
mege ba1lanmca vaziyet ne §ekil alacak I 
ltalya bankasmda, bugiin 60 milyon in
giliz lirahk altm oldugu soyleniyor. M a
li i1lerdcn anlamJyanlaJa bu rakam bu • 
yiik bir §ey ifade etmez. Fa kat hakikat
te ~u demelctir ki. ltalyamn diger memle
lcetlerden, yani ltalyaya kar~J zecri ted
bider alm•yan memleketlerden, muhta~ 
oldugu maddeleri satm almak kuderti, 
Habe§istanda yagmur mevsiminin ba~ • 
lang1cma kadar devam edemiyecektir. 
Halbulci o zamana kadar harb de bitmi· 
yecektir. 0 vakil ne olacak? 

Musolininin, mazide biiyiik isler gor
diigiinii ve kendisinin muktedir bir dev
let adam1 oldugunu kimse inkar ed,mez. 
F akat ltalyan ordulan Habesist~nda 
muzaffer ohalar bile, Musolini, ltalya • 
daki ikllsadi sukutun oniine ge~ebilecek 
mil 

Ordulan muzaffer dahi olsa ... Ne o
lacak I Habesistan, senelerdenberi umid 
ettilcleri gibi ltalyanlara bir Arz1 Mev'ud 
olabilecclc mi? Musolininin Akdenizden, 
Hind Okyanusuna kadar uzanan bir lm· 
paratorluk lcurmok hulyaSJ tahaklcuk el
se bile, bunun Afrika haritasmda baZJ 
renlclerin degi§mesinden ba~ka bir fay • 
dasJ olacak m1 I 

Bir zamanlar son derece miinbit olan 
ve bu yiizden «Bin Koyler O!kesi» de • 
nilen Eritre yaylalanm inkisaf ettirmek 
ic;in ftalyanlar ni~in 1imdiye lcadar hi~ • 
bir §ey yapamad1lar? Bu zengin yerler
de bir §ey yapamad1ktan sonra Ogaden 
~ollerinde ne yapabilecekler I 

s~n~nd··~ ballandJra bahsettikleri al
hn ve bak1r madenleri netede} Adisaba
badaki fngiliz sefiri, Habe~ arazisinde 
tetkilcat yapan muhendislerin hepsinin 
de, buralarda masrafm1 koruyacak kadar 
zengin altm veya baklr madenleri olma • 
d•gm1 soyledilclerini anlatrnJ§Il. 

Habe§i,tam istila ettigini farzetsek 
bile, ~imdiye kadar beyazlara hi~ boyun 
igmemi§ olan 8-10 mil yon Habe§i naSJI 
hiikmii altma alacak, nas1l idare edecek I 
Soylendigine gore Habesler lngilizler • 
den korkar, FranSJzlardan §uphelenir ve 
ltalyanlardan nefret ve istikrah ederler
rnls ... 

ltalyanlar iyi miistemlekeci olduklanm 
ve renkli milletlerle yanyana, r.Phat ra • 
hat ya§ayabildiklerini heniiz i~at ede • 
bildiler mi? 

Bana kahrsa, Habe~istam alsa bile 
Musolininin aSJI i1i. aSII mii§kiilatJ on • 
dan sonra ba~!Jyacakhr. Avrupa i~leri, 
ona uzun miidd.et ltalyamn biitiin insan 
kudretini, biitiin lcamn1 ve biitiin alaka • 
smJ .Sarki Afrikaya hasretmesine miisa • 
a de edecelc mi I 

Yeni Almanya, kendini toparladJk • 
tan sonra Afrika giine1i altmda kendJSi • 
ne de bir yer anyacalc rnl I 

Daha ge~en senenin temmuzunda, Mu
solini, bir Habe§ seferini tetkik etmek 
iizere Eritreye bir komisyon gondetmi§ • 
ti. Bel lei o zaman « Ya Habe1istan, ya 
sukut» muammasile lcat§Jia§rn•! bulunu • 
yordu. Bugiin ise «hem Habe~istan, hem 
sukut» abbell1e kar§Jla§maktan korksa 
yeridir. 

ve 
FREDERIC MARCH'm 

Bugiin Pangalh T A N sinemasmda 

SEVMEK 
Y AS A K M I? 
temaili franatzca aozlii 

Enfea bir filimdir. Siz de gidiniz 

MELEK 
SiNEMASINDA 

goriiniiz. Cidden muhtetem 
bir filimdir. 

KADINLAR NE iSTERLER? BUYUK OYUN 
Gustav Froehhch. Nora Gregor Marie Bell 

Programa ilaveten: KUKARA~A. Telefon: 43374 

Biitiin kadmlar... Biitiin erkekler ...... 
Bu hafta S U M E R S I N E M A S I N D A 
Kendilerini alakadar eden biiyiik ve emaalaiz 

K AD IN N E Y A P .S IN? 
filmini gormelidirler. Ba, rollerde Jean Galland • leanne Boitel· 

Francoi1e Roaay. llaveten: Paramount Jurnal 
Yarm saat 11 de matine. Umumi duhuliye 35 kuru,. 

MISIR iLE KADiM ROMANIN MUAZZAM 
VE MUHTE~EM T ARiH~ESi.. .. 

Goz kamathrtcl liika ve ihtitam aahneleri.... 
Reiiaor: Cecil B. de Mille'in methuru alem eseri • 

. KLEOPATRA 
CLAUDETTE COLBER ve WARNER WILLIAM 

'!I fklndtc~rfn 1935 

RADVO 
( Bu ak$amki progra~ 

!S'fANBUL: 
18 ii!im musikisi (plak) - 18.30 

saati Mes'ud Cern il tara fmdan 
mas;llan • 19 konferans. Dr. ~ukrii. 
ztm, (~ocuklarda zPkamn iil~u)mcSI 
terbiyesi hakkmdll) • 20 Necdet 
taraf•ndan manzum, hikaye - 20,35 
riye Tuziin, radyo caz ve tango 
n • 21 studyo orkestraSJ - 21,35 
berlcr, borsalar - 21 ;\0 Petru~ka 
fonik orkestra), Stravinski (plak). 

VlYANA: 
17,20 ~iirler - 17.45 gramofon • Ill 

gramofonla dans havalan - 19 ko"
ma • 19,15 halk ~arktlanm ogrenell"' 
19,40 konu~ma, haberlcr, spor ve 
20 15 eski ve ycni musiki per~alat' 

• I 
21,45 filimlere dair - 22.Q5 konu~rn~ 
23.05 haberler • 23.15 piyano konse 
23,55 konu~ma • 24.10 sucl konscr • 
gramofonla .dans havalan. 
BUDAPE~f'E: 
18,35 <;ingcnc orkcstrast • 19.15 

fcrans • 19,45 gramofon • 20,50 
rans • 21,20 Saksofon konseri - 2 
n~1k program • 23.05 haberlcr • 
piyano konseri - 24,05 <;ingenc 
s1 - 1,10 haberler. 
Btl"KRE~: 
18,05 sucl musiki • 19.05 

19,20 suel musikinin devamt • 
bcrler • 20.45 yeni plaklar - 21,15 
konseri • 21.50 cazband tak1mt • 
habcrlcr - 22,50 cglenceli konscr • 
yabanc1 dillcrde konferans • 24,05 
serin devam1. 

TULUZ: 
20.10 halk musikisl - 20.20 opere! 

Jolan • 20,35 eglenceli konser • 2G,00 
berler, filim parGalarJ - 21,10 91llon 
kestras1 • 21,30 haberler • 2:,50 
celi konser - 22,05 havaiy~ lritarew 
22,20 salon orkestras1 ve duetolar • 

ROMA: 
18,10 mandolin ko~ri • 19,05 

ferans - 19,35 yabanc1 dillerdc 
20.05 almanca habcrler - 20,25 
to dilinde habcrler • 20,40 m~:w·o·· ·<I 
berler • 21,05 itaiyanca ders - 21,10 ~ 
nanistan i~in yaym • 21,25 haberl 
21.55 yaytm. sonra haberJer. 

Nobet~i eczaneler 
Bu gecc nobet~;i olan cczaneler 

Iardrr: 
!stanbul cihctindekiler. ~ 
Aksarayda (Etem Pertev), Bak>f 

yunde (Merkez), Divanyolunda 
Fenerde (Vitali), Karagumrukte 
ad), Kumkaptda (Be;kis), 
(Teo!i16S), !lehzadcba~nd~ (t ..... a 
Ia), Topkaptda (Naz1m), 
Beyog~u cihctindekiler: 
B~ikta~ta (R1za), Bostanba~md1 

timad), Galatada (Kapti~i), 
(Yeni Turkiye), Kas•mpa~ada 
kez), Ma~kada (Ma~ka), m_,,, .. ,, 
(Tarlaba~t), Tepeba~mda 

tl"skudar, Kad1koy ve i\aalalfa••~ 
Buyiikadada (Mchmcd), 

(Yusuf), Kad1koy Pazaryolunda 
fat), Modada (S1hhat), tl"skiidar 
ba§mda (Merkez). 

Uskiidar Hale Sinemasi 
GARB CEPHESINDE 
KANLI HOCUMLAR 

FRANSIZ TIYATROS1 

SOREYYA 
Operetl 

Bugiin matinc 16 da ve suvare z0,30 

BAY-BAYA,. 
Buyiik operet 

Yazanlar: Mahrnud Yesari ve 
Ru1tu. 

Muzik: Sc>ai ve Scyfettin Asaf
Gi~e gunduz a~tkttr. 

11 sonte~rin pazartesi a~aJ111 

HALK OPERET! 

SAADET 
F ranaamn en biiyiik arltJS••:, 
biiyiik filimde: , 
BOYER • GABY MORL£t 

JACQUE CA TELAIN ' 
MICHEL SIMON 

Henry Bernstein'in romi!Pl'..-
y TURK 
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c Terbiye Bahisleri ) 
Bugiiniin terbiye · meselesi 

Sellm S1rr1 "Tarcan 

I 
0 l'lln, iirnna t·k ·· d .. · 1 en b .. s • , spor, vucu u •1 e -

ki rn ~ u~ nevi faaliyet bugtiniin haki -
gc~ir unevv:rleri nazarmda ho§ vakit 
rnek rnek, eglenmek, iddiala~mak, yen -
Rav~ .ge~mek zevklerini tatmin etmek 
kiye s•nden daha ~ok yiiksek bir telak -
terd.'"azhar olmujtur ki o da ~udur: 
duRt~1~ he~ kendine, hem mensub ol -
rnes· . :rn•yete favdah bir uzuv olabil
§af 

1 1~10 :uhan, fikren ve cismen inki
Slta;e tekarnuliine hadim olan bir va -

1r. 

Jirnnastik .. d"" t b" t k• lnU! 
1 

. . vucu u er 1ye, spor e a-
bitbi ~ hrd,~i i~indir ki, bu iki vas1ta 

ll nne ~ok baghdlf. 

B•hh:~~n terbiyesinde iilkii memlekete 
RUrb .. 1• YB!ama sava11na dayan1kh, 
ne!'e~z, kudretli, yakl§lkh, becerikli, 
tir. ' heyecanh bir nesil yeti~tirmek-

ll~r!eden terbiyesi gencligi tereddiye 
lere, ~~· .. ~hlakan dti§ilren, suiistimal -
ken tl otuluklere kar§• koyan zafla, mes
lah~Iae, t~rnbellikle, korkakhkla, has -
siJaht mucadele eden en kuvvetli bir •r. 

J<· 
lerj lilly a, fizik, fiziyolaj i gibi fikir ders-
den ~astllaboratuarlara muhtac ise, be
t1na erb,yesinin de jimnastik salonla -
d1r ·x.Yun mevdanlarma ihtiyacl var -
ki~ 

1
•rnyay,, fizigi, ilimleri okutacak 

S!] ~•.erm ilim ve fen bilgilerinin na -
r181k ukernmel olmas1 &art ise, pck ka
ille ~:an be1er makinesini miikemmel 
~az' • •r hale getirccck kimselerin de 
vu ar, teknik bilgilerinden ba&ka kendi 

CUdler· · tm" o]lll 101 miikemmel terbiye e I§ 
alan laZJmd~t. 

ller han . b" . <hrrnak . . g1 If &eye bajkalanm man -
bin ke ·~·~·.on a herkestcn evvel i~sa -

0 nd1s1mn iman etmesi elzemd1r. 

gelse, zannederim ~ogumuz bedeni cir -
kinliklerimizdcn ulan~ duyanz. Hem 
b11nu anlamak i~in Adem k•yafetine gir
mege de liizum yok, hamamlar, plajlar 
bize ne hale girdigimizi habcr vermiyor 
mu? 

Hay~t! Hay,r! i~lemck icin halkedil -
mi& olan ve mtikemmel olm1ya mtisaid 
olan vticud makinesini atalette b~taka
rak onu kudretten dti§ilrmek, ~irkinle§· 
tirmek dogru de~ildir. Kti~iik, btiyiik, 
kadm, erkek biittin millet vticudtinti her 
giln i§letmeyi, gilne§ten, havadan, su -
dan istifade .etmeyi bir itiyad haline 
getirmelidir. Yedisinden yetmi&ine ka -
dar herkes vticudtinii i&letmeyi milll, 
vatanl, s1hhl bir vazife bilmelidir. Mek
teb ~ag1 g~mi§ olanlar, memurlar, za -
hitler, tiiccarlar, her s1mftan olanlar ak
&amtistleri belediyelerin jimnastik sa -
lonlannda viicudlerini isletmeyi en e
hcmmiyetli bir bore telakki etmeli. 

Rokor elde etmek, birinci olmak, &oh
ret kazanmak, hcrkesin fevkinde adali 
bir kudret gostermek emelile cam pa -
hasma ko&an, athyan, yan§an her ne 
mahiyette olursa olsun tabiatle veya in
sanla sava& yapan ti~ be§ gencin mesa -
isine hiirmet etmckle beraber bu gibi 
rekabet davalarmm hi<;bir §ey ifade et
medigini anlamam1z · laz•mdlt. Birinci 
clkmak, herkesin fevkinde adall bir var
llk gostermek milll &erefi ytikselten, gu
ruru OK§lyan, ho&a giden bir imtiyazd1r. 
Ttirk birinci gelmi~, Tiirk rakiblerini 
yenmi§, Tilrk btittin mtisabakalar1 ka -
zanm1~ sozlerini duyup ta iftihar etmi -
yen bir kirnsenin Turk olmamas1 lilzlm
d~r. Fakat bunlardan evvel bu netice -
ye, bu hedefe gottircn yollan bilmek ve 
ka~ yapayrm derken goz ~1karmamak 
laz•md~r. 

Eskiden gorenek suretile yeti§en de -

Biz bize 

Abide • 
Son gelen Berliner Illustrierte Zei -

tung, yakmda Miinihte ac;•lacak olan bir 
abideye clair resimler ne§rediyor. 9 te~
rinisani 1923 te N asyonal So•yalistler ta· 
rafmdan yap1lan hiikumet devirme ha -
reketi esnasmda oldiiriilen on alb gene 
Hitlerci namma dikilen bu abide, bir 
turbeden ibarettir. Tiirbenin ic;inde her 
oliiye, iizerlerinde isimleri kazlh on alh 
mezar ayuml§lar. lki biiyiik tamdan, hie; 
sonmiyen ljlk ta§lyacakmlj. 

Ideal ugrunda olen isimleri az tanm
m•~ veya hi~ tamnmam11 vatan c;ocuklan
na abide dikmeyi Almanlar bulmu1 de -
gildir. 

Her millet, zaman zaman ic;inden £,,. 
kuan ve kamm, sevinerek vatan ugrun -
da doken kahramanlannm ha!Jrasma bu 
gibi eserler yaratu. Her §ehirde, hatta 
her koyde isimsiz fedaileri hahrlatan 
heykeller, mezarlar, abideler vardu. 

Y almz biz boyle §eylerle ugra1m1yo
ruz. T arihimiz ba§tana§agl kahramanhk 
~aheserlerile dolu oldugu halde me~hul 
oliilerimize laylk bir tek abidemiz yok
tur. 

On sene evveline gelinciye kadar bu 
noksan1 dinin cahil hocalar tarafmdan 
yanh1 anla§llmasma atfedebilirdik. 

Ya 1imdi? 
<;;:anakkalede can veren ordulanm1za 

kar§l duydugumuz minnet ve tiikram 
gostermek kin ne yap!lk? 

16 mart faciaSinl c;ocuklanm•za ha -
tulatacak olan abide nerede? 

On! an bugiinden unuttuk mu? 
Nasd unuturuz ki, herbiri babam1z, 

oglumuz, karde1imizdir. Fa kat yann biz
den sonra gelecekleri dii&iiniiyor muyuz? 

Bu toprak ugrunda olenlerimize kar -
11 duydugumuz sevgiyi ta§la§hnp gene 
bu . topragm iizerine dikmeliyiz. Bizi on
lara ve topraga baghyan temel kuvvet -
Ienir. tin~~~ ise ye~i. terbiye ne lstiyor? .Fi~

~al b1Yes1 1~m miikemmel, slhh• bi-
ar ha · I t leri t va ve z1ya alan s1mflar, a e -

~an, arnarn laboratuarlar m1? Onun da 
l~ri nda heden terbiyesi i~in oyun yer
~as\·~letleri, du& yerleri tamam jim • 
s1n1~ sa!onlan ister. Fikri tenvir e~en 
c~d .. ar cehilJe mticadele edecek, vu -
\ah~J \erbi!e eden jimnastikhaneler has-
11kla a, I"Dlskinlikle, uytl§uklukla, fena-

G~ebe gibi ya§am1yal1m. 
likanhlar•m•z ve olgun pehlivanlaElmlz . N. 
kendilerine gore bir idmanla viicudle - ---------...,~__,,.,.,.., 

sava&acak 
0 . 

lar Yun tneydanlanna, jimnasti\< salon-
tna sey· . in lere . ltcisiz spor sahalarma, p1s -

-arr~taJlara, a~ 1k hava banyolarma 
'-, •lecek para hastanelerden, sena -
Jlisa~...,...,J"l"' !l'•ovPnti:oryoml.:a.rdan ha
~aDsee 

1
etden, aceze yurdlarmdan, dis -

'arru: •rden, nihayet timarhaneden ta-
llir edllecektir. 

O]alli tnll!et i~in bundan onemJi kazanC 
lnabe~z: Jirnnastik salonlar1 hirer beden 
Ia rna~' 0~Un ,:?eydanlan ~se blr .. tem~
Ct~etJ a!~, degtl, jehirlerm, koylenn 
les a]~r•dU" ki onlarla bilttin millet ne-

' r. 
<>!" Ulete fkir 

P•Yoruz? 1 g1das1 vermek i~in ne ya-

1_ 0 
~~in ki kuma ~ag1ndan evvel yavrular 
ler; i~·ndergartenler, daha btiyiiyecek • 
Beier, '~· Ilk ve ortamektebler, sonra Ii
~'n lin· ehkanl!Iar ve yeti§kin k1zlar i
kUtUb~versitelcr, biitiin halk i~in de 
ler, In aneler, okuma odalan, gazete
Ve Bai~crnua!ar, kitablar, ansiklopediler 

!> e ... 
t akat b 
Ctb;y . Unun yanmda milletin beden 

ku11 y~Si i~in ne yap1yoruz? hte Tilr -
hndu Celrnesini candan istiyenleri dii-
~.h~ecek rnesele! 

r, •rlerin . 
. 111~ 1 k" lmatl i~in, nakil vas1tala • 
:~in, ik~ arn~Iti i~in, yollann a~1lmaS1 
1kla11n ~sad, kalkmmalar i~in, batak -

tarnlar urutuhnaSI i~in ne esash prog
l~~den hYap•hyor. Gtizel! Fakat bu i~ -
dbu;u11n, atta fikir terbiyesinden de once 
. "''"e . j• 1Yes; 81 aZim olan bir beden ter -

Rirdif Vard~r. Viicudlerimizin ne &ekle 
Vii"'ld;~d.en haberimiz yok. Bir giln i~in 
elb;~le;.•rn•z•n bin bir aylblnl orten 

_ 1 51rbm,zdan ~1karmak laz1m 

rini zorlu miisabakalara hazJrlardJ. 
$irndi viicud ekzersizleri ilim sahasma 
intikal etti. ~irndi artlk her gencin ba&
kalarml ge~meden evvel kendi kendini 
gec;mesi !iiz1m geliyor. Kendini ge~mek 
demek fikren, ahlakan, bedenen her gtin 
biraz daha iyi, biraz da mtikemmel o] -
mak demektir. 

En btiytik yanh&hk, sporu tema§a, 
halk1 da seyirci haline sokmaktlr. Spor 
artistleri tlpki musiki artistleri gibidir. 
HalJon musiki kiilti.irii nekadar miikem
mel olursa o memlekette o kadar ~ok ve 
k1ymetli artist yeti&ir. Bir keman vir -
ttiozunun, bir piyano iistadmm Betho -
venden veya (Schuman) dan ~ald1g1 par 
~a tlpk1 bir disk veya javilo atan veya 
ytiz metro yan~an bir gene gibidir. Mu
siki&inasm ~1kard•iil seslerdeki ahen -
gi, sporcunun vticudiinde temsil etmesi 
Hi.z1md1r. (Schuman) ~alan san'atkar 
her gtin (Schuman) 1 ~almakla degil, 
her gun devamh ve sebatli bir suretle 
y1llarca parmaklarmm ekzersizlerini 
yaparak o kemaH elde etmi~tir. Her 
giiniin talimleridir ki onun ruhunun, 
kulagmm ve parmaklarmm tejekkiilti
nti temin etmi~tir. Yoksa hava ~alarak 
o ytiksek dereceyi bulmaml§lir. Spor da 
bOyledir. Btilug ~agmdan evvel spor vap 
mak t1pk1 ekzersizleri ihmal edip hava 
<;alm•ya benzer. Onlar belki ~algicl o
lur, fakat bir san'atkar olamaz. 

Her ya&a mahsus fikir ~Jeri gibi, her 
ya§a mahsus viicud i&leri vardlf. ilk 
dti§tintilecek §ey, s1hhat, tenasti b, vii cud 
gtizelligi ve uzun omtirdiir. Bunlan go
zontinde tutan bir millet efradmm i<;in
de birincil~r <;ok kolayhkla elde edilir. 
En btiytik hata sporu bir gaye bilmek 
ve rokor sevdasma d\i&mektir. Spnr, vii
cudtin ahenk ve gilzelligini m•·,'1afaza 
eden ve uzun omre yard•m eden bir 
ktilttir vas•tas1dlt. 

SELIM SIRRI TARCAN 

.., Hi<; 
£debt 
S Roman: 42 

l aatlerd b . 
~b. Biri ':0 en birinci defa gozlerini 

nq defa ·· ·· 1·· -.. Cui" soz soy uyor. 
-.. N urn. 
-.. ..,.. eredeyil ... 

lrend · -.. "f r ey,z yavrum... T rendeyiz. 
taf,lll ai!r~n ~ok salhyor bizi ... Her ta -

-.. ~irn~~r. Dursun tren. 
ltn lstanb ~ du~acak yavrum... Hani 

-.. lsta~ a I gltmek istemiyor musun ~ •. 
l liasta u · .. 1stanbul... 
' 1•nblllu sd~~·.~hyor rnu L. Belki arhk 
F U!unrnu · akat S Yor b1le .. , 

~ann·d· ela •ocug· d"' " d""" ·· ·· ll' 'Yor. • un U§Un ugunu 
lit u trende 

Ill llab1nd ge~en dakikalar bir cehen-
ttk90cugun b~ daha itkenceli. 

1 anneain· n
1
.nabz, hastabaktcmm, 0-

.._ Yola•n e lOde: 
-.. L• devarn ed . • . •in. "•Y>r l etmyeceg•z. 
~·. Yo culuga devam edemez -

. Ujytl\ h 
ttzlerj beya:stb!>akb•ci tocugun almndaki 

•r elle siliyor: 

Yazan: Suad Dervlfl 

- <;;:ocuk ~ok harab bir halde. Arllk 
buna tahammiil edemez. 

*** 
Berlindeki doktor da ayni fikirde. Ne 

yapacaklar. Acele bir otomibille hasta -
neye gitmek laz1m. Hastane yatagma ya
bnldlgl zaman Mehmed gollerini ac;1 -
yor. Birdenbire onun butiin zekaSI ve 
biitun §UUru avdet etmi1 gibi: 

- Anne hani biz lstanbula gide,_cek
tik? 

Diyoo. 
- Gidiyoruz melegim. Y alniz iki 

gun daha burada dinleneceksin ... Soma 
gidecegiz. 

Fakat gene ne var? ... Neden hasta -
bakJCI!ann yiiziine o fena maske gel eli? 
Neden masada tiringa kaynahhyor? Ne
den odaya iki doktor birden giriyor? 

- Dinlenelim anne ... Benim ~ok uy
kum var ... Ben uyumak istiyorum. 

Uyumak m1L 
Seza neden uykudan korkuyor? .. Uy-

Masrafh olm1yan bir spor: 
Beden terbiyesi 
(Ba,makaleden deoam) 

sporlara hangi ya,larda hangi §ekil ve 
suretlerde gec;ilecegi de yaz1hr. Spor lm
ml !imdilik ayn bir i,tir. Beden terbiyesi 
k1sml ise ilk mektebin ilk s•mfmdan, hat
ta ana Slmfmdan ba,l~yarak biitiin tah
sil miiddetince devarn edecek ve hatta bir 
kere bu itiyad has1l edildilden sonra emin 
olabiliriz ki hayatm sonuna kadar •ilre
cektir. hte binnefis spordan daha n:iihim 
olan bu i~ hemen hemen hi~ paras1z ya
pl\abilir. Mevcud hocalar ve mevcud mek
teb idare kadrolan bu kadanmn yaj.11l -
masm1 temine yeter. 

Her gun beden terbiyesi diyoruz. Bu
na zaman bulunabilecek mi? <;;:unkii pro
gram! ann derslerle dolu oldugunu hili • 
yoruz. Burada bizim tereddiidumiiz 
yoktur. Progranilar pekala her gun be
den terbiyesine bir saat verecek vechile 
tadil olunabilir. Y ahud buna hi~ ~:ace! 
goriilmeksizin sabahleyin derslere ba1 -
lamadan, dersler arasmda ve sonunda 
biitiin c;ocuklara mukaddes beden terbi
yesini yaptuacak zaman bulunabilir. Bu
nu yapacak ve yaphracak zaman bulmak 
i~in beden terbiyesinin kafa terbiyesinden 
asia az ehemmiyette olmad•gm• bilmek ka
fidir. Bu bilindikten sonra beden terbi -
yesine laz1m zaman behemehal buluna -
cakllr. 

l§te memlekette gene! bir spor hayatl 
yarahnak i~in gidilecek ilk yo! budur: 
Gene! bir beden terbiyesinin hi~ •akit 
kaybedilmeden biitiin bir ciddiyetle ku -
rulmaSI ve yiiriitiilmesi yolu. Bunun i~in 
~ic;bi~ biit~eden be1 parahk fedakarhk 
1stem1yoruz. Y almz herkesten iyi anla -
Yl§, ~ok husnii niyet ve azimli hareket 

bekliyoruz. YUNUS NADI 

ku neden Sezaya bu deh§eti veriyor. 
- Mehmed ... Mehmed ... 
<;ocugun dalg•n gozleri tavanm bir kO

§esinde ... 

Hastabak.c!lar beyazh hiiyulalar gibi 
yatagm etrafmda gidip geliyorlar. 
Kendi hastabunc•lan sapsan bir yiizle 
kar~ISmda: 

Seza doktora yakla§lyor: 
- Doktor, doktor ne oluyor? .. 
Doktor ba§IOI online igiyor. Cevab 

vermiyor. Seza doktorun kollanndan ya
kahyor: 

- Doktor ..• Doktor ne yapal.om? .. 
- Artik bu zavalh yavrucugu rahat 

b~rakahm. Goriiyorsunuz madam ~ocuk 
tamamile tiikenmi1tir. Onu hayatta tut • 
maga gayret etmek onu yormak, ona a
zab vermektir. Siz de goruyorsunuz. 

- Y alvannm doktor, yalvannm ... 
Ben timid ediyorum. Onu kurtarmak, o
nu bir dakika, bir saniye, bir saniyenin 
binde biri, milyonda biri kadar bir miid
det daha uzun ya§atmak i~in elinizden 
her geleni yapm1z .• 

Bir saniyenin milyonda biri gibi bir 
anda Allah mucizesini gosteremez mi? .. 

- Bizim heqeyi yapacaglmJzdan e-

I 
---- !S 

Cephelerden mektublar: 

italyan tayyareleri Garahaiyi 
siddetle bombard1man etmisler Keramet ve ispiritizma 
' ' 

Tekle Havariat, imparatorun 
miihim bir soylevde, yagmur 

~ete harbi yapumasm1 

oniinde soyledigi 
kadar mevsimine 

tavsiye etti 

JN.. nkaradaki arkada!IMIZ Mekki 
~ Said, ge~en ak,am telefonla 

§oyle bir haber verdi: «Orada 
bir zat evinde ispiritizma tecriibeleri yap
tmyorken, medyuma, Tayyare piyango
sunun bu c;ekili§inde hangi numaranm 
kazanacagm1 sormu§. Medyum da bir 
rakam deyivermi§. Bunun iizerine, tecrii
beleri yapt1ran ut her tarafa telgraflar 
~ekerek o numarah biletlere talib olmu§.» 
Halbuki bizim buradaki arkada,lardan 
biri daha ac;1kgoz davranarak, o numara
h bileti hemen o ak1am buldu ve sabn 
ald1. fn,allah hayr1m goriirl 

Lakin, bilet sahibinin pek te hevesini 
k1rmak gibi olmasm amma, ben bu gibi 
kerametlere inan1r tak.mdan degilim. 

Vaktile buraya Kaznov admda me§
hur bir hokkabaz geldiydi. 0 da, ispiri -
tizma yolile boyle bir tak.m kerametler 

I savuruyordu. 

Habe' •iivarileri cepheye gidiyorlar 

0 vakitler, Rumeli 1imendifer tahvil
lerinin promes adile hirer ke,idelik bilet
leri sahhrd1. Kalem arkada1\anmdan hi
rile birlikte gidip, Kaznovii, oturdugu 
Hidivyal otelinde bulduk. Ziigiirdliigu -
miizu, s•k•lmadan, arzederek, ocagma 
dii§tiik .. Y alvard1k, yakard1k.. Bize, han
gi promes numarasmm kazanmak ihtima
li varsa onu bildirmesini diledik. 

Taymis' gazetesinin Adisababa mu -
habiri yazly<>r: 

italyanlar, dart kolordu ile Makalle 
tizerine ytiriimekte olduklan, Hauzien 
ve Aduanm 25 mil cenubu garbisinde 
bulunan Tokuleyi zaptettiklerini bildi -
riyorlarsa da bu sabah kendilerile tele -
fonla gorii&illen Makalledeki Habe& ma
kamlan fevkalilde bir faaliyeti harbi -
yeden haberdar olmadiklarm• bildiri · 
yorlar. Ras Kassa da, Ras Seyyum da 
~gal altmda bulunan mmtakalara ca -
suslar gonderml§lerdir. Bu casuslar Ras 
Gugsamn Adigratta ve s1k1 bir nezaret 
altmda bulundugunu bildirmi~lerdir. 

Bu casuslar Adil(rata girememislerdir. 
Ras Seyyum, Aduanm da s•ln bir mu

hafaza altmda bulundugunu, fakat bu
na raltmen Eritreli yerli italyan asker
lerinin gene silahlarile beraber Habe§ 
ordularma kac;makta olduklanm bil -
dirmi&tir. 

Son birka~ giln zarfmda ~imalde va
pilan harekat haklnnda haber ahnma
masl pek tablidir. Giinkii Adagamusla 
Makalle arasmda bulunan Hauzien son 
haftalar zarfmda mtiteaddid defalar t
talyan pistarlan tarafmdan zaptedil -
mi& ve bilahare gene tahliye olunmllll -
tur. 

Tokule ise, Takkaze nehrinin darahp 
Ras Kassa ile Ras Seyyum ordular1m 
birbirinden ay1ran noktasma kadar u
zanan yi.iksek araziye h3.kim bir mev -
kidedir. Onun i~in Ras Seyyumla Ras 
Kassanm, italyanlarm btitiin Makalle 
ovas•m istilaya matuf olan bu hareket
ten haberdar olmamalarmda hayret e
decek bir ~ey yoktur. 

Bugtin Gorabaideki telsizin verdigi 
haberlere gore, italyan tayyarelerinin 
bir iki giln evvel o havaliyi ai(lr bir 
bombard•mana tuttuklarm1 bildirmek -
tedir. Bombalarm <;ogu, kampm bir ki
lomctro garbinde bulunan ve civar -
daki Somali koyltilerinin hayvanlanm 
sulad•klan kuyularm civarma dtismti~
ttir. Bu bombard•man esnasmda 30 ka
dm, 15 cocuk ve 100 s•i(lr olmii§se de 
askerlerden hiGbir telefat yoktur. Go -

Bir tayyareci dii~tii 
Singapur 8 (A.A.) - U~man Kings -

ford Smitch, Bengale korfezinde Ban -
goon ile Point Victoria arasmda denize 
dti~mti§tiir. Bu sabah buradan hareket 
eden u~man Melrose, Bengale korfezin
den g~erken, Kingsford Smitche aid 
oldugunu tahmin ettij!i bir u~ak gordti
giinti soylemi~tir. Bu u~ai(ln, gaz boru
sundan alevler ~1kmakta idi. 

0 civarda bulunan btitiin gemilere 
malilmat verilmi~ ve kazaya ugnyan u
~ag• aramak tizere, bambard1man ta~ -
yarelerinden miirekkeb bir filo yola ~1-
kar!lmi~br. 

min olunuz madam. 

*** 
Beyaz hastane oda11 gene ka:~fr 

kokuyor. Bir nefes kadar hafif bir ses: 
- Anne, diyor. 
- Sekerim. 
- Uykum var. 
- Uyuma oglum... Uyuma. Uyur-

san vaktinde uyanamazsm, Istanbul tre
nini ka~mnz. 

F akat o arhk i1itmiyor. Gene dald1. 
Minimini dudaklan arasmdan anla~1lmaz 
bazl sozler r .. .td.yor. 

Seza ~ocugunun elini s1hyor, o eli sal
hyor, onu miithi$ uykuya, sonsuz uyku
ya buakmak istemiyor. 

Seumn biitun sabn. biitiin iradesi. 
biitiin taharnmUiii miithi~ bir bozguna 
ugruyor. 0 kadar korkuvor. oyle korku
yor ki o gun oldugu gibi onun olmeme -
sini istemege enerji bulam1yor. 

Hi~ bir1ey yapamlfor. Gozleri deh -
§etinden biiyiimu§, yiizii IShrabdan ~ir
kinl~mi! olan Seu. ~ocuguna bak1yor: 

- <;;:ok uykum var. 
- Y ok uykun sen in. 
- Uykum var .. 
- Y avrum uyuma, uyuma .. 
Mucize nerede?.. Allahm yardtml 

rabaiye, Bulaleden kamyonlarla takvi -
ye Intaati gonderilmektedir. Bu yeni 
kuvvetler Cicigadan, Ogadendeki hare
kala nezaret eden Genl'ral N asibunun 
kumandasmdaki ordudan tefrik edil -
mi&tir. Musaali cephesinden hi~bir rna -
lumat yoktur. 

Dtinkti btiytik merasimden sonra, Ha
be~istamn eski Paris sefiri Tekle Hava
riat, tmparatorun huzurunda iki saat 
siiren bir nutuk soylemijtir. 

Havariat, tngiliz siyasetini son derece 
metetmi~tir. tmparator eski Paris se -
firinin sozlerini btiytik dikkatle dinle -
mijtir. Nutkunu bitirdikten sonra Ha · 
varia! cebinden yiiz tane bin franklik 
banknot Glkararak orada bulunan tm -
paratorun hazinedarma teslim etm l§llr 
•- Bu, Parise g'ttigindenberi tasar

ruf etmi§ oldugum paradlf ve memle· 
ketime verecel!im meblagm ancak ilk 
ve kti~tik bir taksitdir. Ni~in paramlZI 
saklay1p ta istiklalimizi kaybedelim• 
demi~ ve hazuruna donerek onlarm da 
kendisi gibi yapmalarm1 rica ettikten 
sonra: 

Bizden, pe,in, yanm Franm lira" uc
ret ald,ktan sonra. ertesi gece, gosteriler
de bulundugu tiyatronun kapiSmda ken
disini beklememizi soyledi. 

Gittik.. Bekledik.. Haber gonderdik. 
Garson, cevab olarak, elimize bir kilg1d 
par~aSI tutu~turdu. Ozerinde - g~mit 
gun - mesela ~ylece Slralanm•! birka~ 
rakam vard.: 2,9,0,3,11 

Bir hafta mutemadiyen. Istanbul kazan, 
bizler ke~e. 29031 numaray1 arad1k, 
durduk. Bulabilene a§kolsun! Rumeli 
tahvilleri diinyanm her tarafma yay,! -
ml§. lstanbulda sablan promesler yalmz 
bir iki bankamn kendi ellerindeki tahvi -
lat kar1•hk tutularak ~·kanlm•!· Y ok, 
yok. yok I Deli olacag1z. t 

Derken. ke1ide giinii geldi. Ak,am 
iistii, korka korka, kazanan numaralann 

c- Benim diplomatliiilm arbk niha _ listesini elimize ald1k, bakbk. Ne dersi
yete ermi§tir. ~imdi harbetmeliyirn. Bu niz? 29031 numara, amortiler meyamn
paralarla silah alacai(lz. demi& ve Habe§ da bile yok. 
ordularmm yagmurlar ba§layJnc•ya ka. Yok amma, Kaznov de yok ki, herife 
dar cete harbi yapmaSlm ve ancak yag- o:idip tekaza edelim. 0 da, u~ gUn evvel 
murlar ba~lad•ktan sonra toplu bir su - tstanbuldan tiiymii!·· 
rette tararruza ge~ilmesini tavsiye et - 0 gun bu giindiir, lceramet denilen 
mi~tir. hassamn son evliya ile birlikte tarihe ka-

I1tin ve bugiln buraya hafif yagmur - fl!Ml! oldugurta iman edenlerdenim 1 
Iar ya,iimljbr. Erciimend Ekrem T ALU 

t n gi liz a ta~ em iii teri Major H ol t1 a m u- ,.....,,.,.,.,.,,.,.,.,.,,.,..._.....,,_..., 
avini Kapiten Taylor bu ak§am bura - - --
ya vas11 o1muslard1r. Sanasaryan hanmm kirast ne-

Viyanada doktor Dolfusun katlile ne- relere sarfediJecek? 
ticelenen Nazi harekatma ~tirakinden U 
dolayt dort ay hapiste kaldiktan sonra ray Sanasaryan hanmm birikm~ o-
Avusturyadan teb'id edihni& olan vtiz _ Ian 37 bin lira kirasmdan 20 bin lira -
b~ Rudolf Bruner buraya gelmi& ve Slmn ogretmenlerin makam m?.a!l k1dem 
imparator tarafmdan Habe§ polis kuv- zamlan kar11hg• olarak, kalan 1 7 bin 
vetlerini tanzim ve 1slaha memur edil • lirasmm da okullann tamirine sa1 fedil • 
mi§lir. mesi i~in ;;ehir Meclisinden miisaade is• 

--···-Ytizba&~ Bruner, gelirken Berlinden temi,tir. 
ytiz tane Alman makineli tiifei!i getir -

Memleketimizde pancar tohu
mu da yeti~tirilecek 

mi&tir. 

Yeni bir kanalma usulii Birkac; senedenberi pancar t .humu ye• 
ti1tirmek iizere faaliyette bulunan vc Al
manlar tarafmdan idare edilen bir ~.rket 
tasfiye edilmi1 ve bu i~ler ~eker ~ukcti 
tarafmdan deruhde edilmi~tir. 

Nevyork 8 (A.A.) - Nevyork bay -
tarlar1, yeni bir kanahna metodu ke~ -
fetmi§lerdir. Kan, kedilerin kalbinden 
doJtrudan dogruya ve ac!SIZ ahnmak -
tadlf. ,Simdiye kadar pancar tohumu i~in her 

sene harice giden 700,000 liraya }al..1n 
Uruguay Almanyaya konserve bir para arhk memlekette kalacaktn. 

et sabyor .Seker ,irketi, biitiin pancu tohun.u ih-

Montevideo 8 (A.A.) - Uruguay n1~ tiyacm1, memleket dahilind• bizzat te • 
Bi!kanile Alman orta el~isi konserve et min edecek tedbirleri alml!hr. 
sab~1 i~in bir anla~ma imza etmi&lerdir. lnonii hiikumetinin jeker fabrik4lannt 

Bu anla&m•ya gore, Almanyadan sa - b•rle,tirmek suretile att1gl ~ok biiyuk 
tm ahnacak e~yaya mukabil Uruguay ad1mm, tohum meselesini halletmcsi ~oi: 
5,000 ton konserve et satacakbr. biiyuk bir muvaffakiyettir. 

neden gelmiyor? Neden onun ~ocugunu 
kurtaram1yorlar L Hangi kuvvete gii -
venecek, kime Slgmacak. Simdi deh~t 
i~inde ona SlgiDIYOr. Y avrusuna, ondan 
kendi kendini kurtarmaslnt bekliyor. 0 
minimini harab viicudden oliime galebe 
~almaSinl istiyor. 

- Y alvarmm. Y alvannrn Mehme -
dim uyuma. 

Ve ~ocuk ~ok iyi bir§eye hasretm:! 
gibi i~ini ~ekiyor: 

- Ah bir b~raksan da uyusam, diyor. 
Etrafmda telat gene ziyadele,ti. 
<;;:ocugun batmm ahmdan bir yasllk m• 

ahyorlar, yoksa ba,mm alhna bir yashk 
m1 koyuyorlar. 

- Mehmed. Mehmed .• 

- Y avrum .. fstanbula gidecegiz .. U
yursan tren ka~ar .. Mehmed, 1stanbul. .. 
Istanbul.. T ren... <;;:ocugum uyuma. 

Mehmed arllk cevab vermiyor, gozle
ri tamamile bulanch ve muannid bir ali· 
ka ile bir noktaya tak•lch. Bogazmdan 
korkunc hmltllar ~1k1yor. 

Onu kolundan tutarak verinden kal · 
dumak istiyorlar. F akat o agu bir de -
mir kiil~esi gibi kendini kendi istegile ye-

re abyor. Gozleri kapah, yerde mu1am· 
balann iistiinde yallyor: 

- Bayiid1 . 

Diyorlar. Hay,r ... 0 bay•lmad1. Her• 
§e)lli biliyor, hmllllan duyuyor, nefes a • 
h1lan duyuyor, fakat orada yerde up • 
uzun yahyor. 

Gozleri kilidli, ag. i(ilidli yallyor. 
Hi~bir fey dii§iinmiiyo1. 'Jer1eyi dii1ii • 
nuyor. 

Simdi onu yerden kaldmyorlar. Ku • 
cakta d1~an ~·kanyorlar. Bir yere sok•t· 
yorlar. ltiraz etmiyor: «Beni nereye go• 
tiiriiyorsunuz} Ben baygm degilim.:l> de
miyor. 1stese bunu soyliyebilecek .. Fa • 

kat soylemiyor.. tstese gozlerini a.;acalt. 
istese yerinden kalhp yiiriiyebilecek. 
Bundan emin, fakat bunlann hi~birini 

yapm1yor. Gozleri kapah, yumruklan sl• 
k.lm~. ba~• baygm gibi arkaya dii•mii!. 

Bunu neden yap1yorL Bilmiyor. Ne
den baygm gibi duruyor. Baygml•illn . 
oliimiin u~urumuna diitemiyen ugursuz 

viicudiinii kendi istegile boyle terketmesi 
~nu kullanmamaSI, yok olmak ihtiyac1 
m1? ..• 

( ArloCUt rl<rr) 
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Atletizm i~leri 

nasd diizelir? 

Eski ~mpiyonlardan 

~inasi i~in i~ yiiziinii 
anlatiyor 

Istanbul atletizm heyetinin, Istanbul ku
liiblerinin atletizm hakkmdaki dilek ve 
derdlerini ogrenmek istegile Y•pml~ ol -
dugu davete, kuliibiim namma i~tirake 
giderken, ko~u pistinde b~rakt1g1 bollu~u 
masa ba~mda doldurmak istiyen Besimc 
atletizm sporu adma i~imde buyiik bi1 
oiikran hissettim. Bugiine kadar, hu yeri 
ellerinde tutan heyet ba~kanlan.un hi~ 
bir vakit hahrlanna getirmek iste.ned1k -
Jeri bu ~ok onemli i~i de, atletizm piSLi 
iizerinde oldugu gibi, idare i~lerinde de 
gene atletizmle bizzat ugralml~, yorul -
mu~. ve bu sporun decd!erini i~inde duy
mu~ bir arkada§m balarmas1 ta?ii di. 

Besim, bu ~ole onemli toplanttmn gaye 
ve manas1m anlatmak i~in yaphg1 ufu 
bir ba~lang1~ta, lstanbulda, lamam yecli, 
sekiz ayhk bir sezonu ba§armak i~in, elin· 
de ancak 150 lirahk bir tahsi•at bulun • 
'dugunu anlatmca hayret ve sukutu h> · 
yalden kendimi kurtaramad1m I Evet 
150 lira! Bunu bir miirettib hota!I ve bir 
11nr eksik konmu~ bir rakam sanmaym! 
Y almz yiiz elli lirac1k I 

Atletizm i~lerile ugra~an bir iturum, 
Balkan oyunlan i~in alhnl~ bin iiradan 
fazla masraf etmi~. akla gelmiyecek fe· 
dakarhklar yaparak spordan ziyade 
reklamcihk yapnu~ oldugunu bildikten 
sonra Istanbul bolgesmin, elindeki bu pa
ra ile bugiinkii toplanhmn gayesine na•I! 
iri~ebilecegini dii§iinmekten kendi:ni aia
madlm. 

Bu en biiyiik mii~kiile, en hiiyiik d~r
de ragmen, bizi s.vindir~n · bi1~ey var l..i, 
o da yeni Istanbul Atletizm Heyetim;: 
ba~anc1 ve bilgili ~ah§maSidir. f1te gene 
bu heyetiJ tuttugu i~I ba1arnLa ~ma olan 
itimadumzladir ki, bu toplanhda samimi 
bir spor havasl i~inde isteklerimi£i •ayc.bl< 
0 giin heyet ba§kam tarahodaa >orul • 
mu1 olan: 

1 - Kuliibiiniiz ni~in atlttizmle me~ · 
gul olmuyor ~ 

2 - Heyetimizden ne gibi bir yar • 
dim bekliyorsunuz} 

Suallerine, orada bulu.~an kult.ib mn · 
rahhaslannm vermi~ oldu~u ce> ablar ~u 
bet esas i~inde toplanabilir. 

I - Atletizm miisab•blannda bu 
giine kadar kategori fark1 olrr.amas1. 

2 - SahaSizhk, 

3 - Aded itibarile en ; ··&u l,tanbul 
larafmda bulunan kii~iik kulublerin k1p 
ve yazm ~·h~acak bir kapal. jirnnastik 
salonu bulamamalan, 

4 - T e1viksizlik, propat;a nda nok 
sanhg1, 

5 - Ogrehnen eksikligi, bi!gisizlik. 
Bu neticeye, belki dudak bukenle1 bu

lunacakllr. F akat, Kristof K..,Jombun yu
murtaSI kadar basil olan bu hakikate iri~
mek i~in, demek ki, boyle bir toplanllya 
liizum vanm~. Senelerdenberi devam ed~
gelen bu canmhgm bu dort be~ m~dde
lik esastan ileri geldigi ke•tirilememi1 ve 
bunun oniine ge~mek i~in de hi~ ~ir ha
reket yaptlmam11. 

Y aramn nereden geldigini boylcce 
kestirdikten sonra, bunun teda>isi i~in 
laz1m gelen devalan bulup ~1karmak, ar
llk bu i~i ba~ta tutanlann oldugu kadar, 
kulub idarelerinin de biiyiik odevlerinden 
say1hr. Her 1eyde oldugu gibi, atlellzm 
i~lerinde de biitun i1i yalmz ba,takilerden 
beklemek kadar abes bir§ey tasavvur o
lunamaz. Hi~ ~uphe yoktur ki, memle • 

kette, her sporun anaSI demek olan atle
tizmi gelli!lehnek, buyiitmek •e verimli 
bir hale getirmek i~in geni~ bir ol~ude 
i1 bolumii yapmak laz!md~r. Atletizm i1i 
baz1 lcimS<lerin iddiaSI gibi b;r ki11nm, 
iki ki~inn yalmz ba1ma ba~aracilgl bir i~ 
degildir. Bunda, Atletizm Heyetinlb, 
lruliib idarelerinin, antrenorlerin, gazete· 

Bugiin yapdacak 
\ 

onelmi rna~ 

Tam,var takum Gala
tasarayla Taksim stadyo

munda kar!fila~tiYOr 
Galatasaray ve Be1ikta~ kuliiblerinin 

mu11ereken • getirttikleri Romanyanm 
T am1var tak1m1 bugiin ilk ma~101 T ak· 
sim stadyomunda Galatasarayla yapa • 
cakttr. · 

T am~var tak1mmda, oyuncularm ek· 
seriyetini Macarlar te,kil ehnektedir. Bu 
takim bir miiddet evvel lst~nbula gel • 
mi~. F enerbah~e. Giine1 ve Per a ile .na~ 
yapml~h. Galatasarayla Be~ikta~m da 
bir sene sonra ayni tak1mla kar§lla§maSI 
•nleresan olacakhr. 

Galatasarayhlar Tam~vara kar~1 ge
~en hafta Y unan muhtelitini ~ok giizel 
bir oyunla 7 • 2 yenen tak1m!anm C!kara· 
caklardll. Y ani takun: Avru - Liitfi, 
Osman - Suavi, Nihad, Kadri -
Danyal, Faz1l, Giinduz, Adnan, Nee
del 1eklinde olacaktll. Sanklrmlllhlann 
son defaki ~uurlu, hesabh ve candan o • 
yunlanm tekrar ederek bu ma~ta da ga
lib gelmelerini dileriz. 

Bugiinkii ve yannki lik maclan 
T am~var takunt bugiin T aksim, ya • 

nn da • ~ere£ stadyomlannda oymyaca • 
gma gore bu haftaki lik ma~lanmn bu 
sahalara isabel eden oyunlan tehir eclile
cektir. Bu vaziyete gore F ener stadmda 
yap1lacak ma~;larda bir degi,iklik yoktur. 
Bu stadda bugun F enerbah~e • Topka
p! ve fstanbulspor • Anadolu B tak1m • 
lanmn ma~1 vard!l. Y ann ayni stadda 
bunlann A tak1mlan kar!1!a~acakhr. 
Bugiin T aksim stadyomunda oynanma • 
" laz1m gelen Suleymaniye • Giine~ ve 
Beykoz • Eyiib B tahmlannm ma~1 te
hir edilmi~tir. Y ann bu kuliiblerin A ta
lumlan T aksim stadyomundaki ma~ian
na devam edeceklerdir. 

~eref stadmdaki ma~lara gelince; bu
gun Galatasaray - Be~ikta1 ve Vefa -
Hila! B tabmlan kar~lla!acaklard!l. 

Bunlann A tak1mlan yann ayni saha
da oynamalan lazun geliyordu. 

T am~var- Be1ikta~ ma~mm ~eref sta
dmda olmaSI bu ma~larm da tehir edil
me!ine tebeb olmuttur. 

cilerin hepsinin ayn ayn hiss~ine diiten 
~ok geni~ cah~ma paylan vard11. Yuka • 
nda, kuliib murahhaslan toplanhsmda 
vanlan ve be~ maddeye Slgdmlabilen ne
ticenin her birini ayn ayn kuvvetlerin el
birligile ~al1~maSI !&rtile ba,armak im • 
kans!Z degildir. Bunlann i~inde Atletizm 
heyetinin yerine getirmesi zaruri olanlan 
bulundugu gibi, yalmz onun himmetile de 
bajanlamlyacak olanlan da vardtr. U
Zim olan 1ey bu be1 eksigi miimkiin mer
tebe yok ehnek ve bu i1te kuliiblerin Vt 

Atletizm Heyetinin e!ele beraber ~ah~ • 
lliaSidll. 

Yeni i1e ba,hyan ve ba1lar ba1lamaz 
evvela kuliiblerin derdini dinlemek teva
zuunu gosteren Atletizm Heyetinin yakm 
bir zamanda yaranm can damanna do -
kunan ili,ikleri ortadan kald!rrnaSim ve 
birka~ hafta sonra, yapacag1 ikinci bir 
toplanllda kuliib murahhaslanna daha 
miisaid bir zemin hamlam11 olmasm1 
umid edebiliriz. Y almz, bir~ok defalar 
daha tekrar edilecegini umdugum bu top
lanhlar sekiz veya dokuz kuliibu • 
miizun degil, lstanbulda mevcud miit-

tefik veya gayrimuttefik butiin kuliible
rimizin hirer murahhas giindermesi ve bu 
i1te daha geni~ mikyasta bir l<ah~ma pro
gram! haz~rlanmaSI laz1mdtr. Mesele bir 
veya birka~ kulub i~i degil, bir memleket 
i~i olduguna gore, atletizmle bugune ka
dar ugrajmtl veya ugra1mam1~ her ku
liibiin elinden geldigi kadar bu yolda 
hissesine dii1eni yapmaSidtr. En az im • 
Hnlarla en buyiik i1leri ba~armaga mu
vaffak olmakladtr ki atletizmin ilerisini 
i<urtarm11 olabilirz. 
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Boyle diyecek yok! 

Tatillerini ge~irmelc iizere bir gol kenanna giden Amerikah 
orada bile dana derslerine devam ehnek teclirler. 

Kollej taleue.en 

CUMHURiYET 9 tkincite§rln 1935 

Komiir havzasm1n 

bugiinkii 
0 • 

vaz1yeb 

Cumhuriyet idaresinin 
kudreti burada da 

kendini gosterdi 
. 

Bugday boyuria dii~iiyor 
Hiikiimet vaziyete hakimdir. Zira 

·sankasinin miitemadiyen piyasay 
mal arzetmesi spekiilasyonu durdurd Zonguldak (Ozel) - Zonguldak • 

hlar, bugiin komiir bayram1 yaptdar ve 
siyah elmasm bulunu§unun 107 inci yll· 
diiniimunu kutlulad1lar. Bu miinasebetie 
komiir havzamllln bugiinkii vaz·iyetini 
hulasa etmek ~ok faydah olacaktir. 

Zonguldak komiir havzasmda ilml ve 
esash bir ~ah1ma Cumhuriyetin teeS3ii • 
siinden sonra ba~laml!llr. Cumhuriyetin 
birinci onyth i~inde havzada ~1kanlan 
komiir miktan havzanm i§lemege ba,la
d!gl tarihten Cumhuriyet idare•ine ka • 
dar istihsal edilen komiir miktarmdan 
iistiindiir. Y ani gerek Osmanh impara • 
torlugu ve gerekse me§rutiyet idarenin 
sehen senede ~1kard1g1 komiiru Cumhu
riyet idaresi on senede ~lkarml!hr. Hem 
de komuriin cinsiyetini !Siah ederek. 

Milli ~irketler bu, on y1! i~inde kurul
mu~. madenciligin telmigini idare eC::ecek 
fen erbab1 bu on y1l i~inde yeti!mi§tir. 

Cumhuriyetin ikinci on ytl ba~lang1 • 
cmda bir taraftan komiir sanay:inin ku -
ruldugunu, bir taraftan da ecueb1 piya • 
salata ihracatm arllnld!gml gi:iriiyoruz. 

Komiir havzanuzm •erveti 

Komiir havzamtzln resmi hududu E
reglinin Alaph nahiyesinde Karalaj su
yundan, Amasra ·civannda Kuruca11le • 
nin Kapl suyuna kadar sahili takib eder. 
lki yiiz kilometroya yakm imtidad1 olan 
bu hudud dahilen de kirk be$ kilometro 
derinliktedir. 

Fa kat hakikatte komiir havza51 Ereg
linin diirt bu~uk kilometro jarkmda val<i 
Koseagzmdan ba,IIyarak Amasray1 ge -
~er ve Kuruca~ile ile SOgiid iiztrinde ou
lunan kiimur madenleri, havzarim imti • 
dad1 ad ve itibar olunitr. 

Kiimiir havzam1zda ijletilen yirmi be1 
bin hektarhk arazi dahilinde bugun ma
li!m olan 36 damar vard1r. Bu damar • 
lar (06) dan ( 1 0) me troy a lcadar ita • 
hnhkta degi§ir. Halen i§letilen damarlar 
vasati I ila 3 metro kalmhktad~r. 

Komur havzasm1 le§kil eden sahada 
mevcud kiimiir tabakalan hektar ba1ma 
elli bin tondan iki yiiz elli bin tona kadar 
degi1mekte oldugundan havzanln bu res
mi hududu icindeki ervetini iki miiyar 
ton olarak kabul edebiliriz. 

Havzanm hakiki serveti jeoloj1k tel • 
kikat ve sondajlarla kat'i olarak tayin ve 
tesbit edilirse bu miktan ge~mest ~ok 
muhtemeldir. 

Havzam1zdaki kiimiir cin<leri tabii 
t~ekkullerine gore degi~ir. Havza ko -
murlerinin ekserisi gazle olup k(Jk yapll· 
maga cok elveri,lidir. 

Y eniden ahnmakta olan fcnni tedbir
lerle maliyeti ucuzhyacak Tiirk komiiril 
bir taraftan Akdeniz havzasmda hak:U.i
yeti ele altrken obiir taraftan havzuya 
giren !imendiferle dahili istihliik piyasa • 
sma kolayhkla sevkedilecek ve gene bu 
1imendifer sayesinde ihracaltm emin ve 
biiyiik bir limana istinad ettirecektir. 

1~ Bankasmm kurdugu maden ~irket
leri ve viicude getirdigi Turk ar:tr•sit 
fabrikasile temeli ahlan komiir ve kimya 
sanayii havza istihsalallnm artl!'llmasma 
aynca hizmet edecektir. 

Turk serve! ve teknigi ve Turk · ayile 
istismar edilecek Tiirk komiirii istihsali 
bugiinkii miktann bir iki mi.,line ~1khg1 
giin memleketimiz umumi serve! ve refa
hmm daha ~;ok artacag1 giindiir. 

POLISTE 
BA~INA TA~ DiJ~TtJ - Beyoglun

da Yeni9ar§1da oturan Ki9ar admdok1 
kiZ, diin !stiklal caddesinden ge~erkcn 
Sardiyan aparbmanmdan ba§ma bir ta~ 
dii§mti§ ve ag1r surette yara!&nml§hr. 
Yarah k1z baygm bir halde l:leyol!lu 
hastanesine kaldmlml§hr. 

B!R YANGIN BA~LANGICI -Bey
lerbeyinde !skele caddesindeki 1 numa. 
rah apart1manda yangm 91km1§, etraf
tan yeti§ilerek sondtiriilmti§ttir. 

Yapilan tahkikatta yangmm m'>thk
ta havagazi ocagt yanmda Dll2lulvn 
benzin §i§esinin patlamas1 iizerine 91k
!Ig1 anla§Ilmi§br. 

YAKALANAN KUl\fARBAZLAR -
Kuledibinde 149 say1h evde oturan si -
gorta tellah Albert, kumar oynnmak 

iizere Muiz, Orhan, Jak, tsak, Rout. 
Ahmed admdaki kimseleri ev'ne ~aglr
ml§ ve kumar oynatmaga ba ~lam1§t1r. 

Yak'adan haberdar olan polis eve b;r 
l:iaskm yaparak kumarbazlan su9 tis • 
ttinde yaka!aml§lardlr. 

ESRARENG!Z BiR KAYIB - $eh
rimizin tanmmi§ ailelerindPn birine 
mensub bir erkek ortadan esrar,•ugiz 
bir surette kaybolmu§tur Polls i:;c ~~ 

koymu§ ve tahkikata ba§lann~l!r. Ald.. 
kadarlar tahkikatm kan~m.>mas1 i~in 

biiyiik bir ketumiyet gostermektedirlc:. 

Buhran 
(Btlf taraft birinci •ahilede) 

noksanSiz olarak pi1irip ~1karmaga mec
burdur. hte bu madde bizi, Refik Ah
medin i1aret ettigi tehlikeden koruyacak 
vaziyettedir. F mnctlann bu maddeye ri
ayet edip etmedikleri tetkik edilir ve her
hangi bir yolsuz hareket giiriilurse bu 
maddeye gore cezai tedbirler almz. Bun· 
dan iki sene evvel fstanbulun mevcud bii
tiin fmnlanJlll hirer miifetti~le bir zab1 • 
tai belediye memuru gonderdik, her f1 • 
rmc1dan imzaSI altmda hirer beyanna • 
me ald1k. Bu beyannamede fmncmm 
muhtelif tahhiid ve ifadelerile beraber 
ayni zamanda ~1karmakta olduklan ek
mek miktan yaz1lm1~ ve fmnc1 bu beyan
nameyi imza ehni~tir. 

Bundan maada ge~en ~ubat ve mart 
aylannda tekrar biitiin fmnlann bir gun
de ~1kard1klan ekmek noktasmdan her 
fmna bir zab1tai belediye memurumuz 
gitti ve fmncmm bir gunde ~tkardtgi tk
mek miktanm tekrar tesbit etti. $u hale 
gore lstanbulda mevcud fmnlann ~~'·ar
d!klan ekmek miktanm fmnc1lar bize 
imzalan mulcabilinde taahhiid ••mi1 1-,u
lunuyorlar. Binaenalevh muretteb mik • 
tardan az c1karanlar hakkmda cezai ted
birler almak salahiyetini talimatname bi
ze vennistir. 

Fmnc1lar hakkmdaki nizamnameye 
gelince: Fmnc1lar, ekmek~iliiii terketmek 
istedikleri takdirde bir ay evvelden istida 
ile Belediyeye haber vererek ruhsat istih
saline mecburdurlar. Bu ruhsat veri • 
linciye kadar hergiin muretteb miktarda 
ekmek ~1karmaga devam edeceiderdir. 
Esbab1 mucbire olmad1ib halde hila • 
ruhsat fmnml kapay1p terki san' at e • 
denier, tecziye edileceklerdir. Gene bu 
nizamnamenin on ikinci maddesi muci • 
bince her ekmek~i fmntm veya diikka 
mm, bir mahalden diger mahalle nak 
ledecegi vakit B.Jediyeden ruhsat ala 
cakttr. Buna muhalif hareket edenler d< 
tecziye edilmektedir. 

Halen mer'i olan bu nizamnamenin 
bu maddeleri Belediye 1ubelerince Sikl 
bir surette tatbik edilmektedir. 

Ekmek, diger g1da maddelerimizin ta
mamen haricinde olarak Belediyemizin 
ayn bir murakabesi alhndad1r. Bu mu • 
rakabe, tatbikat sahasmda !U iki 1ekilde 
tecelli eder: 

Ekmek halitasile alakadanz. 
.Sehirde yap1lacak ekrriegin, tayin et • 

tigimiz bu halitadan &§&gl olmamasm1 is
teriz. 

Ekmek i~in muayyen zamanlar bir 
fiat koruz. Bu fiatten yukan sahlmama
sma dikkat ederiz. Bu halita uzun tee • 
riibelerden ve iki biiyiik degirmende b;r
ka~ milyon kilo uzerine yapm11 oldugu • 
muz tahniyattan sonra aldt«1m1z tecriibe
ye gore tesbit edilmi11ir. Uzun tecriihe
lerin mahsulu olan bu halitavi bozmak 
fikrinde olmadlglmiZ gibi baskalan h · 
rafmdan bozulmamasma da azami de • 
recede dikkatli davran1yoruz. 

Ekmegin sah1 bedelinde ba,hca iki 
unsur vard1r. Evvela maddei iptidaiye
nin maliyet bedeli ve buna inzima1n eden 
imaliye iicreti. Bu unsurun cem'inden •k
meiiin sah! bedelini buluruz. F akat b., 
bedel tahacciir ehni! bir fomule bagh de
gildir. Bilakis ikttsadi hayatm icab ettir
digi butiin elastikiyet, mesaimize h;kim
dir. lptidai madde olarak Borsadan un 
fiatlerini ahnz. F akat un fiatlerini bu2-
day fiatlerile de mukayese ederiz. Mad
dei iptidaiye olarak unu almakta isabel 
vardu. Eger bugunkii piyasa uzerinden 
buiiday1 esas olarak almak daha yiiksek 
bir bedele vanyoruz. lmaliye iicretinin 
memleketimizin umumi, ikllsadi vaziye • 
tine uymaSI i~in ~ok dikkatli bulunuyo • 
ruz. Hi~ kimsenin zaranm istemeyiz. Fa
kat halkm cebinden ~1kan bir sant;min, 
bizim i~in sonsuz bir k1ymeti vardtr. Ek
mege koymu1 oldugumuz fiat nark degil, 
azami fiattir. Bir maddenin aym fiade 
her yerde sahlabilmesi, ancak sermaye 
birligile. istihsal birliRile mumkiin olur: 

halbuki fstanbulda ekmek imalinde son
suz bir sermaye dag1mkli~1 oldu~u gibi 
istihsal kudreti itibarile de bir~ok f,nn
lar yekdigerine benzemez vaziyettedirler. 

Belediye, ~ehrimizde bugiin i;leyen 
ve adedleri 196y, bulan fmnlann, ii•tiiste 
imal kabiliyetlerini ve masraflann1 he • 
sab ederek, vasati bir imal kabihyeti ve 
masraf baremi bulmu$ ve imaliyeyi bu • 
na gore tanzim etmi11ir. 

Azami fiat usuliine sad1k kalmak 
mecburiyetindeyiz. Y ani baz1lannm id • 
dia ettikleri gibi azami fiati (nark!) kal-

Belediyenin durumu 
d~ramay1z. Bu hareket, fmm ~ok olan 
yerlerde nihayet miistehligi zarara soka
cak, gayrime1ru bir rekabete yo! a~aca
gl gibi bilakis fmm az olan yerlerde de 
ekmegin makul goriilebilecek hadden 
yukan ~1kmasma sebeb olabilir. 926 da 
francala iizerinden azami fiati kald~rd1k. 
Fiatler derhal yiikseldi. Bunun iizerine 
gene eski usuliimuze diindiik. Halkm i · 
a1e emniyeti, bizi bu esasa bagh bulun
duruyor. 

Memleketimizde dort aydanberi bug
day ve un fiatlerinde bir yiikseklik go • 
riilmektedir. Bu yukseli~ son on be$ giin 
zarfmda azami haddini bulmu,tur. Y al
mz lstanbula mahsus olm1yan bu yiikse
li~in hi~ yerinde olmad!glm, dun en sa
lahiyettar bir makam beyan etti. Huku· 
metimizin tedbirleri sayesinde bu yiik • 
seli1in ortadan kalkacagma emin olabi • 
liriz. 

Elimizdeki azami fiat cetvellerine ba
kacak olursak ge~en mavmn ilk hafta • 
smda ekmegin kilosunu 9 kuru~a yedig1· 
mizi goruruz. Bul!iin ekmek 13.5 kuru~
tur. Arada % 50 bir fark vard1r. 3u 
yiikseli§, bugday ve un fiatlerinin teref
fiiunden ileri gelmi,tir. 

Evvelce kolayhkla ve dort be1 va~on 
bugday alan de~irmenci, iki misli fiat 
yukseli~i kar!ISinda ayni mah alamad1; 
§ehrimizde fmncdar, un kredisi yap!nak 
itibarile biiyiik bir rol oyn1yan k~rmac!· 
lar, zahi.-e tu=arlan nezdinde kredileri
nin azald1~101 gorduler; bul(d.,..,. ve un 
piyasalannda yava1 yavn1 kredi doral
dl. Bunun yerine pe§in ah,veril kaim ol
du. Kredi buhram, nihayet bir miiddet 
sonra fmnc1y1 da buldu. Binnetice az 
sermayeli, kredisi mahdud fmnc1lar, bun
dan ~ok muteessir oldular. Evvelce on 
be, giinliik un tedarik ederken bu durum 
kar!IStnda un ihtiyaclanm gunii giinune 
tedarik ehnege ba§lad1lar. 

Bu vaziyet bilhassa say1m giinii ari • 
felerinde 1ehirde bir buhran tevlid d • 

ti. Derhal her mtntakaya bir zab1tai be • 
lediye memuru giinderdik. Bu memurla
nn 44 nnn hakktnda tanzim ettikleri ra
porlar, 1imdi oniimde duruyor. Bu ra • 

porlardan $Unu anhyoruz: Her fmn mii -
retteb olan miktan ve baz1 fmnla1 da 
mutaddan fazla ~lkarrm§lard~r. F akat 
fmnlardaki un mevcudu biraz evvel i1a· 
ret ettigim gibi ~ok farkl1dir. T efti, edi
len 44 f1nndan 13 tanesinde 6-1 00 ~u
val un, 17 tanesinde 101-200, 7 tane
sinde 201-300, 7 tanesinde de 300-550 
~uval un bulunmu!lur. 

Rakamlar arasmdaki nisbetsizlik. fs • 
tanbu) fmnc1lanmn nekadar dagm1k ser
maye ile ve biribirlerine uym1yan 1artlar 
altmda i§ gordiiklerini pekala gostelmek
tedir. 

Say1m guniindenberi Bogazi~inde. A
dalarda, Bak~rkoyde, Beyoglunda du • 
rum tamamile normaldir. Y almz fstan • 
bulun birkac fakir semtinde miinferid bir
ka~ fmnm arama ekmek ~1karamamas1, 
buralarda diin ve evvelki gun mmtakavi 
bir ekmek SiktniiSI dogurmu,tur. Bu 51 • 

ktntl ~ok mahdud sahada kalm11hr. 

Fa kat ~u dakikada bu ku~<uk hrmlar 
dahi kendilerine laz1m olan unu tedarik 
edebilmi,ler ve normal ~ekilde i~e \,,~ -
lam1!lardJr. 

Un fiatlerinin yuksekliginden dclay1 
fmnc1lar, eskisi gibi narktan a§agl ek • 
mek satam1yorlar. Bu imkanS!Zhk, halk1 
daha ziyade has fmnlar iizerine l!linde
riyor. Bundan ba~ka eskisi gibi pazarlar
da da ekmek bulunam1yor. Bu da hal - · 
km fmnlara daha ziyade hucumuna se
beb olmaktadn. 

En muhim g1da maddemiz olan ek • 
mek iizerinde Belediye dikkat ve o · 
nemle durmaktadn. Fmnlar daimi bir 
tefti, altmdadn, mevcud nizamname!er 
ve talimatnemeler hilafma hareket eden
Jeri amans1z bir surette cezaland1nyo • 
ruz. Ayni surette de~irmenlerin unlan da 
stkl bir kontrol altmdadn. 

Son on be~ gun zarfmda Belediye $U
beleri dahilinde muhtelif mmtahlarda 
fmnlarda vaph~1m1z tefti~lerin say1ya is
tinad eden bir hulasasm1 siiylersem me
saimiz hakktnda daha sarih bir fibr ver· 
mi~ olurum. 

Beyoglu 1ubesinde 18 i muhtelif mik
tarda para cezasile, 2 si para cezasile be
raber onar giin san' allen meneclil.nek, 
1 i on be§ gun seddolunmak ve 2 si hak
kmda cezai muameleye henuz tevesiil o
lunmak suretile cern' an yirmi ii~ fmnc1 
cezalandmlml!llr. 

Be~ikta1 1ubesinde 8, Dskudarda 7, 

Ziraat Bankasma ye 
direktif verildi 
( Baf tar aft 1 inci •a hi! eel 

ve 7 kuru~ 30 paradan sah~ yap1ld1. 
buki evvelki gun sertler 8,5 kuru~a k 
salllml~ll. 

Un fiatlerinde de dun dii~me har 
ba§lam!§IIr. Yumu1ak unlar dun I 
kuru1tan 1160 kuru1a kadar, sertler 
den 900 e kadar sahlcli. 

On yrlltk fiat vaziyetl 

Memleketimizde son on y1l i< 
bugday fiatleri hakikaten ~ayaOI di 
bir seyir takib ehni1tir. 925 y1l 
bugday fiatleri vasatisi 14 kuru§IU. 
926 da 14,5 a, 927 de 14 e, 92 
14 e, 929 da 11,33 e, 930 da 9,9 
ve 931 de birdenbire 4.88 kuMa• 
de 4,95 e, 933 te 4.37 ye, 934 te 4.2 
935 ba,mda 4,58 e ve haziranda 
kuru1a, nihayet ge~en ay vasatisi de 
kuru1a ~1km1~hr. 

Ziraat Banka•tntn tedbirler 

Bugday meselesi hakkmda Ziraat 
kanl1gile temas ehnek uzere birkaG 
evvel Ankaraya giden fstanbul li 
Bankas1 miidur muavini Mehmed Ail 
diin. 1ehrimize donmii,tiir. Mehmed 

bugday fiatlerinin du1iiriilmesi ve ~· 
yetin idaresi hakmda Ziraat Bank•' 
alacag1 tedbirler i~in Ziraat BakaniO 

d_irektif alml$11r. Ziraat Bankasl, b~S I 
fiatlerini dii~iirmek i~in muhtelif "lo 
daki bugdaylardan hergun onemli rfll 
ta~da piyasaya mal ~lkaracakllr. Gel 
Z~raat Bakammn iki giin evvel gazete 

de ~1kan diyevi, gerekse bankan!D P1 

saya bugday arzetmege ba,lamaSI 
1ehrimizde bugday fiatlerinde kilo 
§IDa otuz para kadar bir tenezziil ka 
dettirmi~tir. Bu tenezzule ragmen buil 
tecimenleri ve degirmenciler bugda 
d h f I d .. • · · .. · ·' r1 ~ I• a a az a 11~(1>('~8'"1 um1n ,. ,.r,. ,. 
mal almaml!lardir. Bu itibarla ~~) 
bOyle bir bu~uk ay evvel bashyao , 
dav ve ekmek meselesinin alman btl ;. 
tedbirlerle daha fazla yukselmesinio 

0 

niine g~ilmi11ir. Esasen "kt"k duru~d 
vam ederse hukumet d!1andan bt1g k 
ithali i~in karar vermegi de du,unrfl' 
dir. tl 

fstanbuldaki ekmek ve bugday df 
mu hakkmda ilgililere izahat venll'l 
bu hususta 2erek olan direktifleri 8 ~ 
iizere Uray Ekonomi direktorii A>1fll: 
reyya da diin ak~am Ankaraya gitJI1:!1 

Biitiin bu tedbirlerden anlas1ldt~d. 
gore birkac; 2iine kadar fiatleri tekral 
<ece<>i de umulmaktadu. 

Babrkoyde 3, F atihte 2 fmn cez3J•otl 
nlm11 veya cezalandmlmak uzere Jl1 

ameleye ba,lanml!llr. 
1 

E ..... b . I' bur3da mmonu !U esme ge mce, f r1n 
fmn i~in sed karan verilmi~. 38 

1 

para cezasma ~aphnlm11hr. . ,r 
tk. . . k k I . e neltO met neVI e me mese estn . ,..~ a· 

Bu husustaki tetkiklerimizi belk1 "--~k 
k d b. . . I • Bug'• $ama a ar thnnt~ o acagtz-o J11 

birinci ekmegimiz yiizde doksan d yu ,~ 
~ak, yiizde on sert bugday iizerin '

0 k1r 
p1hr. Bu nisbetleri yiizde altml~ ~~ 3 J~ 
derecsinde yanyanya bozars3k da• 1' k~ 

• ' b' 'h t 1 P3 T
3 

• cag1m1Z nel!ce 1ze 01 aye! o u · k~ 

dar bir fiat farki temin ediyor. Bu?tlrk 
E 'k' · neVI fi bulmuyoruz. sasen 1 mc1 I ad• 

mek ~~k~rm~~~. kafi tedbi~ler .. a r:; 1 ~k 
evvel teh!Ikel1 buluyoruz. <;:unku~. birlo 
dirde baz1 fmnc1lar ikinci ekmegi.Jde el 
ci ekmek olarak satmak f~rsatllll e 
mis olacaklard1r. • fllu 

tk. • . k k • • bu!du~u ]d 
mc1 nev1 e me 1~10 ff kivrl 

~e~ni tamamen ba~kad~r. Mu_va 
3

;1;ba 
neticelenirse hemen pazarteslden 

reo tatbik etmek istiyoruz. . . d tflii~ 

I d. zm e · Bundan ba1ka be e 1yeml k~ek I 

d • ya e ,.. ~-~ 
kul anlarda dogrudan ogru . ta 1r3 1 

malinde nazlm olabilecek te"'" k rn•' :. 
I I · .. · de durm• .. kU o maSI mese eSI uzenn .. .. bu;.un 

buriyetini goruyoruz. Butun bugii~ 
d dl . f ·]· ') t ek iizere "t~ er en ta st att e arze m . .. diir\,;Jl'l\.1 ~ 
(diin ak,am) lkllsad hlen mcu "ruroT'11 

.. d . z 0 w de Ankaraya goo enyoru. ·. . 3d ~e 
k. b' d" 'l'feyl lllln '-•' nuz 1 1ze usen va,. h ddine • 

vecciihuniize giivenerek 500 • I a ve rf1°' 

k B tedbir ere o ' 
dar yapma tay1z. u . fk' ~3rsa ·r 
saiye eklenecek ba1ka bill 1d~r ]ern :II• ;1 · b' d'kkat e 10 b1 nu da en derm If 1 d • untU 

b 'k • de bulun ug tat 1 etmege ama 
• • ~ 11 hassa arzetmek ISienz.l • l;ert 

de mura J•< Bundan sonra ruzname d • daD cr • 
lunacak ba,ka bir!eY olma lgiD 

tatil edildi. 
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FAYDAU BilGiLER 

Ktrlangi~ yuvalar1 
Kulangi<; yuvalan, bilirsiniz ki, en 

saglam yapiimi§ ku1 yuvalarmdan biri-----iill•------------------------· dir. F akat bunlar sade kulangi~lann 

l ya~amasma yaramakla kalmazlar. <;:in • 

Fakir 

"ok zengin bir ciJama 
Ziigiirdiin biri yaklafmlf, 
Demif ki: cSenin paran 
«Artrk kaaandan tafmtf! .• 

«Ben fakir bir adamrm, 
«Haydi doiraluk goater: 
«Bunda benim paytm var, 
« Y artltnt bana ver! .. 71 

«Setini ~·karmamtf 
Bu ao:e :engin adam! .. 
On para verip, demift 
«Senin payrn budur tam! .. » 

- Manzum Hikaye -

«Bana aen verecekain 
cParanrn yart~tnrl .. » 

Bu ao:leri duyunca 
Aktllr :zen gin giilmiir ! .. 
Sonra dudaklarrndan 
~u ciimleler dokiilmiif: 

cSen hele bir heaabet: 
cBu diinyada ne kadar 
cSenin gibi paraau. 
«Milyonca lrkara var ! .. 

cParamr daitttraam 
cBu yokaullara eger, 

Fakir demif: «<.terim «l,te senin pay<na 
«Alt111111 sartatnr!.. «Ancak on para diifer! .. » 
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Bilmeceyi ~ozenler 

' liler kulangi" yuvalanmn "orbasma ba • 
yiiular. Annamh bir tok bahk"Ilar deniz 
ortasmda veya kenarmdaki kayabklann 

iistiine kurulmu§ kulangi~ yuvalanm ahp 
pahah fiatlerle satmak i"in hayatlanm 
bile tehlikeye koymaktan "ekinmezler. 

Fa kat anla§Ilan mii§lerisi ~ogaldik~a 
bu faaliyet artmakta ve bunun neticesi 
yuvalar gittik~e azalmaktadlf. Bu hu • 
susta incelemeler yapan baz1 bilginler 
yuvalanmn ahmp ka,.mldigmi goren lor
langl~lann o civarlardan uzakla1arak 
gidip ba1ka yerlerde yuva yapmakta ol • 
duklan kanaatine varmi!lardu. ,Simdi 
<;:inliler lr.Irlangi~Ian tekrar kendi taraf -
Ianna getirmek i"in bazi tedbirlere ba1 
vuruyorlarmi§. Bakahm muvaffak olabi
lecekler mi? 

On ya~mda boga 
dovii~~iisii 

Meksikada Oajasa kasabas1 diinya yii
ziinde bir rokor lorml& olmakla ogune
bilir. <;:iinkii Meksikahlarm otedenberi 
boga dovii~lerine tiplo 1spanyollar gibi 
dii~ki.in olduklartnl hep biliyorduk ama, 
en kii~iik boga dovii~~iisiinii i~ler;nde 
beslediklerinden haberimiz yoktu. E -

vet diinyanm en kii~iik dovii~~iisii 10 
ya§mda Manuel Rokanto, Meksikamn 
Oajasa kasabasmdadtr. Bu yavru ken -
disi gibi bir boga dovii~~iisiiniin oitlu -
dur. BabaSl Esteban Rokanto §imdiye 
kadar bin dovii~ten f<l"la yapm1~t1r. Og
lu da bu kiir;iik ya~mda ii~ boga oldiir -
mii~iir. Fakat Oajasa Valisi bu 10 ya -
~mdaki boga dovii~r;iisiinii kim mevda
runda dovii~tiirmege miisaade ederse 
onun miiessesesini kapatacagm1 bildir
mi§, bunun iizerine kiir;iik dovii§~ii eli 
kolu bagh i&siz giir;siiz kalmtya mecbur 
olmu&tur. ~imdi sabtrstzhkla 20 Y"'llna 
girmegi bekliyor. 
............................................................. 

Cemil ve Sakir 
Kii~iik Cemille 9akir yaramazhk et

mi~ler, anneleri de onlan erkenden ya
tlrmi&!L Saat sekizde kap1 r;almdt, ba -
balarmm geldigini duydular. Cemil: 

- Neme laztm, dedi, dayak yemege 
vaktim yok. Ben uyuyormu§um gibi hi~ 
yerimden kiptrdamlyacagtm. 

$akir cevab verdi: 
- Ben dayanamaytp kalkacag1m ama, 

kahn pantolonumu giyecegim. 

~~~L~I'I:TLI:II-1: 
~-c;OGUKLA~. 

Viyanall kii~iik sinema arti•ti Peter Langer ~evirmekte 
olduiu ilk lilmindeki ba,rolde 

Cinlilerde • tiyatro ' . san ati 
<;:inliler tiyatroyu bizim anlad1gumz 

manada almazlar. Oraya piyes seyret -
mek i"in degil, yemek, i"mek, sigarala • 
nm savurmak, konu§mak, i1lerini miiza -
kere etmek, aktorlerin sesi yiikseldigi za
man arada mada sahneye lutfen bir goz 
fulatmak i"in giderler. <;:inlilerin tiyat -
ro binalan olduk"a geni§tir. Piyesler 
"ok uzun ve mabaidlidir. Ekserisi ii" giin 
siirer, baz1lan da iki ii" hafta kadar uzar. 
Tiyatro kap1lannm oniinde her cins sa -
tiel vardu. Seyircilere mallanm satabil • 
mek i~in avazlan "'k!Igi kadar bagmr • 
lar ve e~yalanmn bin tiirlii meziyetlerini 
say1p dokerler. Geceleri de i§portalannm 
iistiine alh ye§illi lr.ag1d fenerler diker -
ler. 

Tiyatronun i"indeki durum da kapmm 
oniindekinden pek farkh degildir. Kah
vede imi1ler gibi serbest"e oturup muhab
bete dalarlar. F akat aktorler sahnede o 
kadar fazla baguarak konuturlar ki se -
yirciler en derin miibahasede olmalarma 
ragmen onlan gene i§itirler. Sahne alela
de yiiksek~e bir yerden ibarettir. 0 ka • 
dar fazla dekor ve levazimi yoktur. <;:in 
sahnelerinin oni.inde de gerisinde de per
de yoktur. ASIImi! levhalar oranm neresi 
oldugunu yaz1 ile halka bildirir. SOz ge
limi sahnenin birinde duvara §U levha 
aSilmi~hr: BuraSI bir bah"edir, c:iiger bi
rinde ise bu levha as1hdu: BuraS! bir sa
raydu. 

Bazan da tek bir 1ey biitiin bir yeri 
ifade eder. Mesela ortaya konan bir 

nenin arkasmda faaliyete ge<;er. 
Piyeslerin yaziiii tarzma gelince, on -

lard a muayyen bir valr.' a yoktur. Y ahud 
vak'alar o kadar kan§Ik ve girifttir ki 
<;:inlilerden ba1ka zihniyette bulunan in -
sanlann onlan anlamaSl imkanSJzdir. 

llUrn &ill! .. eceyl do~ ~iizenlerden blze re-
llt1y gonderenlerin fotograflanm bas -
tea,:! devam ediyoruz. Fakat burada 
a]lll ~1kmak mutlaka hediye kazanml& 
~an?'a d~l.B.let etmez. Miikatat kaza -
~an ~:n .lstmleri her ay ba~1 ne~rolu -
la~a Uyuk listeye dercedilir. Soldan 

!an elile Turhan Atlan. C 2 · f ' b'l · ) mimber oranm bir mabed oldugunu an -
9 - Denizli l§tk kazinosunda Bucur. ..._ ___ n_cl_e..;$_rl_n_I_m_ec_e_SI _ _... latmaga kafidir. Olduk~a fena sesler "'-

Alr.torler en kii~iik bir hareketlerini 
bile mutlaka biiyiik bir hayk1rma ile bir
likte yaparlar. Buna davul, gong ve sa
ire sesleri de kan§Ir. Olmesi icab eden 
aktor, vurularak yere yatar. Fa kat per -
de olmadigl i~in halkm gozii oniinde bir 
ka~ dakika yattJktan sonra kemali sii -
kunetle kalkip ortadan kaybolur. Kadm 
rolleri de erlr.ekler tarafmdan yap1hr. 
<;:iinkii Cinliler kadmm sahneye tikma • 
sma heniiz miisaade etmemi,Ierdir. Ka • 
dm kiYafetinde birinin kahn ve acayib 
sesler tikarmaSI, yahud arabacilan bile 
k1zartacak derecede okkah kiifiirler bas -
maS! insana o kadar acayib gelir ki .. Fa
kat <;:inliler bu vaziyetten hit te 1ikayet
~i degildirler. Ciinkii onlar bir san'at 
eseri seyretmek i~in degil, «tiyatroya 
gittim I» demek i~in tiyatroya giderler. 

Sira ile· l . 
land- Sivrihisar kaza komutanhg,nda 

2 arma ~avu~u k!Zl Nevin. 
lind- Ye~ilkoy 61 inci ilk okul tale be -
a en ~azmend Giiler. 

~it 0~ 1ftstr~ar§tsmda manifaturact ~e-
4 U 1brahim. 

<le J! Ankara Gazi Terbiye Enstitiisiln-
5 aklu Gungor. 

lal'tn~ Sam~u? Ziraat Ba?kas1 memur-
6 _an Mun~r karde§i N1met. 

!tan. Pertevniyal lisesi No. ~60 T. Er-

7- s 
b~tis! •msun Ziraat Bankas1 muhase -
a _ Rehk yegeni Cahid. 

AyVahk pasta muhasibi Avni At-

10 - Darende Hac1 Veli ogullartndan 
Mustafa Osman. 

11 - ~ehzadeba§I caddesi Nefer so -
kak 40 Mehmed Yola~. 

12 - Adapazan ikinci ilk okul Meh
med. 

13 - Kantarcilar Sabunhane 
!lfo. 25 Kadri Yiicel. 

14 - Urfa orta okul No. 197 Hasan 
A car. 

15 Ceyhan Cumhuriyet ilk okulu No. 
211 Suad Ata~. ............................................................ 

Feridin merakt 
- Babac1g,m, ge~enlerde sol ayagt -

nm uyu§tugundan bahsediyordun, bir 
§ey merak ettim. 

- Ne merak ettin bakahm? 
- Babacigtm, ayagmla beraber na -

s1nn da uyu§uyor mu? 

L.. e - 0 .. a m .... b=3 

;lu yukanki iki kelime Kiilti.ir Veka -
leti te§kilatmdan olduguna gore bu mua
dele ne demektir? Nokta ile gosterilmi1 
harfleri yerine koyduktan sonra muad<"
lenin manasm1 altma yazarak bize yol 
laymiZ! 

Bu bilmeceyi dogru ~ozenlerden bi -
rinciye be1 lira, ikinciye iki lira, ii~iin -
ciiye miinasib bir hediye takdim oluna -
cak, diger yiiz ki1iye muhtelif miikafat
lar verilecektir. Bilmeceyi "ozenlNden 
bize fotograf gonderenlerin resimler! de 
gazeteye baSJhr. Gazetedeki par"anm da 
kesilip i~ine konmaSI icab eden cevablar 
ikincite§rinin son giiniine kadar «Cum
huriyet <;:ocuk Sahifesi» adresine yollan
mahdlf. Bu 1artlara riayet etmiyenler ve 
ge<; kalanlar miikafat kazanamazlar. 

karan bir orkestra da bizim tiyatrolann 
tamamile aksine olarak onde degil, sah -.......................................................................................................................... 

YAZISIZ HiKAYE 
fl-1 r I I I 

I 

' 

fmerakh ~eylerl 
En eski insan kafas1 

letlerin yanmda bir takun igneler, fil 
di1inden yapilmii miZfaklar, bir de insan 
kafaSl ele ge<;mi1tir. Bilginlerin tahminine 
gore biitiin bu e1ya ve iskeletler bundan 
tam 6 bin sene evvel oraya gomi.iliip kal
mi§hr. 0 halde bu insan kafasmm mey
dana '<Ikan en eski insan kafaSI olduguna 
§iiphe kalmamak laz1m geliyor. 

Simdi bilginler ba1ka bir derde dii1 • 
mi.i1ler. Bu kafanm sahibinin hangi mil • 
lete mensub oldugu bilinemezse hi~ ol • 
mazsa hangi uktan oldugunu anlamak .. 
Allah kolayhk versin, ba§ka ne diyebi
liriz. 

Y Ilanlar ve tarim 
YI!anlan kimse sevmez. Kimi onlann 

soguklugundan, kimi zehirliliginc:ien bah
seder, herkes aleyhinde bulunur. Onlara 
biiti.in bu dii§manhk yetmiyormu1 gibi 
1imdi derisi pek moda oldugu i~;n her• 
kes onlan avlamaya tah§Iyor. <;:iin • 

kii kadm ayakkabi!an, ~antalan ve sa • 
ire yap1lan derisi pek fazla para ediyor. 

Halbuki son zamanlarda hangi ~e,id
de olursa olsun onlann avlanm:;,lanna 
mani olmak istiyen bir Slnif insanlar ve 
miiesseseler de tiiremi§tir. Bunlardan bi
risi de <;:in Hindistant ticaret odaSld!f. 

Onlara gore yilanlar insanlara hi" te 
muZir degildir. Zehirli olanlara gelince 
bunlar da insana kat'iyyen sald1rmaz • 
lar, onlardan ka~arlarmi§. YalniL bazan 
kendilerine tecavi.iz olundugunu zannede
rek insanlan sokarlarml§. F akat tanma 
(ziraate) clan faydalan hesabsizmi§. 
C:iinkii tarla farelerini ve diger mum 
hayvanlan yiyerek ekinleri muhafaza e
diyorlarmi§. 

Nitekim son zamanlarda yiianlar aza• 
hnca <;:in Hindistanmda tarlalar harab 
olmu§. Demek bu gidi§le herkes gi.iney 
Amerikada oldugu gibi farelere br11 
hirer y1lan beslemek mecburiyetinde l..a -
lacakl ............................................................ 

~ocuk portreleri 

Kii~iik Aykutun gii:el bir pozu 
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c< Sanaikar olmak istiyorum! » Y a' meyva ihrac1 
A man firmalar1 muhtelif 

mallarimJ..Za. talib • 
Bir elinde keman, bir elinde 
lostra kutusu, siiriinen ~ocuk ... Almari firmalarmdan bircyogu Turki

yeden biiyiik · mikyasta meyva almak ic;in 
Berlin ticaret ata,emize miiracaat etmi§
lerdir. Bu firmalara kolayhk gosterilmi§ 
ve memleketimizde meyva ihrac eden fir-

Ah, diyor, beni ~ehir bandosuna 
kaprc1hga bile raz1yun ... 

alsalar, 

malarm isim ve adresleri verilmi§se de 

Bozuk kaldmmh bir yokujlan a1agt 
iniyoruz. Ozerinde siyah bir kostiim, b& 
§tnda geni1 kenarh bir japka var. 6nii • 
rniizden ilerliyor. Yiiriiyii§iinde tuhaf bir 
bezginlik. seziliyor. Kendisini gelip din • 
lemek isteyt§tmlZl ilk duydugu zaman 
rnemnun olmuj!u. Fa kat bilmiyorurn ne • 
den 1imdi birdenbire bizim ziyaretimiz • 
den, bilhassa bir par~a da imtihana ben
ziyen meraktmtZdan asabile§mi! olacak. 

Bunu bize belli etmiyor amma ba11 • 
nm one dogru igili1inden ve yiiziiniin c;iz
gilerinden ben ondaki bu ruhi haleti oku
yor gibiyim .. 

Y oku1u indik, 1imdi saga sap b. Ve 
biraz yiiriidiikten sonra biiyiik tahta bir 
kaptntn oniinde durdu: 

- hte burada oturuyorum, dedi. 
Evvela bir arahga giriyoruz. Sonra 

kii~iik bir odaya. Kenarda iistii ortiilmii1 
bir yatak, biri pencerede, biri odanm ke
narmda iki kut kafesi. 

- Ku1lan seviyorsunuz galiba ~ 
- Onlar benim arkadajlanmdtrlar. 
Kenarda bir masa, kii~iik bir org, bi

ri duvarda, biri ortadaki nota sehpasm -
da ast!mtj iki keman, iki de iskemle. Da
ha obiir tarafta bazan kii,e ba!lannda 
JUrada. burada raslleldiiiimiz L.u~la niy•t 
~;ekenlerin tablut ve daha otede bir bo
yacl taktml. 

Gozlerimiz birden odamn bir ko,esin
de tevakkuf ediyor. Biitiin duvarlarda 
biiyiik bestekarlarm, biiyiik musilr.i1inas -
!ann resimleri. Birkacy sinema artisti res
mi ve arutnda IU anda misafiri oldugu -
muz kundura boyacts1 Ali Rtzanm 
kemanile ~tkardtgt muhtelif pozda fo • 
tograflan ... 

Ve masamn iistiinde iki lane kiicyiiciik 
Bethofen ve bir lane de gene ayni kii • 
~iikliikte Vagner biistii. 

- Ben, diyor, buraya biitiin sevdigim 
bestekarlann resimlerini topladtm. 

- Hepsini tantyor musunuz ~ ... 
- Evet... Ben musikiyi cyok seve-

rim ... Biitiin erne lim de iyi bir musiki,i
nas yeti§mektir. Fa kat bun a imkan yok 
ki ... 

- Size bu musiki muhabbeti ne za • 
mandanberi geldi? .. 

- T a cyocuklugurndanberi. 
- !stanbullu musunuz? 
- Haytr Erzurumluyum ... Annemin 

babamm kim olduklanm bilmiyorum. Da
ha iki ya11mda iken onlardan aynlmt -
§lm. Erzurum rokaklannda dolajlr du • 
rurdurn. Rasgele 1urada burada yatar • 
d1m. Daha o Y&§Jmda iken bile mu•i • 
kiyi ~;ok severdim. Bando cyalan as • 
k~rler gecyse pe,lerine dii1er, gider
dJm. Bir giin bir fmmn kepenklerine da
y~nmll duruyordum. Bir jandarma gel • 
d~. B_a~a «"<ni hammlar cyagmyor» de • 
d1, gJ!bm. Bir araba ic;inde hammlar o
t~ruyorlar. Benim halime actm1slar, be
nt yanlanna aldJlar. Onlarla beraber 
Trabzona gittim. Ve onlann yamnda bej 
altt ay ~adar kald1m. Sonra kacyt1m. 

- eden?... 
- Rahahm iyi dei;if..li. Ben okumak. 

insan olmak istivordum. Onlar bana ta • 
hammiiliin fevkinde ~ i1 yaptmyorlard1. 
Su lajttlmyorlar, en zahmetli i1leri veri· 
yorlard1. Bir gun birisini tan•d•m. Ban a: 
«lstanbula gidersen mektebe girersin» de· 
di. Ben de bunu akl1ma koydum. Ken . 
di kendime bir vapura gittim. Kaptanla 
konu,tum. Kaplan beni !stanbula l!elir -
di. Alh ya1mda kadar bir cyocuktum. ls
tanbula c;•khg•m zaman i1gal vard1. Bir 
!ngiliz polioi beni kolumdan tuttu. Kara
kola goturdii. Orada vaziyetimi anlatllm. 
Ert~i p,iin bir sar1 arabanm i~ine koyul) 
hem Dariilacezeye yolladdar. Dariihic~
zede oekiz oene kaldim, ~orabhanede ~a
IJ~Jyordum. Fa kat orad a okumak voktu. 
!otikbalimi karanhk goriiyordum. Bunun 
ic;in miidiir beye beni: «M ·ml•ketime 
yoUaymtz» diye yalvard1m. Mu diir be
ni memlekete yol!ad1. Fa kat ben ertesi 

' yerli firmalar Alman firmalannm yapttk
lan miiracaatlerine cevab bile vermemij
lerdir. 2'!1 yuzden Alman firmalan §ika
yette bulun~o •• ktadular. 

Bir Alman firmaSJ Almanvadaki Turk 
Ticaret Odasma muracaat ederek miihim 
miktarda elma, portakal ve limon almak 
iotedigini ve bu mevsimde I 0,000 sand1k 
elma alabileceiiini bildirmi<tir. Bu mik -
tar elma 250.000 kilo kadar tutmakta -
d1r. Bu firma elma ambalajlanmn Ame
rikan sioteminde yapJimaSlnt, yani i~le -

giin oradan !stanbula dondiim. Evvela 
Ma~kada bir evde ya§adtm, onlara su 
lajtyordum. Ve onlar bana yatacak ycr 
veriyorlardt. Daba oonra Kurtulu§ta ay
da on lira alarak bir kasabm yanmda c;l
rakhk yapllm. Orada yangm olunca. bo
yacthga ba§ladtm. Kaptct!tk ta yap1yor • 
dum. !ki sene kaplcJ!.kta bulundum. 

1 rinde 150 - 226 tane elma bulunmaSlnt 
ve bunlarm 24 kiloyu ge~memesini 1art 
koymaktad~r. Tiirkofio bu iotegi kar~1 -
hyabilm•k i~in elma ve sair meyva ihra -
cat~tlarile tema<l.rda bulunmaktad~r. 

- Kernan ogrenmege ne zaman he -
ves ettiniz ~ 

- <;:ocuklugumdanberi dedim zanne -
derim oize I Erzurumda Ruo bandolanm 
dinlerdim. lstanb'ulda ise Taksimde T a -
limhanede barakalar, ~adular kurulur, 
tiyatrolar oynamrdt. Oraya giderdim. 
Onlan dinlerdim. Tiyatrolann beni sah
neye ~·karmalan ic;in i1lerini goriirdiim. 
hte bu tiyatrolarda ve kaptcJ!Jkta ytiz el
li lira biriktirdim. Kemam cyok p•hah 
zannediyordurn. Onun icyin c;ok paraya 
ihtiyac; vardu diye para biriktirmi§llm. 

- Ilk kemanmtzt hangi tarihte satm 
aldtmz?. 

- 1931 senesinde dart liraya bir ke
man aldtm. Onlara: «Bana bir boca 
gooterir mioiniz ~» dedim. Onlar da ban a: 
«Sen alafranga ogrenemezsin, alafran -
ga c;ok gii~tiir. Paran yetmez, eger ogren
mek iotiyorsan alaturka ogren, k1oa bir za
n:anda para kazanmaga ba,lamn.» dedi
ler. Be§ alii ay kadar bir zaman ondan 
alaturka ogrendim. Fa kat alaturka benim 
ruhumu tatmin etmiyordu. Alafranga og
renmek iotiyordurn. Bu mada F erika -
yiide bir bando ac;tld1. 1hoan Bey is -
minde biri dero veriyordu. Oraya !l'ittim. 
Bandoda kontrbas c;alan bir Vasil var -
d1, on dan ders ahyordum. Fa kat o da 
keman muallimi olmadtgl ic;in bana 1y1 
ogretememi§. 

- Bana sizin Konservatuarda ~ah§ -
llgiDIZI SoyJediJer ~ 

-Eve!. 
- Bu nastl oldu ~ 
- Bir ara Arnbasadorda kaloriferci 

idim. Bir giin ajagJya biri indi: «Ben 
T okathyamn §ef do orkestriyim, gel ba
na keman ~al» dedi. Benden ona bahset
mi§ olacaklar. Gittim, begendi. Bana bir 
iki dero verdi. Ondan oonra onun tavsi • 
yesile Konoervatuara girdim. K"n<er -
vatuar o zaman Sehzadeb~mda idi. T a
bii a01l iyi usulle keman dersi almaga o 
zaman basladtm. <;:ok memnundum. Fa
kat talihim yardtm etmedi. Beni bovact· 
du diye Konoervatuardan c;•brddar. 
Kon-.rvatuar muallimlerinden Braun -
dan bir muddet husuoi ders ald1m. Ayda 
dart lira veriyordum. F akat bir muddet 
•onra param olmad•g• ic;in buakmaga 
mecbur oldum. Eoasen bu keman vuziin
den para kazanam•yordum. Akhm ke • 
manda oldugu ic;in lostrac•hk yapamJyor
dum. Zahnim ona tak,\tyor, aparhman • 
dan hammlar cyagmyor, duym1yorum 
bile ... Para kazanmaymca da dero ala
rnJyorum. Bu keman yiizunden i§te bu • 
rada oturuyorum. Ancak geceleri ek • 
zersiz yapabildi~im ic;in beni kapJctlokta 
da istemiyorlar. Bir yerlerde oturam1y0 • 

r~m. B~ra01 bir ahtr ustudur. Ayda uc; 
hra venyorum. Pek pis kokuyor. K,, ol
dumu. eoasen kemana c;ahjmama im • 
kiin olmuyor, ellerim donuyor burada. 
Ates yaksam da buraSJ JSmmaz, duvarlar 
deliktir. Ruzgar estimi notalar odamn 1-
c;inde uc;u§maga ba§hyor. 

- Simdi ders almoyor musunuz? 
- Ahyorum. Halkevi bando<unda 

Miihendesiyan isminde bir san' atkiirm 
nazan dikkatini celbettim. Y edi sekiz 
aydu ondan paraSJz ders ahyorum fakat 
bir haftadu c;ahsamadtm. Sogukt~. ha • 
valar hiliyorsunuz. 

- Buraya bir ~ok oan'atkarlarm reo
mini koymu<sunuz. Onlann e.erlerini 
dinlediniz mi) 

- Eve!, ben bir konoer kac!~mam. 
Buyiik, ecnebi <an'atkarlann ve Komer
vatuaron butiin k;noerlerine giderim. 

- Han~i musikivi !leversini7 ? .. 
-. Alaturka mu•iki ruhuma hi•bir <ey 

"Oylemiyor. C;.rb mu~ikis!n; ~evivorum. 
Evvel.i Almanlann. oonra Ruslan~. ~n
ra ftal"anlarm musikisin~ hayrantm. 

- N•d~~ en c;ok Alman muoiki•'ni 
"~eviyor•nnu7? 

- Alrn.,., 'mus;'·i!li ~jiOver~nl, v~ c;.-rt· 
tir. En oevdigim bestekar i l'lhofenden 

Romanyab go~menlerin 
vaziyeti ~ok fenala~b 

( BaJ tara I• birinci •ahifede) 
tedir. Kostencede gocymenlere aid mua • 
meleler siiratle bitirilemedigi ic;in koy -
lerden inen binlerce g~men nhllm lite· 
rinde a~1kta kalml§hr. 

Bu yiizden mevcud vapurlar da g:in· 
lerce Kostence limanmda bagh d-.nnak
ta, goc;menler arasmda hastalananlar pck 
cyogald•g• gibi vefat vak'alan ' da kayde
dilmektedir. 

Kootence limamnda haftalarca bekli -
yen vapurlann maoraflanm da zarara 
ilave etmek icab etmektedir. 

R1hhm g~men dolu oldugu halde 
Bursa vapuru I 0 giin bo§ beklemi§, an
cak iki giin evvel g~men alarak yo!~ 
~·kmJ§hr. N a zorn vapuru da dun go~ men 
almaga ba~lamJ§hr. Bu vapu•un yann 
gelmesi bekleniyor. 

Paoaport i1lerinin cyok agJT yurumesi, 
gii9nenlerin oiiratle nakiller:ne imkan 
buakmamaktad~r. 

Son giinlerde Romanya gazeteleri de 
bu durumdan 1ikayet etmege bd!lam•~ • 
lard IT. 

Oniversul gazetesi bu bahse tahsil et
tigi bir yaz1da g~menlerin peri1an 
hallerinden act ac1 §ikayet etmi~tir. 

Di@:er taraftan 2.engin ve tiiccar olan 
Tiirklerin maJJan ve t1cari ewalarile Lir· 
likte g(icy etmeleri ic;in bir anla1ma yaptl
mamtl olmaSJ yuziinden gelen goc;m•n • 
lerin ekserisi bagel ve cyift~i. yahud '"r • 
mayesiz SJmfa inhisar etmektedir. Ro • 
manyah zengin Tiirkler mallanm getire
mediklerinden, orada da deger fiatle sa
tamadtklarmdan mii,kiil vaziyette bulun
maktadular. 

Hiikumetcye almmaSJ mevzuu bah•o -
Ian kararlar arasmda bu noktalan hallet
mege matuf esash tedbirler bulundugu 
ooylenmektedir. 

Silivri ~eltik filtligine gofmen 
yerleftirilecek 

Silivrideki ~eltik ~iftliginin Evhftan 
sa!Jn almarak ic;ine muhacir iskam ve bu
rada biiyuk bir koy viicude getirilmesi 
kararla~ml~hr. Bu arazi gayet miinbit o
lup c;ift~i iskan edilirse ~ok ist:iade et!i
lecektir. __ .., __ 

Bir diizeltme 
Diinkii saytmtzda ~1kan Ahmed Refi

gin Tarih ara~ltrmalan yaztsmda iki 
yanltsltk olmu~tur. !kine! si.itunun son
dan 14 iinciiii sahrmdaki Dolikosefal 
kelimesi Brakisefal, gene a~al!tdan yu • 
kanya dogru 22 nci sahrda ge<;en Ker
bela. Girid olacakhr. Diizeltiriz. 

sonra Baht, oonra Vagneri. Hendeli, 
Mozarh ve Haydeni severim. Bakmtz 
bu beotekarlann isimlerini kemammm ar
ka.,na kaz1d1m. 

Gene ~ocugun musikiye kar11 duydu • 
gu iptila hakikaten bir mani kadar kuv -
vetli arzu•unu tatmin edemiyen bu gene
de 1imdi bu •an'at kabiliveti marazi bir 
iptila 1eklini almak iizeredir. 

Bize olduk~a giicy bir parcya c;ahyor, 
elleri mumareoesiz. fakat yaym keman -
dan c;•kardtgl notlar tathdu. AnladJgl 
ve parmaklarmda heniiz inkisaf etmemJ! 
olan bir istidadm gizlendigi beJJi. Sonra 
Karanhk iomini verdi<7i ve kendi bestesi 
oldugunu soyledigi bir parcyayJ dinliyo
ru7. 

Bu par~a hk te fena degil ve insana 
oyle gelivor ki bu c;ocuk ivi bir kemanct 
olmak icin belki l!ec; lr.Almlshr. Fakat 
'lluh• ~kak ki ruhunda cok tatl1 ve kuv -
v~tli bir ahenk hazn•si bulunan bir bes -
tekar olabilec~ktir. Onunla mesgul olu • 
nursa birsev kazanamlabilecektir. Ken • 
di bur::, a•7usunu bovle soyluyor. 

- On b ... yirmi liralok bir gece i•im 
oiM lostracoMt birakJT, gunduzleri ders 
af,hilir ve h'llamma ~ah•mm. 

Acaha Sehir handosunda. kendi ken· 
dini yeti,tirmi~ olan bu vatan ~ocug~na 
bir vazif• vok mu) 0 kaptcJioila razt 
yaln•7: «B'"" or>-la d•rs verirler vc 
c;aiJjmaga vaktim olur'> d; .. nr 

SUAD DERVI$ 

«Siivey'i kapamak 

harb demektir!>) 

Yeni diinyaya has bir fe$ebbiis 
• • Amerikada kalk1nma 1~1n 

harcanacak 
5 

milyar dolar Lord Halifaks miihim bir 
nutuk soyledi. Zecri ted· 
birler hazirhg1 ileriliyor 

(Baf taral1 1 inci •ahifede) 
miinakalall lr.esmediginden dolayt 1ngiliz 
hiikumetinin siyaoaomt lr.afi derecede e -
nerjik bulmamaktadu.» 

i~sizligi 
sulh 

kaldll'ma Amerikanm projeleri, 
zamamnda giri,tigi en vasi ve 
en ~etin bir miicadeledir 

Napoli 8 (A.A.) - Birc;ok talebe, 
dun 1ehir sokaklannda dola,arak, balk1, 
zecri tedbirlere i!tirak eden devletlerin 
mallann1 boykot etmege c;agirml§br. Cid
di hic;bir hadise olmamJ§hr. 

Roma 8 (A.A.) - Fa,ist tecimen
lerinin bildirdiklerine gore, biitiin iilke
de zecri tedbirlere kar11 tecim alanlann
da bir aksiiliimel inki1af etmektedir. 

Elektrik sarliyatr azaltrlryor 
Roma 8 (A.A.) -. Daireler, 6 da 

tatil ettiklerinden, sendika konfederao -
yonlan, elektrik sarfiyabm azaltmak u
zere diikkanlann 7 de kapanmalan im
k?nmt ara~hrmaktadnlar. 
Vye olm•yan devletlerin durumu 

Cenevre 8 (A.A.) - Havao a]anSJ 
aytan bildiriyor: 

Uluslar Sosyetesi ~evenleri, !talyaya 
kar11 ahnacak zecri tedbirlere muhlemel 
bir i1tirak hakkmda iiye olmtyan dev • 
letlerin cevablanm ~ozelemektedirler. 

Amerikaila muazz:am yeni in,aat ... 

Amerikan cevabt cesare! verici telakki 
edilmektedir. Buna kar11 Brezilya tam 
bir hareket ozgiirlugii muhafaza etmek 
iotemektedir. Cenevredeki konooloou va
SJtasile resmi bir cevab vermis olan AI -
manyanm bu cevaba reomi bir mahiyet 
verip venniyecegi hakkmda malumat 
mevcud degildir. 

J apon hiikumeti, oorgulara cevah ver
mek niyetinde olduguna dair Ulu•lar 
Sosyetesi nezdinde hi~bir bildirme yap
mam11hr. 

Pario 8 (A.A.) - Petit Journal di
yor ki: 

«Ba1ka uluslann hareketine i1aret e -
den lngiltere oldugu i~in, Reich hu\:l! -
meti, tazyik sisteminin -tanzimcisi olan U
luolar Sosyetesine dogru kiic;iik bir adtm 
atmak istemi§tir. Almanya, icabmda bu 
ad1mm mukafahm Londrada temin et -
meile u~ruacakhr.» 

Mek•ikamn •almadrgr mallar 
Meksiko 8 (A.A.) - !tatyaya ih -

rac1 yasak. edil~n e$ya listesi diin rcsmi 
gazetede ~·kmt§ ve derhal meriyete gir
mi§tir. Bu ejyanm ba,hcalan !unlardu: 
Hayvanat, demir, kauc;uk, huousi c;elik -
ler, aluminyom, manganez, nikel, lr.rom, 
kalay. 

Cenevreye hiicum 
Roma 8 (A.A.) - Curnale d'ltal:a 

gazetesi yaz1yor: 
«Cenevrede tertib edilen zecri tedbir

lerden biri, !talyan a111ele kiitlelerinin 
ekmelc parasma mani olmak ic;in birc;ok 
endiistri miieoseselerini kapamtya matuf
tur. Binaenaleyh ltalyan halkmt ac;!Jga 
~ahkum etmek ic;in !talyamn fakirli~i is
hsmar edilmek isteniyor. ltalya, eoki barb 
miittefikleri tarafmdan jevkle hamlan
ml! olan bu ouikaodi asia unutmtyacak -
tu. Cenevrede kurulan tethi! reiimi ltal
yayJ ne korkutabilir ne de onu cebren 
hukiim altma alabilir. Bu suikasdin Av
rupa ve cihan ic;in olan neticelerinin ne 
ehemmiyeti var? Bunun mes'uliyeti. bu 
zecri tedbirleri gozu kararmtj bir kudu
ru,!a ihdas edenlere racidir.» 

Bir kopek bal@nm karnmdan 
bomba c;tkb 

Buenos Aires 8 (A.A.) - Bir kopek 
bailg• iildiiren bahk<;tlar, bu hayvanm 
midesinde bir bomba bulmu~lardtr. 

Bahk<;1lar, tethi~ malzemesi bulanlara 
h~k.umctin vadetti)!i 250 pe<;etelik pri
m! tstemektedirler. 

4 milyar (880) milyon dolara balig 
olan bu tahoisahn yam1 hiikumet, yanSJ 
da vilayetlerin hususi but~elerinden <yt -
kacakllr. Mesela hukumet bir vilayette 
ekonomik kalkmma !ejebbiisleri ic;in sar
folunmak uzere on milyon dolarhk bir 
tahsisat korsa buna o vilayet te on mil -
yon dolarla i1tirak mecburiyetindedir. 

4 milyar 880 milyon dolara N aft a 
idaresinde mevcud ve gene ayni islerde 
kullamlacak olan bir bu~uk milyar bir 
dolarl1k mevcud tahsisab da ilave ede -
cek olursak (6.380,000,000) dolar gi· 
bi saymaSJ gucy bir adedle kar§tla§mz. 

Muhtelif proielerin tatbik sahasma 
konmast i~in son senelerde bircyok ka -
nunlar yap1lmt~. yeni hukt'imet biirolan 
tesio edilmi1, mekanizmalar kuruln.uj -
tur. Fa kat biitiin bu i1lerin ba1ma Cum
bur reioi son oenelere kadar isimleri c;ok 
az i1itilmi! Hary Hopkins admda birini 
l!etirmi1 bulunuyor. Waeker, ]ckeo ve 
Tugwell adh u~ ki1i de bu idarede 
Hopkinoe muavenet edeceklerdir. Alt1 
buc;uk milyar dolar gibi bir meblagtn 

sarft ajagt yukan dort ki1inin elinde de
mek oluyor. Maamafih hiikumet meka -
nizmasmdan bu proielerin tatbik mevki
ine konma~a ba,Iad•i!• vakit en a1ag1 k~rk 
1ubesi faaliyete giri,mi! olacakttr. 

Sarfolunacak paradan en a1ag1 bir he
oabla iki bu~uk milyar dolan alat ve e -
devat, makine, nakil va011a01 p;ibi maize· 
me girecektir. Gene Amerinkan bir zih· 
niyetle harekete gec;en i1 adamlanndan 
bir grup, 1ahsi te§ebbiis erbabtnm bu iki 
buc;uk milyar dolarlok bala parmak c;al
ma imkanlan hakkmda tavsiyelerde bu· 
lunmak uzere vaoi mikyaota bir ara1t1r -
rna grupu teoio etmi1lerdir. !otiyene bedeli 
mukabilinde tavsiyeler yaptlmakta; isti
fade yollart gooterilmektedir. 

Amerikada son duruma gore yardtm 
goren tamamile veya kJSmen i1oizlerin a
dedi iic; buc;uk milyon kadardtr. Maize
me, alat ve edevat ve vesait ic;in sarfolu
nacak iki buc;uk milyon dolarla bu i1siz· 
ligin onune gec;ilmi! olacakllr. 

Depresyonlu miicadelede 1imdiye ka
dar ba,ka memleketlerin tatbikma cesa
re! edemedikleri bu usuliin kendine has 
huouoiyetlerinden sarfmazar ikllsadi buh
rana hakiki bir deva te1kil edip etmiye
cegi de sorulabilir. Acaba para oarfo • 
lunduktan sonra fasid dairenin l~inden 
c;•kmak kabil olacak mt ~ Bunlara cevab 

vermek hakikaten ~ok gii<; ve belki de 
mevsimsizdir. Herhalde bu nevi buyii~ 
mikyasta hukumet oarfiyatl; Amerikada 
yeni bir i~timai ve iktlsadi devrenin hal' 
lang1cma alamettir. 

Bu tedbirlere ragmen depresyon de: 
vam ettigi takdirde Amerikanm oanaY1 

ve ziraat aleminde §ahsi tejebbiio erb•· 
bmm hayatlarma hateme c;ekilmi1 demek 
?lacakhr. Temenni oluiJ..du~u gibi pro • 
teler refaht temine kafi gelirse ve ekon"' 
mik kalkmma viicud bulursa istikbal i<i' 
~ok faydah bir imtioal dersi olarak kahr 

Adma «l,sizligi kald1rma program!'' 
dedikleri bu proje serileri Amerika mi!le· 
tinin sulh zamanmda giri1tigi en vasi. eP 

~etin ve en giicy bir miicadeledir. Bu mii' 
cadelerin para cihetinden maliyet fiati 
de c;ok agudir. Bu itibarla program! bir 
~ok cih.tlerden tenkid edenler de az de
i(i!dir. Belki de tatbik oahasmda suiisti• 

01aller, idaresizlikler. yanhs gorii,Ier 0: 
lac~kttr. Fa kat ne de olsa il'iz a mel<'! 
aylak durdugu h~lde hiikumet yardtrt'~ 
le b.-lemek gibi bir ~tkmazdan er~1~ 
c;tkmak mecburiyeti vard1r. Gerelc il,;zh' 
~in oniine gec;mek ve gerekse Amerik• il 
hayabnm hakiki k1ymet ve kaynakla18 

gore tanzimi ve vasat Amerikalmm is ' 
tikbali hakkmda miitemadi bir endi~e ' 
den kurtularak sulh ve emniyet i<inde 
evlenip bir aile te~kil edebilmesini tert''~ 
i~in cezri tedbirler almak zamam ~okl&g 
gelmi1 bulunuyordu. 

Bu itibarla New Deal ic;in «l1sizli~ 
kaldtrma programt» ya zafer ya hezirt''1 

kelimelerinden birile ifade olunoa yeri : 
d. B • It• u. u 10te muvaffak olunursa be! a 
milyar dolar kazamlacak zaferle muka' 
yese edilemivecek kadar kiic;iik bir pa ' 
radJT. Hezimet halinde ise; muvakkal ve 
miisekkin tedbirlede ui!rasmaktanoa bii ' 
yuk mikvasta bir muvaffakiyetoizlik dah' 
iyi degil midir? Bu takdirde hie; oJrnat' 
oa biiyiik bir fikir tecriibe edilmi1 olur· 

Amerika haydudlan bir treni 
soydular 

Nevyork 8 (A.A.) - Makineli tiife~ 
ta~tyan b~ haydud Ericle Ohio biikol ' 
metinin Ganets • Ville ~ehri araslfl01 
. 1· b' · •td ~ tyen 11' trent durdurmu~lardlf. " 
ederek yolculan t~hdid eden baydU0 ' 

5ta Jar 40,000 dolar ktymetinde o!an p0 

paketlerinl alarak ka~mt~lardtr. 

Pariste Staviski davas1 devam ediyor ' 

Stav.iski davasma. Paris a)!~rceza mah' mu~!ur. · 
kemesmde devam edilmektedir. Muha- Bundan sonra 1·ur·1 h t' 1 kemen· b .. k" ik' eye me sua va • 
. ·~ ~ar~am a gun u mci celse - rakalan dawttlmt$ ve ~aznunlar 

smde rets Mernaud · m sor-. gusuna ba$lanmtllbr. 
c- Bu muhakeme celseleri iistiinde tth 

h , am evrakt okundu"'• Strada Ma • 
er zaman bir iiliiniin giitgesi dola•acak· d s "~ t 0 ' a~ taviskinin agladti!t giiriilmii$tiir. 
tr. sebeble bu ~eririn faaliyetinden Restmlerimiz maznunlan mahkeme hu-

bahsetmej!i faydah bulurum .• D d k zurunda giistermektedir. Yandaki fotoll-
e i. ten ~o~ra, Staviskinin hayattm raf Madam Staviskinin vaktile Kand"a 

ve faaltyetmt tzah eden bir rapor oku • bulundugu Strada altruru§ttr, 
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Italyan ordusu diin ~a bah sacrl~gu koyiusunun 

. dokuzda Makalleye girdi ha:e;;i~~~:~ige 
's:le ~l1a~ lara/1 birinci aahilede) 

• 
Italyanlarin Makal1eyi 

almalarina ragmen 
hakiki Habe,istanda 

yoktur, vaziyetin 
muharehe 

inki~af1 italyan 
ilerilemiyecegine 

oldugu 
ordusu
baghdir 

W:.l 

Jiy . t Plyade livasmdan ve bir Bersag· t'' alay,ndan mi.irekkebdir. 

ede~•lgn orclusunun sol. cena~1m •es~i! 
i!gaJ •~abl s kuwetlen Azb1 mevkum 

R etrn.,lerdir. 

tM~-ma 8 (A.A.) - Re<mi ltalvan 
dir' 

1~ 1 · General de Bono, telgrafu bil -
IVor: 

lal~2 ~kinc!k.inun 1896 tarihind• l\1a 
~'me alesmden indirilmis olan bayra 
tu' Ill, bu '"bah saat 9 da milli ve yerli 

a anm,, h . . .. . k tar M .1n <e re Rltlll .SI uzerme, te -
/f /, akalle kalesine r.ekilmistir. 

Q _e,ler Dessieve kadar muhare
l I.e etmiyecekler galiba 

''n•n ohdra _8 (A.A.) - Royter a jan -
It I 050

!1 muhabirlerinden: 
l,m~ k~n . ~~aklan, ~imal Habe~ btaall 
dar I u!l.,,mn bulundugu Dessieye ka-

0 an b .. ! · lilen I 0 gey1 taram!Sllr. Ke1a gonclc-

~--=S-ON-- D A K i K A 

~Cenub cephesinde 

1 1-Iabes taarruzu 
I ' ( 

baslad1! ~ 
' I 

i italyanlar -Harrar yolu 
1

j 
1 ' 

iisliindeki Gorahaiyi de 
aldtlar ~ 

I .ondra 8 (bzel) - Gece 
ge~ vakit gelen bir habere go • 
re, cenub cephesindeki Habel ku • 
mandam bu sabah ltalyan Somilisi
ne kar11 gene! mukabil hiicum emri 
vermi§tir. 

Bu cephede Habet lcuvvetlerinin 
llalyan Somalisine dogru ilerilemek· 
le olduklan aynca ilave edilmekle • 
dir. 

ltalyanlar Gordar Jehrine 
dogru ilerliyorlar j 

leler b~ai_Yan . devriyelerile ki.i~i.ik mi.ifre
ketin utun Makalle bo! ge<ini, ileri hare
bit a e. tekrar b.,lamadan once her hangi 
i tikln~l laarruz kar!~>mda kalmamak i~in, 
le~n a arda bulunmaktad1rlar. Habe~ -
l.~bi muharebeye giri ~eceklerini gost.ren 
de eh em~are yoktur. Zira, 1imdiki hal
dilm e';'~•Yetli hi~bir toplanma kayde-
le Am,~tlt. Habe§ler, Vogoro oni.inde H 
hatla m •_lama bolgesinde miistahkem ~-1 1 baz1 r tes., etmislerdir. Bu hatlardan 
);0 'hn1 terketmi~ler ve baz1lan da Ita!- , 
l •ttmm g .. d k I • ,·~.t •nee 'I . ensm e a rnt§llr ve temtz-

Londra 8 (bzel) - Makal • I 
lenin zaph ltalyanlar i~in ~ok 
onemlidir. <;:unkii Tigre Vila • ; 
yetini Adisababaya baghyan yega • ( 
ne muntazam yol bu §ehirden ge<;: • 1 
mektedir. Makallenin zaptile !tal • ~ 
yanlar harbe ba§lad1klan giindenberi 

Habel topraklannda 80 mil ilerile · ;· 
mi~ oluyorlar. 

e. erdtr. 

I. tvveik· .. M k . ( 
'nde 1 gun a allenin dogu §lrna· ; 
~<be ~er~y~n eden muharebeye be§ yi.iz 
'•y 1 ' l§llrak etmi1 ve gogiis gogse ce-

•n ed b' k ~•da en " ·~ dakikahk bir ~arpt§· 
11!1 b~ skonra Habe§ler esir, oli.i ve ya -

]{ -"• arak ka~mt<lard~r. 
••· 

0
Yier · 1 ~ lltndek" OJansmm talyan ordulan nez· 

laf1nd 
1 ~uhabiri Tigrenin ftalyanlar ta· 1 

lok .~n 1lgal edilen k1smmda heniiz bir 
b,lund~~k Habel ~eteleri dola§makta 
t..lya ~~n.u ve buralarm tamamen 1 • 

Cenub cephesinde de ileri hare • 
ketlerine devam eden Gneral Graz.i· 
aninin kuvvlleri GorahayJ zaplede • 
rek ileriye dogru yollanna devam et· 
mektedirler. U~aklar Dugabur ~eh • 
rini bombardtman ederek Heba§ 
kuvvetlerine biiyiik zararlar vermi!-

111 j•n ak,miyetine ge~mesi i<;in hafla-
altrn old " b"ld" . ugunu 1 myor. 

Sa" 
g cenahdaki ltalyan 

A. muvallakiyeti 
•mara 8 

~~iny (A.A.) - General Ma • 
~., d~.nJn kurnandaSJ altmdaki yerli k1· 

• un C ~'&l~b e .•&nasmach N efaum Araiay1 
!itt. lm1!ler ve bir <;ok esir alml§lar· 

Ita! I 
J..t,bYan ar GagaYJ i1gal etmi§lerdir. 

,. • •§ d 
{~· Ita] or usu §eflerinden Ghere Mo-
jl•be, {ani a~ tarafma ge~mt§hr. I 0 
~lhn] Jhsesme mensub dini erkan da 
Ita] •ra mutavaat etmi§lerdir. 

!!it ./a~Iar Goundi muharebesinde 61 
1talm1! ardtr. 

"'•ta Y~n tayyarelerinin verdigi malu • 
~~bun~ore, Habel lot'alan Bujanm ce • 

1( ba toplanmaktadtr. 
Q ef/ 

~0 er nerede toplamyorlar 
le~ rna 8 (A A ) s·· .. , nde .. · . - omurge ,even -
It, hare' '~Ylenildigine gore, ltalyan ile
d, b <eti bu ·· k'' k ·k · d "d it 'k gun u ta II sayesm e, c1 • 
!tj,<ekt~u avemete ugramadan devam I 1r. 
~ 'ta]Yan 1<ilier merkez kolu, sol cenah1 Da • 
'•tile b tarafmdan himaye edilmek su • 
~~!til et~-~~ gitmektedir. lkinci kolordu 
<ttn10 't sag cenah, daima merkez kol· 
~ liab it b•mda gelmektedir. 
J;'llenine1 2~Yii_k kJSmtnm, bu saatte, Ma-
l Cot etr f kllometro cenubunClaki Se
~llletro ~1 'n?a veya Malcalleden 50 ki • 
librnba .' ~nde: .. toplanmakta bul undugu 

'th a! 
1
lag, uzerinde mukavemet ter· 

ta)y Ina an beklenmektedir. 
to, ""ha k 1 . , 
1 u, 1-J b va uvvet en ve agtr top 
'
1
• a e1leri kolayhkla piiskiirtecek 

r ~alan • 
1 

1Ye~ _'ntn cenubundaki arazinin va-
qitb • ag, t k l 

n~ y o~usunun olay tkla ale§ 
•na•-a .. 'dd' ~ak · '" !Ina mu'OJ IT. 

' A.srn aile almmadan oncf. 
''nJ ara 8 (A A "•ki 1 · .) - Setit bolge • 
t"hteme!"t•~ t~nklan, Gondara dogru 
It b 1' ernb· r. tnkJ!afJ hamlamak iizere 
~~~ hallt]tentne kar,, ikinci bir ilerleme 

~.'laber •makladular. 
L-''

1
oli ko!J verildigine gore, Santini ve 

'' e an b .. M k II . I' . ~ ••• leceki d' Ugun a a e §tma tnde 
l ''vetler er. "· Biroli koluna mensub 
1~P ltu:rn''mdi Mosobo dag1 iizerinde 

In ug~0 •. ul bulunmaktadtt. 
ii'Y•cag

1 
Onemli bir muharebe olup 'ol

t~.•Yi!i 'on·~ahud _Habe1lerin ltalyar. 
ll) 1YecekJ ~nde genlemege devam edip 
'~cud d ·~~~ hakkmda hi~bir malumat 

1'>1 eg, dir. 
.A.J Parato H 

'" oisab b r arrara gid ecek 
•Ia.. a a 8 (A A ) . t;' bi!d· · · · -Havas a)anSI 

1 "•b "'Yor: 
q''ek "f Imp 
~ttl ;t ed t•toru, yakmda Harrara 
t1t e11ni11 Hce hr. Ilk siyasal muvaffak.i
ti;10~· &el·1 ~rrarda gonnii1 olan lmpa • 
I .. i d 'me bu h' d b I k i • n edir H . !e " en •1 am a 
~~trar ilb. I :•le Selasiyenin Oskicien 

i'}ardad ay '&tnda bulunmu1 oldugu 
,veliahd ll. 

Ansfa!lenin donii1iinii kut • 

lerdir. Romadan bildirildigine gore 
ltalyan u~aklarmm athklan bomba • 
lardan bu mmtakadaki Habel ku • 
mandant da olmii§ti.ir. 

Diger taraftan ftalyanlar §imali 
garbi cephesinde de bugiin faaliyet 
goslererek Setit nehrini ge~mi1ler ve 

l Gordar §ehrine dogru ilerilemege 
~ ba<lamlslardtr. 

~ Gorahai fehri de zaptedildi 
Habe§lerin Harrar ve Deridavua 

civarmda kiilliyetli miktarda asker 
tah1id ettikleri haber verilmektedir. 
Habel erk.imharbiyesinin cenubda 
biiyiik bir mukabil hiicum hamla • 
makta oldugu anlalllmakladtr. 

Asmara 8 (A.A.) -ltalyanlar, ~ 
Ogadende Harrar yolunu a~akla 
olan Gorahaiyi ele ge~irmijlerdir. 

Gorahai, biitiin Ogaden mmta • 
kasmdaki Habel miidafaaSinm ana 
diigiimiinii le!kil etmekte idi. 
lmparatorluk kurulu toplandt 

Adisababa 8 (A.A.) - lmpa· 
ratorluk kurulu bugiin lmparalor 
ve V eliahd ham olduklan hal de 
toplanarak miizakrede bulunmu§ • 
tur. 

Habel hiikumeti miihim miktar-
da siliih umarladt I 

Londra 8 (bzel) - Adisababa 
hiikumeti fngiliz. Bel~ika ve <;:ekos· 
lovak silah fabrikalanna miihim mik· I 
tarda silah ve miihimmat siparit et • 
mi1 ve bu sipari1lerin bedelini petin 
gOndermi!\tir. 

lulamak iizere diin burada biiyiik §enlik
ler yapJlmJ§hr. 

Habef plum 
Adisababa 8 (A.A.) - bgrenildi • 

gine gore, lmparator ftalyan ilerleyi§i -
ne gayrifaal bir tekilde kar11 gelm:gi 
ve Habel kuvvetlerinin toplanmaSI kcsia 
olarak bitmedik,e onemli si.iel hareket • 
Jerden ka~mma!IDJ Ras Seyyuma em • 
retmi§tir. 

Esa>en Habejler, emniyetle ilerlemi§ 
olan ltalyan kuvvetlerini yandan veya 

karsldan ani hiicumlarla dag1tmak mak
sadile bu sevkulceY§ usulunii talbik el • 
mektedirler. 

Cenub cephesinde Habef 
taarruzu hazrrlamyor 

Harrar 8 (A.A.) - Roylerden: 
Buraya gelen haberlere gore, iic; bii· 

yiik Habel tahjidah, Habel siiel rna · 
kamlannm diyevlerine raii:men, Ogaden 
yakininde bir Habe§ taarruzu olacagm1 

bildirmektedir. 40,000 muharib Cub~ 
nehri boyunca Dolo istikametinde ilerle • 
mektedir. Diger bir ordu Ogadene do;!
ru cebri yiiriiyii1le ilerlemekte ve 30 bin 
ki§ilik bir ii~iincii ordu da Direduada ta 
ha11iid ellnekledir. 

ltalyanlar Setit nehrinilen de 
taarruza gefliler 

Roma 8 (A.A.) - Setit nehri bo 
yunca Erilrenin bah smmnt muhafaza 
etmekte olan ltalyan gublanmn bu nchri 

ge~erek cenup istikamelinde yiirumegc 
ba§lad.klan ogrenilmi,tir. 

70 Habef esir etmi~ler 

Biitiin tarlalar hirer 
bah~e oldu nun 

Asmara 8 {A.A.) - Havas ay ta;; Sofya (bzel) - Son bir iki sene 
bildiriyor: i~inde Bulgaristanm bagclltk ve bah~e • 

ilerileyip 
(SOEL MUHARRIRIMIZIN GtiRO!;iLERI) 

Bauzienin cenubu garbisinde Amba • ciliii;e ~ok biiyiik bir onem verdigini ve 
Salama civannda bir temizleme amei1 • Bulgarislanm Avrupaya olan laze iiziim, 
yesi yapmakta olan yerli siivariler, Ded taze meyva, laze sebze ihracmtn .her sene 
Jaz Oualo - Gabrielin kuvvetlerine men- artttibm hatta bu sene Avrupaya be§ bin 
sub 70 Habel askeri esir etmi,lerdir. vagondan fazla yalmz laze iiziim ihrac 

Makalle bolgesinde fJTtJnalar ve §idcic•- edildigini yazrnl§tlm. Bulpristan1n A v-
Ii ya <i murlar devam elmektedir. rupaya olan bu ihracat1 her sene daha 

lki ltalyan Ufair dii~memi~ fazla artarken ayni zamanda Bulgatis • 
Roma 8 (A.A.) - Somalide iki 1 . Ianda bag ve bah~elerin sahalan da daha 

talyan u~agmm dii§tiigiine clair olan ya- fazla geni~lemektedir. Zahirenin arllk 
YlnlJ, yetkeli makamlarca yalanianmak- para elmedigini anhyan Bulgar koyliisii 
tad~r. miitemadiyen tarlalanm bag ve bah~eye 

Ursrrlr/arrn Habe,istana yardrmr Gevirmekte ve bu suretle paraSJz!JgJ bi • 
zim koyliimiize nisbelen hi~ hissetmemek-

Kahire 8 (A.A.) - Bildinldi ~me te, kendisi de bizim koyliimiizle k1yas 
gore, «Habe§istam miidafaa komitesi'> kabul etmiyecek derecede ~ok miireffeh 
yardtm membalanm artJrmak i~tn bu >e· ve zen<!in bir hovat •iinnektedir. 
fer Siileyman Pa§ayJ onemli bankalarla Bulgar ~ift~iliginde vukua gelen bu 
tecim ve endiislri sosyeteleri direktorlerini biiyiik degi,ikli~e gave! tabii olarak Bul· 
ziyaret ederek iane toplamaga memur et· !l:ar hiikumeti onayak olmaktad~r. Hii • 

mi1lir. kumetin meyva yeti1tiren mmtakalarda 
Komite yabnda Habe~istana veni ltb- otuz tane gayet munlazam ve son sistem 

bi heyetler gonderilecegini bildirmekte • fidanhg1 vard11. Bu fidanhklarda yeti-
dir. 1en ~ok iyi cim fid .,nlar ziraat memurla· 

Musaali cephesindeki I tal yan nnm kontrolu altmda yaln•z ara7isi otuz 
hareketi durdu doniimden fazla olan son sistem bah~ele· 

Adisababa 8 (A.A.) _ AmbJn ba- re dagtttlmaktadtr. Diller kii~iik bahce· 
!Jsmdaki muhasamat bilkuvve durmu1 • lere bir tek fidan verilmemektedir. Bu 

tur. 
Assab istikametinden gelen ltaivarlar, 

iklim §eraitile arazi zorluklannm her tiir
lii ileri hareketini imkansJZ bir ~•le koy
dugunu gormiislerdir. Simdi 20,000 ki
§iye yakm bir kol, geriye ~ekilmekled~e. 
Kiilliyetli miktarda hastantn u~aklar ta
rafmdan ahmp gotiiriilmesine mecburi • 
yet haSt! olmu§lur. Bu hastalarm ~ogu 
olmii1tiir. 

Di~er laraftan bildirildigine ~oro. Di
reduadan Musaali dagma dogru takviye 
k1t' alan gonderilmi11ir. ltalyanlum l·h
be,lere taarruz edebilecekleri zanr.edil • 
mem•kledir. 

Habe, ordusunun siliihlarr 
artryor 

Asmara 8 (A.A.) - Siiel mehafil, 
bir miiddet evvel yalmz iki yiiz bin mo· 
dern lufekle bir milyon kadar eski rr,o
del tiifekten ibard olan Habe§ le~hiza· 
hnm o zamandanberi ~ok salah bulmuj 
oldugunu ve bunun Aduada bulunan 
en iyi tipde karabinelerle sabit oldugunu 
bildirmektedirler. Hab.,lerin bundan 
bajka 250 milyondan fazla kur1unlan 
200 den fazla kii~iik ~apta toplan, yih.· 
lerce idropnomatik firenlei toplan ve 
oluzdan fazla 22 milimetrelik hava ta 
arruzlanna kar., toplan vardJt. 

Yagmurlar ltalyan1Cl1'tn ia,esini 

Asmara 8 
biirosunun 
diriyor: 

giifle,tiriyor 
(A.A.) - Alman istihbarat 
hususi muhabiri telsizle bil • 

Bu mevsimde goriilmemi1 ,iddetli sag· 
naklarla kan11k ftrllna, nehir sularmm 
kabannasma sebeb olmujtur. Bu da ia
!eyi gii~le§tirmektedir. 

Somali cephesinde de harekatm 1id -
detli yagmurlardan dolay1 durdugu an
la••lmaktad11. 

Raa Seyyum fekilmek emrini aldr 
Adisababa 8 (A.A.) - Bugiinkii 

harekat hakkmda haber almmamJs!Jr. 
F akat yan resmi bir tekilde ogrenildigi
ne gore, Tigre batkamutanl Ras Seyyum 
taarruz etmemek, miidafaa ile iktifa et
mek ve yeni bir i1'ara kadar stratejik btr 
surette rekilm•k i~in emir a Im,llr 

Ras Kassa mevzilerini 
muhafaza ediyor 

Adisababa 8 (A.A.) - Diin ak1am 
u~akla Dessieden buraya gelen Habel 
Veliahdi bugiin Adisababanm mevk.i 
kamutanhgma tayin olunacakt~r. 

son sistem bah~eler birrr fab , ;ka 11ibidir. 
Buralarda ~ahsr.l usulleri lama..,ile il· 
me ve ihttsa•a islinad etmektedir. Bu son 
sislem bah~eler b;rer kooperatif 1irketi· 
dir. 1927 senesind•n bu~iine kadar Bul
garistanda 140,000 doniim bu son sistem 
ve koooeratif bahcelerden tesis edilmi<tir. 
Y ani Bull(arislanda bu~iin mevcud bii -
tiin bahrelerin yamt son si•lem bir"' b•h · 
~edir. Bu rakam h~r!!iin artmaktadtr. 
Y akmda Bulp;aristandaki bi.i•i.in bahceler 
boyle son ,:,,.M ba~re olacaklardtr. Za
ten Raye de budur. Gaye, biiyiik mikya<· 
ta ve loplu olarak 11ayet iyi bok1lm1§ ve 
aynlmJ§ meyva yeti1tirmek ve Avrupanm 
istedigi meyvalan kiilliyetli miklarda ve
ti!tirip gayet muntazam ve iyi ambalajla 
ihrac etmeklir. Bu sene devlet fidanhklan 
yeniden te<is edilen bu son sistem bah(e
lere 570,302 aded en ivi c;n•t•n fid1n 
dai!Jtacakttr. F aka I lal•b 825.980 aded 
fidan icindir. Devlet fidanhkl•n diger 
kii(iik bah(elere arttk bir tek fidan da • 
~llmadtklan halde bn sene bu son siste'TI 
bah(elerin taleblerinin ancak viizde alt
rnlstnl kaptvabileceklerdir. Bu da bize 
Bulgaristanda bu son si•tem bah~elerin 
her sene nasll biiyiik bir m:kyasta artlt· 
i:i;m1 ve Bul<1aristamn da na"l ~tiinden <1ii· 
ne asri bir bag ve bah,eye ,evrildiiiini 
gostermektedir. 

Bizim memleketimiz eskidenberi bir 
bag ve bah~ecilik memleketi olarak ,oh
ret bulmu,tu. F akat maalesef bu 1ohret 
arllk yalmz memleketimiz dahilinde kal· 
ml!IIT. Haricde bunu bilen yoktur. <;iin· 
kii harice laze meyva ihrac edemiyoruz. 
Bunda kabahat bizim kendimlzdedir. 
Bugiin diinya piyasalan arllk ~ok dei!il· 
mi11ir. Onlan ivice anlaytp, onlara uy -
mak Rerektir. Biz onlan iyice anlay1p on

lara uyamadtglmlz 1~1n §Urada bir 
ka~ senedenberi bir tiirlii Avrupaya 
taze meyva ihracJmJZJ bir yoluna kova· 
m1yoruz. Bul!l:aristantn bu hususta yii • 
riidiigii yol ilme ve ihl,asa istinad et • 
mektedir. Avrupaya gidip le liizumsuz. 
masraflar yapacagJmtzdan burnumuzun 
dibinde Bulp;aristana gelip Bulgaristanm 
bu hususta yaplJ~J §eyleri ve meydana 
getirdii!i eserleri bir tetkik edelim. Bul· 
garlar bu yolda az senede cok biiyiik ne
ticeler elde etmi,lerdir. Bu bize hem daha 
ucuza mal olacak. bundan hem de daha 
biiyiik istifadeler ~toreceiliz. 

MEMDUH TEZEL 

Ras Kassanm T ana goliine ~ekilmek· ..,..-----=-=-....,===--
te oldugu haberi burada yalanlanmt!ltr. 
Bilakis, Rasm aldt~l emre binaen isgal 
ettigi mevzileri muhafaza etmekte oldu
~~~ bildirilmektedir. 
Giizel ve •arurn bir Habes Pren· . . 

•rnrn ~eteai ltalyanlara 
baakrn yapryor 

Londra 8 (A.A.) - Royter ajan 
s:mn Adisababadaki muhabirinin iyi oir 
kaynaktan aldt~l malumata gore, vale • 
tini bah 1imal daglarmda ge~iren Uazero 
isminde giizel ve san<Jn bir prcnses Tigre 
muhariblerinden miirekkeb bir ~etenin 
ba.ma ge~mi1tir. Bu ~ete, geceleri, Pren· 
sesin idaresinde, daglardan inerek ital· 
yan ileri karakollarma baskm yapmak • 
tadJt. Erkek k1yafetile ge~en Prenses, 
Siingii ile hiicum ellnektedir. Bu Ama· 
zon, memleketin her bucagm1 ve her ka
yaSint tan1yor, evli bir~ok Tigreli kadm· 
lar ~ocuklanm Dessieye gondererek 
Prenses Uazeroya iltihak etmekiedirler. 
Bunlar iltihaktan evvel, Habet loprak· 
lannda bir tek ltalyan askeri kaldtgl 
miiddet<;e evlerine donmiyecekleri hak • 

kmda yemin ediyorlar. 
Prensesin kocaSJ Habe§ gene! karar • 

gahmda ~ahsmaktadJt. 
Siiveyf kanalr at;rk kalacak 

Siiven 8 (A.A.) - Siivey§ kanah 
kumpanyasmtn yiibek bir memuru, ka • 
nahn muhasama eden veya etmiyen dev· 
letlere aid biitiin gemilere a~1k olacagml 
Royle• aiansmm bir avlanna soylemi§tir. 

Gayri tabii bir hareket! 
Asab 8 (A.A.) - ltalyan u~aklan, 

muntazam Habe§ kuvvetlerinin Makal • 
!eye dogru gayritabii bir hareketini gijr
mii>lerdir. 

Amba Alagiden geceleyin gelmi§ ol • 
malan muhtemel olan bu kuvvetler, haki 
renkte iiniformalar giymi1lerdir. 

U~aklar bundan bajka Abaco yaki -
ninde, ~ar11 meydamnda toplanmJt ve 
beyaz bayraklsr salhyan yerlilenn ka
labahk bir top! anhSint ve Abaco civarm· 
da, ba§larmda sefleri bulunan Habel 
kollan gonniitlerdir. Ellerinde renkii 
semsiyeler bulunan biiyiik papaz kahle • 
Jeri loplan!l yerine dogru gitmekte idiler. 

$imal cepheoindeki ltalyan taarruz:unun hedeli alan ve diin .abah ltalyan• 
lar taralmdan Makalle i/e Habe~ kuvvetlerinin <;ekilditi mevkileri 

g01terir harita 

Bugiin, yazJmJza, bize caskcri vazivet 
hakkmda kat'i bir ~ey siiylemiyorsu • 
nuz, diyc haber gonderen bir okuyucu
ya cevab vermekle ba$hvoruz. 

ler, Makalleden SJrasile 18 • 30 - 60 ki· 
lometro uzaktad1rlar. 

Fakat bizim fikrimizce bu ii' yerdeki 
Habe~ kuvvetleri, Habe~ biiyi.ik kuvvet· 

A<kerl va>ivet hakkmda vaz1 yazan Jeri olmasa gerektir. Hab~ k1sm1 kiil • 
<iiel muharrir!er, ancak harb sahasm -

1
Iisinin, daha a~aihlarda Dessiede bulun· 

dan gelen hal:>erler iizerine miitalea be· duqu ihtimali daha kuvvetlidir. 
van ederler. Bu miita!Palar, sevkulcev~i Zaman .. ., m f Hab 1·1 · 
· ·· k' f' • esa e ep erm yar • 
""· dar_ulhare alln co!{ra ' ve topogra - dJmcJSI olduguna ve Ras Seyyuma, Ha-
fik vaztvetind~., ilham ah.,arak vaz1hr bes ordusunun topla mast • hatt ·• 
Tabiyevi miitRiealar, Rncak vuku bulan lahlanmasJ • bitinciv; kadar muha:e~~ 
muharef:orlpr hakkmda gelen malumata \'apm amasJ emredildiii;ine gore, Habc' 
isti nad ettirilir. biiviik kuvvctlerinin Dcssiede bulundu-

HalJe~istanda muharcbe olduiiu yok ~unu kabul ctmek yanhs olmaz. 
ki tabiyevi miitalealar vazahm. Esasen, t 

Bir habere gore, $imdi talyanlarm i•-Onc£'den tabivev[ mlitrllPada bulunmak " 
!(a! ettikleri sahada birGok Habe~ ~ete· 

ta mi.imkiin de~ildir. Ciinkii o arazinin lnrf kalm t B 1 t · 1 · 
.. k 1 k' h b" h · 1 ' ~ ~ Jr. un ann emJZ enme.;, 

muktemmTeb. er ~.01 
1
•r

1
IYe_ b~."1

1a han i epcv miiddet siireccktir. Bu Getelerin, 
yo ur. a tve mula ea ari ~<e O)' e a-

1 
ttal,·an me ·1 h' tl · · · • . . ·. . nz1 tzme ermt 1z aca mu-

rJ!alara ve cepheden l(elen sanh tafs1 • •ffak 1 1 kl t 
1 .. . . . . \'a o up o amJvaca artnt ve ta -

lath malumata 1Stmaden vaZIIabthr ve \'an t aa u · ·kt' · ·kt · 
h . ~ .. . rr zunu gec1 tnp gect tre -

da a ZJVade muharebeden once de j\1!, , m ·1 ·~cekl · · ·· • · · 
1 

h enm goreeeglZ. 
sonra y az1 1r. n ·· 1 · • h b 1 · • .. . . . un ge en gayriresnu a er er ara -

Scvkulceys1 mutalealar Jse, harbm 1lk sJnda b'lrkae t · kl ·· t • 
•. • • 'f anes1ne saca goz a maga 

gunlen~de kArt derecede yazllml~, ba· dcger: 
z1 tahmmler yapJ!mJ~!Jr. 

Muntazam bir Avrupa ordusile gayri· 1 - !tal •anlar Setit nehri boyunca 
muntazam bir Afrika kuvveti arasmrla (Takkazc nchrinin Sudan hududuna va
cerevan Pden b;r mliste'Tileke harhinde, km k1smma Setit nehri denilir) taar· 
kat'i fikirler soy]Pmek imkant var ml-' ruza ge~mi~lerdir. Bu haber dogru ise, 
dtr? Palavra atm~k her zaman kabildir. taarruza l(e~en kuvvetler her halde kii· 
Fakat askeri muharririn vazifesf pa!av· ~iik miifrezelerdir. 
ra atmak dei>ildir: l!elen malilmat iize- 2 - Bu mmtakada bulunduj!u soyle • 
rine miitalea bevan etmektir, Hahesis • nen Ras Kassa, geri ~ekilmemi~. mev • 
tandan harb hakk1nda l!elen siirii siirii zilerini muhafaza etmekte imis. 
mubalai!ah ve valan ha'>erler arasmda, 3 - [$arkta Mu•aali dajll istikametin· 
en !at olan sev hakikattir. den yap1ld1i:l soylenilen, fakat hi~hir 

!talvan harb teblil!leri de l(a,·et k'"a zaman teeyyiid elmiyen italyan ileri 
ve mahdud mah1mat vermektedir. hareketi durmu~tur. 

Hahc<liiPrin tehlii! ne<retmek 1\det - 4 - Ccnub cephesinde, Habe~lilerin 
Jeri deii;ildir. Ru kadar branhk idnde ltalyanlara kar~1 bir taarruz haZirlad1k· 
okuyuculari claha fazla tenvir etmek !arJ ve bu i~e ii~ ordunun memur edil· 
miimki.in miidiir? digi soylenmektedir. Boyle ihkayeleri 
E~er a<kerl muharrir vaziyet hakkm- ~ok dinledigimiz icin, taarruz ba~lasm 

da kat'! bir ~ev sovlivemivorsa, bu, o- da gorelim, diyoruz. 
nun vaziveti ,oremevi~inden del!il; u
zak Afrika dai>ll""mda olup biteni o~
renemeyi~indendir. 

Siiel yaz1cmm, bir kahin ve miinec -
cim olmadJj!m1, ancak gelen haberler • 
den mana C1kard1i!mt da unutmamak 
gerektir. Habe~istan ya.i;nurlarJ l!ibi 
yaaan haberler arastndan doR'rusunu, 

Vaziyeti hulasa edersek giirecegimiz 
~ey sudur: 

!talyan ordusunun ikinci hamlesi he· 
defi olan Makalleye hi~ muharebe et • 
meden, bcs giinde varnu~!Jr. 1talyan ta· 
arruzu durmadan devam edecek midir? 
Bunu gelecek haberlerden anhyacag,z. 

yalamndan avmp okuyuculanmJza tak- =,.---...,......,.....,====,..-..,.,=,. 
dim edebilirsek ne mutlu. 

Simdi l(elelim siiel vazivete ... 
!talyanlar, diin sabah ~aat 9 da Ma· 

kalleye l(irmi<lerdir. Demek ki resmcn 
3 ikincitesrinde blll;hyan, fakat hakikat
te kuvvetli ileri miifrezelerle daha ev • 
vel baslam1s olan ikinci italyan ham • 
lcsi, eski cephe ile Makalle arasmdaki 
mesafeyi, hemen hie muharebesiz, bes 
giinde katetmistir. 

Makallenin tam simalindeki Edal!a
ITamustan bashyan bu taarruz. Makalle
ve olan 75 kilomelroluk kadar mesa • 
feyi bes 11:iinde alm1~br. Yolsuz ve da.i{
hk arazide fena bir si.irat degilse de bu 
hlz zahiridir, italvanlarm hakikatte vo
lun yar~smt 3 ikincitesrinden evvel a! • 
m1~ bulunduklarJ muhakkakbr. 

Habe•lilerin, aksini iddia eden haber
lere ra~en Makalleyi miidafaa etme· 
meleri ve burada bir mevdan muhare· 
besi vermemeleri laz1m geldigi volun
daki miitalealarJmJz doi!ru CJkm1~br. 

Makallenin simalinde 500 kfsilik bir 
Habes miifrezesinin yapbi:J baskm ha • 
rekcti haricinde Habe~liler hi~ muha • 
rebe etmemislerdir. 

Adisababadan 11:elen haberler~ gore, 
Ras Scyyum, sevkulcey~l ricat emrini 
a!mJs!Jr. Sevkulceysl ricat, muharebe 

73 ya~mda evlendi 

T amnm1~ Amerikah a lim Edisonun 
dul kam1 Nina birka<; giin evvel 73 ya • 
!tnda ihliyar bir Amerilcah ~elik fabrika
torile evlenmi~tir. 

Rusya • Amerika 
etmeden ~ekilmek demektir. Va~ington 8 (A.A.) - Bol~evik ihti • 

Makallede de bulunmadlklar1 anla - I!Aiinin 15 inci )''lldoniimii ilgisile Ruz -
sllm1s olan Habe~ kuvvetleri nerede • velt, Sovyet Rusya Merkezi !era Ko • 
dirler? mitesi Ba~kam Kalenine §U telgraft cek

ltalyan ucak kesiflerine J<ore. Habe~- mfstir: 
Tiler Makallenin cenubunda Selicotta, cBu onemli YJidoniimiinden dola}'l 
Bujada ve Amba Alagidedirler. Bu yer- samimi tebriklerimi sunar1m.• 
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CUMHURlYET 9 tkincite§rln 1935 

Yeni harem kanunu I~Cumhuriyet'Wl GONON BULMACASI 
- )( ~ 1{) 

Kamutaya verildi 1F11 .a u ~ ~ lUI t tlJl lfll lUI 
Kula Musiki ve Tema~a Birligi

nin bir ~ikayeti 

I I I I I 
2 I I 1•1 I 

1•11 '=+1 I 1•1 I 1-(Baa taraf• birinci oahifede) 
sil vas1flanna gore a§ag1daki derecelere 
kabul edilebileceklerdir: 

A - Ortamekteb mezunu olanlar ve
ya ortamekteb mezunu olmay1p ta me • 
murin kanunlanna gore memur olabile • 
cekler 15 inci dereceye. 

B - Lise veya muadil mekteblerdo 
veya en az be~ y1lhk meslek mekteble • 
rinden mezun olanlar 14 iincii derece • 
ye. 

C - Lise derecesindeki tahsil lizerine 
en az bir senelik mesleki tahsil yapml§ 
veya kurs giirmii~ ve yahud be~ y1lhk 
bir meslek mektebi tahsili iizerine en az 
iki ytlhk ve daha yiiksek bir meslek tah
silini bitirmi§ olanlar 13 lincli dereceye. 

D - Be§ seneye kadar tahsilli yiik • 
sek mekteb mezunlan 12 inci dereceye. 

E - Altt senelik yiiksek mekteb me
zunlan 11 inci dereceye. 

F - Yliksek tahsilden sonra ecnebi 
bir memlekette 11\Uayyen bir meslek i~in 
i:ctJs~s tahsili yapanlardan, ihtisaslarmt 
yi.iksek salahiyettar hevet huzurunda IS • 

pat edenler 1 0 uncu dereceye. 

Kula Musiki ve Tema~a Birli/ii aza -
smdan Nuri irnzasile bir mektub ald1k, 
bu mektubda deniliyor ki: 

cBundan 4 ay evvel 60 kadar gene ar
kada~la bir araya gelerek bir birlik 
kurduk. 30 agustos zafer ve 4 eylw kur
tulu~ bayramlarmda bandomuz gi.izel 
havalar ~alarak halla eglendirdi. Cum
huriyet bayramt ir;in yaphgtmlz haz~r -
hklar arasmda da bir klitrnet tedarik 
edildi. Bu k1larnet bayramdan bir gi.in 
evvel zabtta marifetile birligimizden 
musadere edildi. Bunun iadesi i~in tJ
r;ebaya rni.ira&at ettik. Ricarntz kabul 
edildi ve klitrnetin iadesi jandarma ko
mutanllgma bildirildi. Fakat jandarma 
komutam verilen ernri dinlemiyerek 
kliirneti iade etmedi. Bizler de bu en 
bi.iyi.ik bayram gi.ini.imiizde mahzun ve 
meyus olduk.> 

Kaytb aramyor 
Orman r;iftliginde Akgiin vas1tasile 

Fatma imzah bir mektub ald1k, bu mek
tubda deniliyor ki: 

ci~gal zamanmda .lnegoliin Kolac1 kii
)'i)nden oglum Mehmedi kaybettim. 0 
zamanlar sekiz ya~mda idi. Ger;en sene 
subay <;lkaca/imt duydum. Fakat tah • 
kik edip bulduramad1m. Kendisini ta -
ruyanlar insaniyet namma, evlad a -
CISI ve hasretini r;eken bir anayr sevin
dirmek isterlerse yukanki adrese klsa
ca bildirsinler .• 

8 -~-I-ll! I I I I I I• 
• I I I 1•1•1 1•1 I 
6 •1•1 I I I 1•1 I I 
• I I I I I 1•1 1•1• , I 1•1•1 I I I I I 
s I I I 1•1 1•1 I I I I 
u 1 I I I I 1•1 I 1•1 ~ 
oil 1•1 1•1 I 1•1 I = -

Soldan saga: . 
1 - H2r gi.in yemege muhtac oldugu

muz bir nimet, iiz ti.irk~e c belediye •. 2-
Bir baglama edatt, oz ti.irkr;e ·~ehiro, 
miikemmel. 3 - Bi.iyi.ik~e. rezalet yapan. 
4 .. Arabca ckurtarich, gOze gOrilnmi -
yen iir;iinci.i ~ah1s, iskambilde birli. 5 -
Mezop9tamyada kurulmus eski devlet -
Jerden biri, karaca. 6 - F'lkaraya veri
len ~ey. 7 - Midesi bo~. yaramaz r;ocuk. 
8 - Giigi.isle kalr;a aras1, mahkemede 
hallolunan ·i~. 9 - 1lgi, beyaz. 10 - Bir 
soru edati, emmekten emir, yemelften 
emir. 

Yukandan a~ag1ya: 

G - On be§, on diirt, on iki ve on 
birinci derecelere kabul edileceklerden 
iki garb lisanlna hakkile vaklf olduklan 
1cra Vekilleri Heyeti kararile Ankarada 
te!kil olunacak heyet huzurunda imti 
hanla talib olanlar mafevk memuriyel 
Jere ahnacaklard~r. 

Devlet memurluguna bidayeten ah 
mrkeo lisan bilmedikleri halde memmi -
yeti esnasmda garb lisamm iigrenenler 
veya bir garb lisanma vabf olduklar: 
icin bidayeten bir iist dereceye kabul e -
dildikten sonra bir garb lisam daha iig
rendikleri sabit olanlara bir defaya 
mahsus olmak iizere para miikafatt ve -
rilebilecektir. 

_ ingiltere Ktbrtsl;-12 ada· 
nm 6 stm Yunanistana 

1 - Tarladaki bugday rnahsulii; tarla 
onunla si.iriiliir. 2 - Kullamlan bir seye 
mukabil verilen para, ~abuk. 3 • Yak
tan vi.icude getirme, bir nota. 4 - Arka
da~. h1ri.stiyanlarm peygamberi, bir 
bai!;lama edat1. 5 - K1~m yagan beyaz 
~ey, herkese aktl iigreten. 6 - Bir nota, 
e<;ya koymak ir;in duvarda vi.icude ge
tirilen tertibat. 7 - Almanlarm ve Er • 
menilerin ~ok kulland1klar! bir tabir, 
insan. 8 - Arabca ·~oban•, bir aytrma e
datl. 9 - Tann, dagda bay1rda hayvan 
vurmak. 10 - Bir ~a~kmhk edal!, her gi.in 
i~tigimiz ~ey, ~orbaya konulan kokulu 
bir nebat. 

Tahsil derecesi itibarile daha yiiksek 
dereceye ginnek salahiyetini haiz olduk
lan halde ac1k yer olmad1gt t~m a!aiit 
derecede memuriyete almanlardan ehli -
yetleri goriilenler girebilecekleri derecele
re ilk a~1k vukuunda tercihan tayin olu -
nurlar. 

Layihanm altmc1 maddesi bidayeten 
devlet memuriyetine ahnacaklann mii • 
sabaka imtihan1na girip kazanmalan §art 
oldugunu tasrih etmektedir. 

Sekizinci madde; 1452 say1h kanu 
nun sekizinci maddesinin a§ag1daki §e -
kilde degi§tirildigini kaydediyor: 

Mafevk bir dereceye terfi i~in en az 
diirt sene bir derecede bulunmak §arttlr. 
Yiiksk mekteb mezunlafl i~in bu miiddet 
ii~ senedir. Miiddetlerini bitirmeden inhi
lal vukuu dolayJSile mafevk derecede 
memuriyete tayini icab edenler miiddet
leri sonuna kadar maa§lanm eski derece
den ahrlar. Her ne suretle olursa olsun 
bir dereceden fazla terfi caiz degildir. 

U.yihamn dokuzuncu maddesi, ehli -
yet ve liyakatleri itibarile hak kazandlk· 
lafl halde kadro darhgmdan bir derecede 
iki terfi devresi ge~irmelerine ragmen ter
fi edemiyen memurlara her derecede 
bir defaya mahsus olmak iizere ::st dere
ce maa~l verilecegini kaydediyor. 

On be§ sene devlet hizmetinde bulun
mlyan memurlarm B serisinden A seri
sine geGmek i~in albnc1 derecede ge~i -
recekleri miiddet nazan itibara almmaz. 

Layihamn onuncu maddesine gore te~
kilat kanunlarile kabul edilen kadrolar 
be~ sene degi§tirilemez. 

Kanun layihaS!mn iicretli memurlara 
aid maddelerinde, iicretli memurlarm da 
lerfileri maa~h memurlarm terfilerindeki 
hiikiimlere tabi tutulmaktadJT. Ocretli 
vazifelere ilk almacak memurlar tahsil 
derecelerine gore girebilecekleri maa•h 
memurluk derecesinin bir derece yiiksek 
maa§ emsali hasd1 ile tayin olunabilir. 

Ocretli vazifelerde olanlardan maa1h 
memuriyetlere nakledileceklerin bulun • 
duklan derecelerde bir terfi miiddetini 
doldurm1yanlar bir derece a1ag1daki 
memuriyetlere naklolunurlar. 

Alelilmum devlet dairelerinde ~a!t • 
§anlmn uhdelerinde, bulunduklaT! mii • 
essese i9inde ve haricinde ba1ka bir va • 
zife i9tima edemez. Ancak rektiirliik ve 
enstitii miidiirliigii, mekteb miidUrliigii 
ba§muavin, muavinlik gibi profesiirler v; 
muallimler tarafmdan iicretle alman i§
lerle muallimlik ve doktorluk bu hiikiim
den miistesnadJT. Miilhak ve hususi biit
~eler de bu kanundaki esaslara tabi ola
caktJT. 

Kanun layihasmm I haziran 936 dan 
itibaren mer'iyete girecegi de zikrolun 
maktad~r. 

Fikir Hareketleri 

verecekmis! 
' ( Ba, tara!, birinci oahifed.:'j 

Nikolanm eski riitbeleri olan generalligi 
tekrar alacaklanm, V eliahd Pavlosun 
tayyareci olacag101 yazJyor!ar. 
Kondilis taralma ge!;en c;aldaris 

tara/tar• saylavlar 
Atina 8 (Ozel) - Hi.ikumet taraf • 

tar1 saylavlar Kondilis tarafmdan diin bir 
toplantlya Gagmlml§tl. Bu Gagmya Aha
Jj partisinden 87 saylav i§tirak etmis ve 
33 saylav da reylerini haz1r bulunanlara 
vermi~lerdir. 

Toplant1da siiz alan Ba§bakan mua -
vini ve D1~ Bakam Teodokis Ahali par
tisinin ikiye biiliindiigiinii ve parlinin ha
kiki miimessilleri bu toplanhda bulunan-

E uvelki bulmacanrn halledilmif Jekli 

1 

2 

• 
4 

5 

6 

1 

s 
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IMIAIKIAILILIEI•IOIK 
EICIEILI•IAICIEILIE 
NIAIRIAI•IFIEIRI•IL 
EIRI t IKI•I•I•I•III• 
LIBIMIAIRIEI$1AILI• 
ljSI•I•IOIDIAILTITK 
KIAISIAIRI~I•IAIKIA 
'•IL\AiniAI•IAINI•IY, 

'IUITIAINI•IOINI•IDIAI 
10 ~AITIEINI•IAIYIAIK - --

lar oldugunu soylemi§tir. JF.J=:===ibF"ilRB;r====;=k===='ill 
(:aldarise taraftar olan Katimerini ga- stan u orsas1 apanl§ 

zetesi partiden aynlanlarm 83 ki~iyi ge~- fiatleri 8 - 11 - 1935 
medigini bu suretle de r;ogunlugun !"ene N U K U D 
Caldarise taraftar kaldlglnl soyliiyorlar. jj-------;---:A~h~$--;---:sc:.,::,i:---JJ 
Hiikumete taraftar olanlar Kral r.elince \ ~~;~; ~~J; ~~~ 
kabinenin te1kilini gene Kondilise havale !0 Fraotm Fr, 165. 168. 

edehcegini ve Kondilisin de parlamentoyu ~~ k:i;ik Fr. 1 ~i: ~~~ 
fes edecegini soyJiiyorJar. 20 Drahml ~3. 24 

(:aldarise taraftar oJanJar da bunun ig r;;~reaF~ ~~5, ~!~· 
aksine olarak Krahn Gogunluk ba1J..am I florto 82, 84. 

clan <;:aldarisi kabine kunnaga ~agaaca- ~ x~~.~~c;;: Sl, ~~ ~~ 
gm1 Metaksasla birle~en <;aldaris te ku- I Pe~et a Ill. 17. 

k I Mork 32 34 racaR:t abineye Ba§bakan muavinii8ile J Zlotl za: ·~4 
siiel Bakanl1klan birle~tirerek hepsinin 1 P eogU 24, 25; 
Bakanl!gma Metaksast getirecegini soy - ~~ t~~ar ~~ !~: 
lemektedirler. Caldarisin Krala gander- I Yeo 83, 55, 
d ~0 lsve~ krono 31 52 

igi saylav Londradan diin gelmi~ ve 1 TUrk alun1 937, 939. 
Kralm parl!mantarizm sisteminden ay • I Mecld!ye 52 50 53, 

nlmak istemedigini siiyJemi~tir. ~anknnr 0 '· 1l. >S~. 283, 

f;aldariain beyanatr ~ E K L E R 
A~•hs 

Atina 8 (Ozel) - Ba~bakan Kon • londra 619,25 
dilis dun Ak~am gazetecilere verdigi di- ~;.~,York ?;:g:7 

yevde cumhuriyet partileri liderlerinin MilAno 9,7930 
Krala giinderdiklerinden bahsedilen !~~::•' 8;:~2~~ 
mektubun ciddi 'bir§ey- olmad1gmt, Yu- Cenevre <.444l 

· d h Sofya 63.8310 namstan a cum uriyet rejiminin kald1 • Amsterdam 1.17 
nlmasmm mes'uliyeti tamamile ahalinin Pra 19.2090 
emniyetini kaybeden bu liderlere .id ol- ~~:~~d ~~~~~ 
duiiunu ve bundan sonra bunlar i~in bir Berlin 1.9155 

Var1oya 4.2257 manast~ra kilidlenmekten ba§ka ~are Budape$te <,3630 
kalmadlg!DI siivlemi1tir. Btikres 101.80ti6 

A Rel~rad 34 90~ 
I kararlarl Yokohama ~:7842 

Atina 8 (Ozel) - I mart isyanmda ttoo:~~~~ 108::~ 10 
on y1! kiirege mahkum clan . Amiral E S H A M 
Russenle be~ yrl hapis cezasma mahkum 
olan Zayimisin yaveri binba~t Kivodosun Is Baoka.s• mliessls 11~' 111 

aflanna karar verilmi§tir. name 
Atina 8 (Ozel) - Kralla beraber " " haml!ioe Aoadolu l.l.M. %60 

diinmek iizere Atina $arba}'l Koryasla " " %100 
v Tramvay 

Belediye meclisi ba§kam Vlavi dlin L()n- BomootJ -Nektar 
draya gitmiderdir. Rejl 

k Aslaa ~Jmcmo 
Krala 11ada at yemini etmiyen Merkez Bankast 

proleaorler 

9.05 
61.50 

Kapam~ 
619,50 

0,7946 
12.06 
9,7890 
4.7025 

83.8692 
1,-44.12 

63 8310 
1,11 

19.2090 
4.2420 
5,8169 
1.9747 
4,22&7 
4,3630 

101.8066 
34,905 
2.7642 

1088 50 
8,13 

1\apaaJ~ 

8,90 
82,25 

Atina 8 (A.A.) - Havas ajanSI o
zel aytaflmn bildirdigine gore Atina D
niversitesi profesiirlerinden Kane!o;mlos 
ve Tsatsas Krala sadakat yemini etmek
ten istinkaf etlni§lerdir. Gazetder, bun • 
!ann memuriyetlerinden ~1kanlacaldanm 
yazmaktad~rlar. 

lSTIKRAZLAR 

Siirgiine gidenler alledildi 
Atina 8 (A.A.) - Mikene adasma 

siiriilmu~ clan muhalefet OO!deri Popa
nastasiu ve Papandro bu sabah serbest 
fmaktlarak Atinava diinmii<lerdir. 

Sehid yetimleri ikramiyeleri 
Beykoz Askerlik ~ubesinden: 

1933 TUrk 
••b•!ll 

• 
Erg ani 

borcu I 
I 
2 
• 

% 7 Slvas·Ecznrum 
lstikru1 DabJlJ 

%5 Hazine 
% 2 Hazine 
IL Oegirmencillk: 
Sar~ Lle]llrmenzii!J. 
Umum Sigorta 
btanbul Teldon 

~6,95 

95 
~ 

TAHVILAT 
l!:lektrl.lt 
Tbnel 
R1bt1m 
Anadolu ~ubemizde kayidli ~ehid yetimlerl - ~ 

26,95 

93 

( YENi ESERLER ) Her akfiam 

..__B_ay,....::......nd,.:..;,_rhk--=-i~-,er-i n=--er-gisi EFTAL VA SADi ve bestek8r BiMEN'i 
Ba}'lnd1rllk BakanltW, Yaym Direk- CAGLAYAN (Eski Mulen Ruj'da) 

tiirli.igi.i tarafmdan ~tkar1Imakta olan dinleyiniz. 
cBaymdtrhk i:•leri Dergisi> nin ·ikinci t. • k t f d 

' Dansh zeybek tiirkiiler, Den1z 1z1 ara m an. y1hnm 5 inci saylSI ~ok zengin mi.inde • 

ricatla ~1km1~l!r. Bu say1da Cumhuriye- I!..•••••••••••Ti.iiel.leiiifiioiinli:..l4ai01i3•J•5•••••••••••"• tin onuncu y1lmdan on ikinci yllma ka-
dar iki y1! i~inde yap1lan baymd1rhk i~
lerinin umumi bir bilim~osu vard1r. Ba
ymd~rhk Bakanhgmm adeta bir tarih
~esi mahiyetinde olan Derginin bu sa -
vtsl bi.iti.in vatanda~Jarca okunmahdtr. 
· Kuduz ve kuduzun ~ogalmas1 

sebebleri 

Kiiltiir Direktorliigiinden~ 
Olgunluk ve mezuniyet smavlarmda bir dersten kalanlarrn yok • 

larnalar1 ikincite,rinin 25 ile 28 i arasmda bir daha yaptlacagmdall 
ilgili genclerin ,imdiden mekteblerine ba,vurarak durumlarmt saP" 
tamalar1 ilan olunur. (6999) 

Meml eke tim izdeki kud uz hakkmda a- --;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;~;;;;;;~;;;;;;;;;, 
~~k bir Jisanla yaz1lm1§ ve her mi.inev • I 
verin istifade edecegi ve lezzetle oku - I 1 si anbul B elediuesi ilimlarz 
yacag1 ilk eserdir. Ttb aleminde en ':"i.i- :., __ _;..;,...;,;. ___ ••------------------
him bir bo~lugu dolduran bu eser, Is - 1 1 k 

Temizlik i•leri i.-in 750 kilo araba yag-, pazarhk a satm a maca • tanbul Kuduz miiessesesinin miidiir ve , ,. 
ba~tabibi bakteriyolog doktor Zekai trr. Yagm hepsine 135 lira bedel tahmin edilmi~tir. ~artnamesi Le• 
Muammerin salahiyetli kaleminden vaztm Miidiirliigiinde goriiliir. lstekli olanlar 10 lira 50 kurutl~k: 
~1km1~tlr ve iyi bir tetkik mahsuliidi.ir. rnuvakkat teminat mektub veya makbuzile birlikte 22 ikincite,rlll) 
Okuyuculanmlza tavsiye ederiz. 15 D · • E oo d b 1 I d1rlar (7052 935 cuma giinii saat te atmt ncumen e u unma 1 . Per~embe 

Pen?embenin 32 nci say1s1 renkli ve 
16 sahife olarak ~1kh. 

Bu say1da Ziya ~akirin Makti.il ka -
dmlar tefrikas1, Suad Dervi§in edebi 
romant, Gandiye aid enteresan bir rO
portaj, mizah ve sinema sahifeleri, flk
ralar, resimli dtinya haberleri ve saire. 
Fiati 7,5 kuru~tur. Tavsiye ederiz. 

Holivud 
Holivudun 203 numarah saylSI gi.izel 

resimler ve bir~ok sinema haberlerilc 
~rknu~tlr. 

Havac1hk ve Spor 
Havac1hk ve Sporun 154 iinci.i saytSI 

~1km1~hr. i:r;inde ~u yaz1lar vardJT: 
Atati.irk iildi.iri.ilemez - Kamalizmin 

on iki y1h - Server Ziya Devrimin mis
tigi • Ni.izhet Ha~im. Kartal kanad1.
Falih RJfkl, Biiyi.iyen tehlike - ~akJT 
HaZJm, Hava bit!eri, hava katarlaTI, 
para~i.it, Tiirkiye hava turu, Bir uc;man 
kadmm hahralan, hikaye: Hayat ko • 
medisi • S. Z. Giirevin ve birr;ok resim. 

Biiti.in okurlanmiZ bu faydah d.ergiyi 
okumahdJTlar. 

Resimli Her~e) 
Her hafta cumartesi giinleri <;lkmak

ta olan Resimli Her~ey mecrnuasmm 
7 nci saytSI bugi.in ~1km1~hr. Renkli bir 
kapak iGinde bol resimli ve zengin mi.in
dericatlt olan bu mecmuaVl herkese 
tavsiye ederiz. 

Bah're merakhlanna 
Her ne ~e~id fidan araraan1z Orta

koyde Vaailin bahc;esinde hulahilir • 
ainiz-. Kataloiwnuzu ia:tiyenlere srOn ... 

det"iyoruz. 

f&tanhul 2 nci icra memurlugundan: 

Mukaddema Sifli Hantmefendi so • 

kak 63 No. lr hanede mukim iken ha· 
len nerede olQugu hilinmiyen Miha -
li.kiye: 

Miiteveffa Emin. veresesine olan 

borcunuzdan dolay1 Istanbul 3 iincii 

icra daireoinin 932/2320 sayth dosya
smdaki paran1Z1n baczedilmio olma • 
stna binaen bir diyeceiini'Z varaa icra 
ve ifli.s kanununun 103 iincU. mad de· 
sine tevfikan 3 gun ic;inde hildirlime
si Hizumunun ili.nen tebligi tekarriir 
etmi, oldugundan 103 iincii ma.Jde 
mucibince davetiye makamma kaim 
olmak iizere ilanen tehlig olunur. 

(16414) 

Zayi - Arahaaltk ehliyeotnamemi 
zayi eUim~ Y eniaini ~·karacai•mdan 

hiikmii yoktut". 
F atih Atnazart No. 24 oucu Si.ilev

man oilu Remzi 

r • ADEMi iKTiDARA 

FORTESTiN 
Giiriilmemi~ ilacdrr. Genclik, dine
lik ve ya.,amamn 2.evkini verir. 

Belgev4eklikini ge~irir. 

Zayi - Kadtkoy Malmi.idiirliigi.in • 
den almal<ta oldugum maa, tathik 
miihiiriimii zayi ettim, hiikmii yoktur. 

Malulini askeriyeden llya oglu 
Gawil 

Diiskiinlerevi icin 31 may1s 936 tarihine lcadar giinde 50 kilod"11 

120 kiloya tahmi~en 32400 kilo inek siitii al;Ik eksiltmeye konul • 
mustur. Bir kilo siite dokuz kuru~ deger bil;ilmi~tir. ~artnamesi Le
vaz~m Miidiirliigiinde goriiliir. Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 
nurnaralr kanunda yaz1h vesika ve 219 liralrk muvakkat temin~~ 
mektub veya makbuzile birlikte 27 ikincite~rin 935 l;ar,amba giinl 
saat 15 te Daimi Enciimende bulunmahd1rlar. (7051 · -Temizlik i,lerine laz1m olan 15 ton Kriple maden korniirii pazar• 
hkla sahn alrnacakhr. Bir tonuna 16 lira deger bicilmi,tir. ~artna· 
mesi Levaz1m Miidiirliigiinde goriiliir. Pazarhga girmek istiyen~er 
18 lirahk muvakkat teminat mektub veya makbuzile birlikte 22 ikrn· 
cite,rin 935 cuma giinii saat IS te Daimi Enciimende bulunmah • 
d1rlar. (7050) -1 -Istanbul Ziraat Bankasmdan maa, almaJ<ta olan manalli id~re 
tekaiid ve iiksiizlerinin 935 y1h ikinci altr aylrk yoklamalarrna 11 
tetrini•ani 935 giiniinden itibaren ba,lanacaktrr. 

2 - Y oklama ilmiihaberlerinin cevab1, arkasmdaki izahate gore 
silintisiz yazrlacak ve fotograflr olacakt1r. 

3 - Maas sahibleri yoklama ilmiihaberlerini mensub olduklatl 

Nahiyc miidUrliigiine tasdik ettirdi~ten son~a resrni. s_ened, m.a~t: 
ciizdant, niifus tezkeresi ve ayrtca brrer fotografla brrhkte te,rrnr 
saninin 25 inci giiniine kadar aid olduklar1 dairelere miiracaatle 
yoklama muamelelerini yaphrmalaTJ ilan · olunur. (7053) 

2 Daktilo Aran1yor 
Ankara i~in iki daktilo Tiirk Bayana ihtiyac vard1r: Birinin 

Alman lisamna hakkile vakrf olmas1 ~artbr. Miiracaat mahalli: 

K1z1lay Satlfii Bi.irosu Direktorli.igi.idi.ir. 

Kabata§ Olgunluk M1ntakas1 
Y oklama Komisyonu ba~kanhgmdan : 

Lise mezuniyet ve olgunluk 
talebenin yoklama programtnl 

dl~ yoklamalarmda bir gruptan ha,ararnt; ..• 
L . · o· k "rl~ ogrenmek iizere Kabata:, ISe&l ll"e to 

gu~:v~:·t v;:~~;~llan vc limanlan I$1etme Umum ldaresi ilanlar( 

Muhammen bedeli 1697 lira 40 kurut olan 795 Kg. diiz freze biLf~ 
demir agac vidasr, 110 Kg. yuvarlak ba~h demir agal; vidas1, ~7 
Kg. diiz freze ba~h pirinl; agac vidas1, 50 Kg. yuvarlak bath pir111~ 
agac vidasr, 885 ~g. demir rondela, 150 Kg. kur~un rondela ve 6~s 
Kg. gupilya 11/11/9'35 pazartesi giinii saat 10 da HaydarpatiL 

11 gar binas1 dahilindeki Birinci ftletme Komisyonu tarafmdan &ILII 

ahnacakhr. • • ill 
lsteklilerin 127 lira 30 kuru' muvakkat temmat rle kanunun taY • 

ettigi vesikalarr ve kanunun dordiincii maddesi mucibince i,e girlfle 
I ' I" lfldrf• ye manii kanuni bulunrnadrgma dair beyanname verme err az1 • 

· d B' · · l l t K · nu ts Bu ite aid tartnameler Haydarpa,a a 1rmc1 t e me omtsyo 
4
) 

rafmdan parastz olarak verilmektedir. (7~ 

lnhisarlar Umum Miidiirliigiinden 
... 

200 ton Marip Lave komiirii tartnamesi evsafrnda idare moto 

riine te6lim. a • 
300 ton Marin Lave komiirii tartnamesi evsafmda Mersinde v 

gona teslim. . • 
00 00 00 

•• a:tiLf' 
Yukanda miktar ve izahatt !azr~l Mart~ ~.a~~ komurunun P rilL, 

hgr 16/11/935 tarihine musadtf cumartest gunu saat 11 de yap, ill 
• • • • oo k · · h 00 pazarhk ~~ cag~mdan tstekblerm sartnamey1 gorme u;m ergun ve ~s • K • ~v de tayiu olunan giin ve saatte Kabatatta Ahm, Sahm omrsyo 

031
). 

00 I . (7 rnuracaat ert. - ·Jo 
MaltE"pe Tiitiin Enstitiisii ic;in ,artnainesi mucibince 3000 ~\11 

V k .. 1· Irk'~ Sulfat do Potas sahn ahnacakttr. erme tstryen erm pazar. pa• 
22/11/935 tarihine rashyan cuma giinii saat 14 te % 7,50 temmat .

5
• 

ralarile Kabata,ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Ko~~g) 
yonuna miiracaatleri. ~ 

Beyoglu hidnd sulh hukuk hakim· 
liginden: 

h'J<ill' 
Beyoglu hirinci sulb hukuk " , 

liginden: 0 • sab' ~ 
!?iimer Ban·k vekili Sahrinin Asiye 

lzzet aleyhine a~t.tib 150 lirantn tah • 
aili davas1n1n cereyan eden muhake · 
meoinde: Milddeaaleyhin ikametgi.ht 

, mec;hul oldugu miilha,ir taraftndan 

Si.imer Bank vekili Sahrtntn rr•~' 
hat izzet aleyhine a<;ltgt 132 ~~~~; 
tah&ili davasm1n cereyan ed~~,.J1'tet , 
kemes>nde: Miiddeaaleyhin 1 .ft~ 

h . tarp ~· 
gi.hr me<;hul oldui(u mil "''r ht•" ' 1 

Hiiseyin Cabid Yal ;rn tarafmdan 
~tkanlmakta olan Fikir Haraket
leri mecmuasm1n 107 nd a:ayJSJ 

~rkmlljbr. Bu sa}'lda: l~timai srmf
lar ne demektir, pamuktan bab
setmek liizumu, me~rutiyet bahra
larr, !,'ark • Garb, politikaya dair 
konu~malar, bugiiniin sabibleri: Za
mora, Tiirk mektublart ba~bkh 
makaleler vardrr 

nin 935 ikramiyeleri da/irlmaga b~la - II 111 II 
ntl~ttr. Alacakhlann pazartesi ve per •. · • MUmessill 45.30 . 4•.so •. ,. ., • • 
~embe giinleri maa~. sened resimleri ve 16============= K 
fotoi!;raflarile birlikte Beykoz Malmii • Zayi - 21 numarah demz tofor A R G 1 B I 

eelbnamesine verilen ferhten anla,ll ... 
MI.J ve mahkemece mumaileyhe 25 
~run mi.idd'etle ili.nen tehligat icraotna 
karar verilmio olmakla muhakeme gi.i
nii olan 7/12/935 tarihinde oaat 10 
da mah'kemeye gelmekliginiz teblig 
makamma kaim olmak iizere ili.n o -

dan celbnamesine verilen ,er ilef~. 
la,rlmt~ ve mahkemece m~t11~ ;cl*, 
25 gi.in miiddetle ili.nen tebhg~ai<•"' 1 
stna karar.. verilm·i, olm·akl.a ?'~e •'~ 
giinii olan 7/12/935 tanh•.~ ini~ t•.~ 
10 da mahkemeye gelmeklt·~zer• il 
Iii( makamrna kaim olmak ~\s420) 
olu.nur. 

____ _. diirliii!;iinde toplanan komisyona miira- ,ehadetnamemi zayi ettim. Y enioini I 
caat ederek alacaklartru almalan ilan alacagtmdan hiikmii olmadtirt ili.n 8E; YAZLATIR 
olunur, olunUI'. Korim (;rrprcJ lr 

lunur. '16419) 



$i$MAN YANKO 
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l\1antoluk ve. Robluk Yiinliilerimiz 

Her nevi 
GELMi~TiR 

ipekli, Pamuklu, Patiskalar, Ketenler 
Beyaz ve renkli 

Tuhafiye Dairemizde En Zengin ~e~id 
G Hazlr ve olc;ii iizerine 

ornlek, Pijama, Kuan do fo, Robdosambr 
K•thk ihtiyac;larml temin ic;in muhterem miitterileri:Oizin 

• tetriflerini hassaten rica ederiz. 

CIHAZ TAKIMLARI 
NEF ASET • MET ANET • UCUZLUK 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilam 

BELEDIYELER 
Imar Heyetinden: 

l - F.ksiltmeye konan it: 
Muhammen bedeli 429061 28 
Ve ketif bedeli 255864 35 
Ve muhammen bedeli 208259 18 

Lira olan Adana 
» » Merain 
» » Tarsus 

YekUn 893184 81 
$ehi~leri?e ~etirilecek ic;me sularmm evrak1 ke,fiye ve fenni · 
Yel~r~ da1resmde her tehrin ayr1 ayn veya her iic; tehrin birden 

:! tea11atlarmm yapllmaSJdn: .. A.:: Bu i.tlere aid fartnameler ve evrak tunlard.r: 
B Ek11ltme tartnamesi, 
C- Mukavele projesi, 
I)- N af1a ttleri feraiti umumiyesl, 
£ - F enni tartname 
F - Silsilei fiat cetv~li, 
· -. Keaif hulisa11 

l . ' 
shyenler bu fartnameleri ve evrak1 Adana ic;in 10 lira 72 kurut 

Mersin » 6 » 40 » 
b Tarsus » 5 » 20 » 

edel mukabilinde lc; Bakanhi• Belediyeler lmar Heyetinden 
3 alabilirler. 

- Ekailtme 9/12/935 taribinde pazartesi giinii aaat 15 te An • 
kara fc; Bakanhgt binasmda Belediyeler lmar Heyeti salonun
da yap1lacaktJr. 

: - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacakbr. 
- ~ksiltmeye girebilmek ic;in isteklilerin Adana •c;m 20912.45 

Ira, Merain ic;in 14043.21 lira ve Tarsus ic;in de 11662.95 lira 
~uvakkat teminat vermeleri, bundan batka a'ag1daki vesi • 

.\ _ T~lar1 haiz olup goatermeleri laztmdu. 
l! _ N •caret Odasma kayidli bulundui{una dair vesika. 

af1r. miiteahhidi olabilecegine dair Naf1a Mecliaince veri! • 
mit miiteahhidlik ehliyetnamesi veya bunun kitibiadillikten 

C muaaddak sureti. . 
- lsteklilerin •imdiye kadar batka tehirlerde ic;me suyu tesisah 

le .b?ru tebekeai yapmlf olduklarma ve bu itlerde taahhiid • 
ermt hii•nii auretle ifa ettiklerine dair mahalli valiliklerden 

verilmit vesikalar. «$imdiye kadar batka tehirlerde i~me su
iu .tesisah yapmam11 olan talibler Naf1a miiteahhidi olabilecek
.erme dair Naf1a Meclisince verilmit ehliyetnameden maada ;! k.endilerine ihale edildigi tarihten itibaren alikalar1 kesi
hnctye kadar 1ehri ic;me suyu tesisatmda cok tecriibeli miite-

assll bir Tiirk veya ecnebi miihendia istihdam edeceklerini 
6 taahhiid edeceklerdir.» 

- ~ ~klif mektublarJ yukartda iic;iincii maddede yaz1h saatten Kr •~at evveline kadar Belediyeler lmar Heyetinde Ekailtme 
P 01DII~onu Reisligine makbuz mukabilinde vereceklerdir. 

osta 1le gonderilecek mektublarm nihayet iic;iincii maddede 
~~Z1l1 aaate kadar gelmif olma11 ve dlf zarfm miihiir mumile 

'1 _ ; ·~ kapablm11 olma11 l;,.tmd~r. 
·e~•fnameler font bo i.izerinden yap•lm•t olup talibler 

~~ltk borular iizerine dt 'ifte bulunabilirler. Eksiltme ne • 
ltcesinde lhale Komiayonu font veyahud c;elik borulan intihab 

8 .._ ~tmekte serbestir. 
:~helede miinakaaa tenzil nisbeti eaaa olmakla beraber ta • 
bb~er tarafmdan viki olacak tekliflerde tediyenin taksitlere 

9 .._ Yaglanma11m kabul edenler tercih edilebilir. 
I ap1lacak itler hakk1nda daha fazla malumat almak istiyen • 
et lc; Bakanhimda Belediyeler lmar Heyetine miiracaat et • 

~elidirler. «3116» (6616) 

ic Ticaret Urn urn MUdUriUQUnden: 
'I'Ur]c• 

~Ill) ... '~e~e ~ang1n ve nakliyat aigorta i,Ierile ~h,mak iizere kanuni hii. 
"~i AI atre11nde t....;il edilerek buciin faa!iyet halinde bulunan ve mer -

"-'on;.,. ~nyada B'IO'linde bulunan Alliana ve Stutcarter Birle,ik Sigorta 
rlfl "" ~r~eti miiracaatle Tiirkiye vekili umumiligine tirket namma yan
~•<1., b~~ .. hYal aicorta ;.terile me,srul olmak ve hu i0lerden dogacak dava· 
~le h.,~~tun mahkemelerde mii<ldei, miiddeaaleyh ve ii~iincii 1ah11 llfatla-
1~•1c:,;tin;'" h~lunmak iizere merkezi latanhulda S. Amar ve teriki Limited 
~'to.-t., .t~,n ettiiini hildinnia ve li.ztm celen evralo venniatir. Keyfiyetin 
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A~ karnma bir kahve kat•A'• almd1kta 

Kab1zhg1 def'eder 
Yemeklerden birer aaat •onra ahntraa 

Hazrmsrzlrgr mide ek~ilik 
ve yanmalartnt giderir, Agot~daki 

ta,bllhj!"J ve kokuyu izale eder, 

• 
BI.R DEMET 

• 
CICEK 

ve {, .. il lekelerini 
izale eder 

Itriyahn iztihzar ed'ildiii ma• 
halleri ziyaret ederken veya ek· 
1eriya yatmura, gUnefe veya 
riizgi.ra maruz kalmak 11tlra • 
rmda bulunan her ya,taki ka • 
dmlarm cildlerinin tazeliiine ve 
giizelligine hayran oldum. Se • 
bebini sordugumda ogrendim ki, 
onlar ~i~ek kopartrken, ori~ekle
rio> keislerinde mevcud halmu • 
mu, cildi f&yanr hayret bir 1u • 
relte beyazlahp yumu,atma 
haasasma malik oldugunu kes • 
fetmi,Ierdir. Hergiin muntaz~ • 
man istimatinde tenin biitiiD 
burufukluklarmJ izale edet' ve 
yiize yumu,akiJk ve genclik ta • 
ravetini verir. Bu aihrengi:z t;.i .. 
~ek balmumu eczanelerde cCir· 
Aseptine• namile sahlmaktad1r. 

Ak,amlan yalma.zdan evvel 
kullan•lmakla, cildin sert aksa • 
mmt yumu•ahr ve lekeleri izale 
ed'er. Sabah kalkmca beklen • 
miyen beyaz, ter ve taze bir cild 
meydana or•kar. Bugiine kadar 
bu derece ba1it ve ••yan1 bay • 
ret bir Iurette miieuir bir ted • 
bir bulunmamttbr. 

Hernen bu ak,amdan cCir • 
Aseptine-. i kullantntz ve ca:zib 
leairinden hayrette kahmz. Ben 
de aimdi boynum, kollarrm ve 
ellerim iorin cCir-Aseptine> kul • 
lantyorum ve aon derece mem .. 
nun kal1yorum. 

YENi ADAM 
Biitiio diinya fikir haber
lerini size bildiren kuitiir 
gazetesi 

Sahibi: 

ISMAIL HAKKI 
"""-" ~~.rlc ·~llerinin teflia ve murakaheai haklondaki 25 haziran 927 larihli 

:~ lllltu.: urn.l~ine muvaftk olduiu goriilm\ittiir. Bu airkelin e&ki Tiirki • •••••••••••••••= 
h lfl<t., 

1
• \'eluh S. Amar ve teriki 0irketi aigorta vekillik iaini tasfiye etti • Galata Niifus meiTMK'lugundan: 

l''ll'llda •:orta ifinden do)ayt ali.ka11 olanlarm da Bah<;ekaptda Anadolu Galata Kuledibi Clorya han 11 No. 
111e ll>ilr · Aft)ar ve Serikj Limited tirketine ve icabmda lkttaad Vekile • da oturan ve Edirnenin Dogan mahal• 

&caat etrneleri ilin olunur. leai 185 haneai iizerine niifuata ka • 

l RK HAVA KURUMU 

PiYANGOSU 80YOK 
binlrce kitiyi zengin etmittir: ~imdiye kadar 

Yeni Terlib Plinm1 Goriiniiz 
1. inci ketide 11 ikincitetrin 935 tedir. 

A.l'rlca: 
15 0 

Biiyiik ikramiye 25,000 liradrr. 
kAta~O, 12.000, 10.000, lirahk ikramiyelerle (20.000) llrahk bir mii 

vard.tr. Plfmlan okuyt nuz ve bu zengin piyangonun 

yidli Semoil Kemalin iami Istanbul aa· 
live beainci hukuk hikim!iginin 3/10/ 
935 tarih ve 935/1060 aayt.IJ ili.mile 
Sami Pinhaa ol.arak tashih edi!diii 
ili.n olunur. 

Zayl - Eminonii Malmiidiirliijtiinden 
ald•g•m 3650 numaralt maa~ ciizdamm• 
zayi ettim. Hiikmii yoktur. 

Zahide 

Sahfl'J oe BafmullaN"tn Yano• Nodi 

Umumt nefrtvat• tdare eden F~m lttert 

M1ld1lr1l: Hilrmel Munif 

Matbaaclllt oe Ne,nuat Tllrt Anonlm 

~lrketl • lltanb"' 

Askeri Fahrikalar U. Miidiirliigiinden: 
30 ton Bor yajh 
20 » 20 numarah yag 

• 10 » 25 » » 
20 » 35 » » 

6 » 26 » » 
10 » 46 » » 

Tahmin edilen bedeli 45,840 lira olan yukar1da miktar1 ve cinai 

yazl11 malzeme Askeri Fabrikalar Umum Miidiirliigii Sahnalma Ko
misyonunca 27 ikincitetrin 935 tarihinde c;artamba giipii aaat 15 te 
kapat. zarf ile ihale edilecektir. $artname iki lira 30 kuru' muka
bilinde Komiayondan verilir. Taliblerin muvakkat teminat olan 

3438 liray• havi teklif mektublarm1 mezkur giinde aaat oR dorde ka
dar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numarah kanu • 
nun 2 ve 3 iincii maddelerindeki vesaikle mezkur giin ve saatte Ko
misyona miiracaatleri. (6985) 

SUMER BANK 
Beykoz Deri ve Kundura Fabrikasmdan: 
Fabrikam1zda mevcud ve sene batma kadar toplanacak boy • 

nuzlar 11/11/935 tarihinde ogleden sonra aaat 16 da ac;1k artbrma 
ile miizayedeye konulacakbr. Mah gormek ve tasfilit almak iizere 
Fabrika ldare servisine miiracaat olunmahd1r. 

Teminat 25 lirad.r. 

I Istanbul Komutanhg1 SatJnalma Komisyonu lllnlar1 I 
Istanbul Komutanhi{l bir!ik • 

leri ic;in ahnaceok olan ~3.000 
kilo bulgur kanab zarfla 
eksiltmeye ko.nmuttur. Muham
men tutar1 9450 lirad1r. Ilk te • 
minab 709 lirad1r. Eksiltmesi 
21/11/935 pertembe l(iinii saat 
15,30 dad.r. Sartnamesi Komis· 
yonda &oriilebilir. Eksiltmeye 
l!'ireceklerin ilk teminat mekbuz 
veya mektublarile 2490 sayth 
kanunun 2, 3 iincii maddel,.rin • 
deki vesaikle birlikte teklif mek· 

tublarm1 belli t:iin ve ihale sa • 
atinden en az bir saat evveline 
kadar Fmdtkhda Arthrma ve 
Eksiltn:e Komisyonuna verme • 

leri. (6907) 

* * * 
fatanbul Komutanhih birlik • 

leri ihtiyacl olan aaaihda cins ve 
miktar1 yazth ii~: kalem aebze 12} 
11/935 sah !liinii saat 15 te ka • 
pah zarfla ahnacakhr. Mecmu· 

unun tutan 6691 lira 20 kurue o
lup ilk teminah 502 lirad1r. Sart
nameai hergiin ogleclen evvel 

Komiayonda goriilebil,ir. fatekli • 
lerin vakti muayyeninde ihale 
aaatinden bir saat evveline ka • 
dar ilk teminat mektub veya 

makbuzlarile birlikte teklif mek· 
tublarm• F1nd•khda Komutan • 
hk Sahnalma Komisyonuna ver· 
meleri. (6758) 

Be her 
kilosunun 

Cinai Kilo tahmin fiati 
P.rasa 59040 6 kuruf 
Lahana 39360 5 » 

lspanak 19680 6 » 

*** 
latanbul Komutanl!gl birlik • 

Jeri ibtiyact io;in 40,000 kilo sade 

_yai• kapah zarfla eksiltmeye 
konmu1tur. Muhammen tutar1 

34,000 liratltr. Ilk temi_nah 2550 
lirad1r. Ek8iltmeai 21 ikindtet • 
rin 935 per1embe &iinii aaat 15 

tedir. Sartnamesi Komisyonu • 
muzdan 25!'1 kurut mukabilinde 

ahnabilir. Eksiltmeye girec,ek • 
lerin ilk teminah makbuz veya 
mektublarile 2490 numarah ka
nunun 2, 3 iincii maddelerindeki 

veaaikle birlikte teklif mek • 
tublartm belli &iin ve ihale saa • 
tinden en az bir saat evveline 
kadar Fmd1khda Sahnalma Ko
misyonuna vermeleri. (6906) 

*** 
Komutanhk birlikleri ihtiya • 

CJ ic;in ihaleai yap1lan ve taahhii
diinii ifa edemiyen miiteahhid 
nam ve heaabma ahnacak olan 
«10,000» kilo corbal1k pirincin 
muhammen maliyet tutar1 1900 
lirad•r. Sartnamesi her oiile . 
den evvel Komisyonda goriile • 
bilir. Ilk teminat 143 lirad1r. Ek
ailtmesi 11 /II /935 pazarteai gii· 
nii aaat 16 dadtr. Ekailtmeye 
gireceklerin ilk teminat makbuz· 
larile birlikte belli giin ve vakti 
muayyennde Fmd1khda Sahn • 
ahna Komisyonuna gelmeleri. 

(6762) 

Istanbul Komutanhg1 birlikleri 
ic;in 42,400 kilo palates ac;tk ek • 
siltme ile ahnacakt1r. Muham • 
men tutar1 2.968 liradtr. Ilk temi· 
nah 223 lirad1r. Sa;tname her • 
giin ogleden evvel KomisYonda 
goriilebilh·. Eksiltmesi 20 ikinci • 
tetrin 935 "arsamba giinii saat 
15 tedir. Eksiltmeye 2ireceklerin 
iijc teminatlarile birlikte belli 
giin ve saatte Fmd•khda Artbr • 
rna ve Eksiltme Komiayonuna 
gelmeleri. (6903) 

*"'* 
lstanhul Ktlmnbonhill bHik)'!!ri 

i~:in 45,000 kilo kuru fasulye 
kapah z~trfla eksiltmey~ konmul
tur. Muhammen tutar1 7200 li . 
rad1r. tlk teminat 540 lirad1r. Ek· 
•iltme 20/11/935 cartftmba &ii • 
nii saat 15,30 dadtr. Sartnamesi 
Komisyonda goriilebilir. Eksilt· 
meye gireceklerin ilk teminat 
makbuz veya mektublarile 2490 
aay1h kanunun 2 ve 3 iincii ma~
delerin~eki vesaikle birlikte tPk. 
lif mektublarmt belli lfiin ve iha
leden en az bir aaat evvelin,. ka· 
dar Fmrl•khda Artttrma ve Elc • 
siltme Komisyonuna vermeleri . 

(~0!)4) 

*** 
IstAnbul Komutanlo!h birlikleri 

i~:in ahnacak olan 42,000 kilo 
nohud kapah zarfla eksiltmeye 
konmuttur. MuhAmmen tutar1 
5040 liradtr. Ilk teminah 378 
liradtr. Ekailtmesi 20 ikincitee . 
rin 935 canamba Sfiinii saat 15 
tedir. Sartn&me•i Komisvonu • 
muzda Jroriilebilir. Eksiltmne 
gireceklerin ilk teminat mak'huz 
veya mektublarile 24oO Aa:vth 
kanunun 2. 3 iincii maddelerin • 
deki vesaikle birlikte tel<-lif mek· 
tublarm1 belli l(iin ve ihale sa • 
atinden en az bir aaat evveline 
kadar Fmd1khda Arthrma ve 
.Ek•iltme Komisyonuna verme • 
leri. (6005) 

*** 
Istanbul Komutanhii:t birlik • 

leri ihtiyacJ idn 4,000 kilo do · 
mate• sal"as1 12/11/935 sah 
giinii saat 15.30 da ac1k eksiltme 
ile ;hnacakhr. Muhammen tu • 
tar1 760 lira olup ilk teminat 57 
lirad1r. 

$artnameai her&iin oileden 
evvel Komisyonda &oriilebilir. 

fsteklile!'in vakti muayyeninde 

ilk teminat mektub veya mak • 
buzlarile birlikte Fmdtkhda Sa· 
ttnahna Komiayonuna gelmeleri. 

(6761) 
••• 

Istanbul Komutanhii• birlik • 
leri ihtiyac• olan 18.700 kilo ku· 
ru aoi{an 12/11/935 sah giinii 
aaat 16 da ac;•k eksiltme ile alt • 
nat:ekhr. 

Beherkilosunun tahmin fiati 
5,5 kurut olup ilk teminat 80 
lirad1r. 

$artnamesi hergiin ogleden 
evvel Komiayonda gorii1ebilir. 
lateklilerin vakti muayyeninde 
ilk teminat mekh1b veya mak • 
buzlarile birlikte Fmdtkhda Sa· 
tlnalma Komiayonuna gelmeleri. 

(676u) 
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VAPURCULUK 
TURK ANONIM $1RKETJ 

Istanbul Acentahg1 

Liman han, Telefon: 22925 

Galata tubesi Tel: 43663 

TRABZON YOLO 
SADIKZADE vapuru 9 ikin· 

citetrin CUMARTESI giinii sa
at 20 de HOPAYA kadar. 

GONEYSU vapuru 10 ikin
citetrin P AZAR saat 20 de 
RfZEYE kadar • 

MERSiN YOLO 
. JNllNO vapuru 10 ikincitet

rm PAZAR saat 10 da MER
SINE kadar. 

A YY AUK YOLO 
KEMAL vapuru 9 ikincitet· 

rin CUMARTESt saat 19 da 
JZMJRE kadar. 

Ducze as!iye hukuk mahkemeait> • 
den: 

.Hazinei maliye na.nuna Diizce Mal
mudurlii;ii taraftndan D" · C d"d· uzcen1n e • 

1 'Y.e mah~llesinden Aalan Bey oilu 
V aaf, aleyh•ne Diizce asliye huk k 
mahkemesine aor•lan 337 aenesi &,:r 
~edelinden bakiye borcu olan ( 700) 
ltra alacai•n tab$ili hususunda ikame 
o1unan davanin muhakemeainde ha • 
Zlr bulunmasJ i~in miiddeaaleyh na • 
~una davetiye yaziimr.ua da muma • 
Jleyhin tarihten bir bu~uk aene kadar 
evvel Diizceden latanbula gittiii ve 
hal en a vdet etmiyerek ikametgiht 
'?"~hut bulunduiu mahalle..i miimea· 
111li~nden bildirilmekle davetiye mii· 
ba,Jr laraf1ndan bi!itebliti; iade kJhn
mlf ve mahkemece ilinen tehligat ifa
llna karar verilmis ve 9 eyliil 935 pa· 
zartesi aaat 10 da muhakemede haz1r 
b~lunmas1 i~in Cumhuriyet razeteai· 
Din 17 temmuz 935 tarihinde miinte· 
fir niishaaile ilinen teblisrat vapJidJgl 
halde miiddeaalevh muhakeme giiniin 
de srelmemia oldu~ndan 10yahmda 
muhakemeye bas!anm,. ve miiddei 
hazire miimeuilinin ia.nad ettiii 1ii .. 
but d~lillecile olan sened ve mii:zaye
de ve ihale kaymele,..j ve kuyudati aa· 
irenin ibraz1na ve miitteha:z R•yab ka ... 
rartnln Cumhuriyet gazetesi vas1ta • 
•ile yap1lmu•..,a ve muhakemenin 25 
ikincite•rin 935 pazarteai saat 10 a 
talikana karar verilmi$ olduiundan 
ilinr havi gaz'-"tenin n.esri tarihinden 
itibaren bet giin zarfmda itiraz etme
digi surette muhakemeye kabul olun· 
mlVJ!C,ih tp.J,l;.;. nhn'IUl'. 

ROT BART -LUXUOSA 
Ttra, b•c;ag. iistiin ellerm 
h1~ag.drr. 10 tanesi 150 

kuru,tur. Her yerde sahhr. 

'· ~uaye~eh~ne nakli "-
Ctld•ve ve Zuhrev•ve miitebasstst 

Dr. C i P RUT 
Beyo~lu, Rus setaretbaneai atra • 
amda Posta •okagt ko{esinde Mey 
me net aparhman1na tafmmJ,hr. 

Telefon : 43353 

J. iTKiN 
Tiiccar terzisinin 
EMPERMEABL 
Pardesiilerinin 

t<ihretini temin 
eden evaaf: 

Bifimde $•kl1k 
Cin•te 

Miikemmeliyet 
Beyo~lu lstiklil 

Cad. 405 
Tel. 40450 

Miistacel aiparitler 24 saat 
zarfmda teslim olunur. 

l:'stanbul as!iye hirinci ticaret mah· 
kemesinden: 

Tiirkiye Ia Banka~o~ l~tanhul tubesi 
taraf1ndan Calatad& (Karamuat.o.fa • 
pa•a) JJOkajhnda Boa!or hantn.da otu
ran Dillizade Binderler ve Dillizade 
Remzi aleyhine 935/479 dosya numa.. 
raaile ac;1lan iflis davaamdan dolayt 
otuN!uklan yer belli olm1yan borclu· 
lana tebligahn ilinen yaptlma1Jna 

mabkemece karar verilerek muhake • 
me giinii olmak uzere 5/12/935 per· 
tembe aaat 14 tayin ve davetiveleri 
mahkeme koddoruna asJimJS oldu . 
gundan borch.; yukanda adt gec;en 
airket ve Dillizade Remzi namma belli 
giinde mahkemede bulunulmadJit ve· 
ya vekil gonderilmediii takd'irde da· 
vaya gJyablarmde. bak.tacait ilin o· 
lunur. ( 16423) 



u 

NEON NEDiR? 

BU 

NEON 
tesisahnt 

I 

I 
yapmt§hr 

cNEON» her renkte aydmhk netreden bir nevi cam tiiptiir. 
Gece reklamlarmda ve dekorasyon.da kullanthr. Devamh bir hat 
halinde bulunan ayd1nhg1 son derece az elektrik cereyam sarfeder. 
Aari ve modem bir reklam va11ta11 oldugu i~in Avrupada pek ~ok 
istimal edilmektedir. Borularm her tekle girebilmesi resimleri rek· 
lamlart dahi temin eder. Neon tiiplerile reklam yapan miiesseseler 
reklam hususunda rakibleri hayrette b1rakan neticeler elde ederler. 
Verimli ve @atttrtcl reklamtn ancak Neon tiipleri va11tasile elde edi· 
lecegini bugiin biitiin reklam miitehassJslan tasdik etmektedirler, 

NEON Asri Reklam vasitastdtr 

SAT i E' ye dani§Iniz 
' Sahpazan, Necatibey caddesi, Telefon: 44962 • 3 ' 

CAFER F AHRiNiN KiTAPLARI 
T avuk hastahklan yeni harflerle 25 kuru~ 
Tavuklan .;ok yumurtlatmakj 
i.;in ne yedirmelidir? .. " 25 .. 
Ne zaman civciv .;1karmah .. " 5 

" 
Tavuk.;ulukta muvaffak1yetin s~rn? ., .. 25 " 
T avuk.;uluktan nas1l para kazamhr? , ,. 25 " 
Nas1l tavuk.;uluk yap1lmahdJr? 

" ' 25 .. 
Mufassal yeni tavuk.;uluk eski " 100 .. 
Ke.;i beslemek usulii .. .. 25 .. 
Av ve salon kopekleri .. .. 25 " 
SAT!~ YERI· ISTANBUL IKBAL KOTOPHANESIDIR. 

istanbul ithalat Giimriigiinden: 

, KALMOPON \ LOTFi FiKRININ 
Komprimeleri iatimal ediniz: 
Nezle, grip, enfliianza, roma • Kadtkoyiindeki evi sabhkttr. 
tizma ribi haatahklarm relme- Mer hum Lutfi Fikrinin Kadtkoydeki 

hanesi eski Papasoj\lu yeni Dumlupmar 
aini meneder. Bilbaaaa fazla sokagt No 14, 2 ncite~rinin 11 inci pazar-
i~ ltmekten haaal olan a1k1n • tesi giinii saat on dortte Beyoglunda 

CUMHURIYET 

KARON ALMAN KITABHANESI 
Istanbul, Beyoglu • Tiinel meydarunda 523 

istanbul Dordiincii icra Memurlugundan: 

Emniyet Sand1g1na 
Birinci derece ipotek olup yeminli ii~ ehli vukuf tarafmdan tama • 
mma 8910 lira k1;;met takdir edilen Oakiidarda Hacehesnahatun ma· 
halesinde Patalimant caddesinde eski 136 yeni 37 numarah rthtlml 
havi, deniz kenarmda 2 kurm ve bir oday1 havi kargir depo a~tk 
artttrmaya vazedilmit oldugundan 19/12/935 tarihine musadif per
tembe giinii saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttlrma11 icra 
edilecektir. Artttrma bedeli ktymeti muhammenenin yiizde yetmit 
betini buldugu t~>kdirde miitterisi iizerinde btraktlacaktlr. Aksi tak· 
dirde en son arttlranm taahhiidii baki kalmak iizere arthrma 15 giin 
miiddetle temdid edilerek 3/1/936 tarihine musadif cuma giinii sa· 
at 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yaptlacak ikinci a~tk arthr
ma11nda arttlrma bedeli ktymeti muhammenenin yiizde yetmit be,ini 
bulmadJgl takdirde saht 2280 numarah kanun ahkamma tevfikan 
geri btraktltr. Sahf petindir. Arttlrmaya ittirak etmek istiyenlerin 
ktymeti muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey ak~eai veya milli bir 
bankanm teminat mektubunu hamil bulunmalarl laztmdtr. Haklart 
tapu sicillile sabit olmtyan ipotekli alacakhlarla diger alakadara • 
nm ve irtifak hakkt sahiblerinin bu haklarmt ve hususile faiz ve ma· 
sarif ~ dair olan iddialarm1 evrakt miisbitelerile birlikte ilan tarihin
de.~ itibaren nihayet 20 giin zarftnda birlikte dairemize bildirmeleri 
laztmdtr. Aksi takdirde haklar1 tapu sici_llile sabit olmtyanlat sahf 
bedelinin paylatmasmdan hari~ kahrlar. Miktart tartnamede yazth 
miiterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden miitevellid Belediye rii • 

sumu ve vaktf icaresile bunlarm iistiinde btraktlma karan tarihine 
kadar itliyecekleri miitteriye aid olup onun tarafmdan verilecektir. 
Daha fazla maliimat almak iatiyenler 16/11/935 tarihinden itiba • 
ren herkesin gorebilmesi i~in dairede a~tk bulundurulacak artttrma 
,artnamesi!e 934/1186 numarah dosyaya miiracaatle mezkiir dos -
yada mevcud vesaiki gorebilecekleri ilan olunur. (7036) 

KIZILA Y CEMiYETi 
Merkezi Ambar Direktorliigiinden: 

Eski,ehirin Karaca~ehir koyiinde Ktztlay ambarmda bulunan 
ve « 1700» lira degerinde olan «3» Fiat, «9» Berliye, «2» Perle a, 

«2» Latil kamyonile «h Albiyon marka tayn;~l.•ne otomobili 
ve bir pres tezgitht gerek perakende ve gereK toptan almak iize· 
re a~lk arthrma yolile sahta ~tkarJlmtthr. Gormek istiyenlerin 
hergiin ve arthrmaya girmek i~in de 14/11/935 pertembe giinii 
pey ak~elerile ad1 g~en ambara gelmeleri ilan olunur. 

Karacabey 
/ 

Haras1 
Direktorliigiinclen: 

Haranin bu aene mahsulii pembe, karak1l~tk, kastmbeyazt, ktrmiZI 
ktl<;tk nevilerinden «120,000» kilo ~eltik kapah zarf usulile 25 te,ri • 
nisani 935 tarihine musadif pazartesi giinii aaat on bette Hara Mer
kezinde aattlacakttr. 

taleklilerin 2490 numaralt arthrma, eksiltme ve ihalat kanununda 
istenilen •erait ve teminatlarile birlikte Hare. Miidiirliigiine miira • 
caatleri ilan olunur. ( 6892) 

istanbul Ahm Sa tim 
Komisyonu Baskanhg1ndan: 

GAZ ve BENZIN 
Cinsi Litre Tahmini fiat Tutar1 Muvakht 

teminat 
Gaz 2000 18,50 370 25 
Benzin 5500 24 1320 100 

Bah~ekoyde bulunan Orman Fakiilteai Istanbul ktsmJ i~in yuka
rtda yazth benzin ve gaz a~1k eksiltmeye konulmuttur. lhaleleri 19/ 
11/935 salt giinii saat 15 te Istanbul Vilayeti bina11 i~inde Orman 
hleri Direktorliigii dairesinde Orman Ahm Sahm Komisyonu tara
fmdan yaptlacakttr. lsteklilerin muvakkat teminat makbuz ve hii • 
viyetlerini tesbit edecek vesaikle Ticaret Odasma kayidli bulundu· 
guna dair veaika ile ayni giin ve saatte Komisyona miiracaatleri ve 
,artnameleri gormek istiyenlerin de tatil giinleri hari~ h~!rgiin Fa • 
kiilteye batvurmalart. {6750) 

Istanbul 

Artbrma 

Sthhi Miiesseseler I 

Eksiltme K . .. omtsyonunaan: 
hYJ '11'8 bat ain11n1 hemea 4 iincii sulh hukuk mahkemesinde satt-

durdurur. lacakttr. Muhammen ktymeti: 6120 Ji- . Azt (:ogu Muvakkat T. 
~~~~~~~~~~~~~~~_:ra~dJ~r~.~Y~u~·z~d~e_:y~ed~~i~b~u~~u~k~te:_r:m~in~at::_. __ Akliye ve Asabiye hastanesin~ 500- 600 ton Kok 877,50 L. 

Ad ~ b I d 
Si,li <;:ocuk haatanesine 200 - 300 » » 438,75 L. 

ana ar ay lg..,Jn an• Kuduz Tedavi Miiessesesine ss- 75 » » 109,69 L. 
• Yukartda yazth sthhi MiiesseseleTin kok komiirii ihtiyaclart ka • 

1 - Hiikumet oniinden ba,hyarak Ta,koprii oniinden Abidinpa • pah zarfla eksiltmeye konmu,tur. Miiesseselerin bir veya bir ka~ma 
ta caddesile birle,en yol, ~arbayhk Fen ltleri Direktorliigiinde bulu- veya tamamma fiat teklif edilebilir. 

1 - Eksiltme 13/11/935 c;ar~amba giinii saat 15 te Cagaloglunda 
nan proje, tartnameai ve ketfine gore fOseden parkeye ~evrilecektir. 
2- Yola batlamadan projesine gore kesilecek yerler kesilecek ve Sthhat Miidiirliigii binastndaki Komisyonda yaptlacakttr. 

2 - Miktar ve muvakkat garantileri hizalarmda yaztlmtthr. 
yeniden fartnaiJ!.esine gore yaptldtktan sonra yol projesi, zemine uy • 
ciurulacakttr. 3 - Tahmini fiat: Seher tonu 19,5 liradtr. 

4 - lstekliler ,artnameleri paraatz olarak Komisyondan alabilir. 
3- Bu tfin para tutan 6933,10 kuru,tur. 5 - Eksiltmeye gireceklerin 935 Ticaret Oda11 vesikasile 2490 
4 - Proje ile eklisi olan tartname, ketif ve tah lili fiat cetvellerini kb b sayth kanunda yaztlt beige ve muvakkat garanti rna uz veya an • 

gormek istiyenler hergiin ogleden evvel saat ondan on ikiye kadar ka teminat mektublarile usulii dairesindeki teklif mektublarmt havi 
Fen ltleri Direktorliigiine batvurabilirler. zarflarmt yukartda yaztlt eksiltme aaatinden bir saat onceye kadar 
5- lhale kapah zarfla 22 ikincitetrin 935 cuma giinii ogleden son· makbuz mukabilinde Komisyona vermeleri. (6730) 

ra aaat on bette Daimi Enciimende yaptlacakttr. 
6- Muvakkat teminah 520 lirad1r. 
7 - lstekliler Nafta Direktorliiklerinden ihaleden bir giin evvel • 

lti tarihi l&flyan bir ehliyeti fenniye vesika11n1 Fen ltleri Direktorlii • 
iiinden ~asdik ettirerek Daimi Enciimene costermege mecburdur • 
.... r J67~6)J 

r Dr. NI$ANY AN 
I Hastalartnt hergiln ak~ama kadar Beyotlu Tokathyan oteli yantnda Mek· 

teb sokak 35 No. It muayenehanesinde kabul ve tedavi eder, Tel. 40843 

itte 
RADYOLiN 

in 
• • muc1zes1 

ll lkincite~rin 1935 

Y almz birka~ haftahk tecriibe 

RA y • 

in emsalsiz bir di~ macunu oldugunu stze 
filen ispat edecektir 

• RADYOLIN: Agtzdaki mik· 
roplan % yiiz katiyetle oldiiriir. 
• RADYOLlN : Di~leri ~iirii
mekten, di§ etlerini hastahklar
dan muhafaza eder. 

e RADYOLIN: Oi§lerdeki le· 
keleri ~1kanr, kefekeleri eritir. 
e RADYOLIN: Di~leri mine 
tabakasm1 ~izmeden beyazlabr 
ve parlabr. 

RADYOLiN 
KullanacakJmz 

A yegane di~ macunudur 

YENi ~IKAN 

ODEON 
PLAKLARI 

VEDiA RIZA GiZ 
No. 270060 

Menek§eden tac oreyim 
Kalbimde bu ak§am 

Semahat Ozdenses 
No. 270063 

NEDiME 
No. 270062 

Senin her halin bana 
U~akll kiZ 

Goniil 
No. 27()()68 

Ilona 
Havayan Kitara 

Beklerim hergiin 
Sanyor giin ge~tik.;e 
Mahmure Handan 

No. 270061 
Y andun 1ana Kadlkiiylii 
Yak1~1r m1 §anma 
~aziye Karako~ 

No. 270064 
Eger tombulsa kaymaksa 
<;:ok giizelsin sevdigim. 

Emsalsiz, goriilmemi~ bir miizayede ,,. 
1935 ikincite,rinin 10 uncu pazar giinii Beyoilunda Tiinel civartnd•· ·, 

tiklal caddeainde 471 numarah S. Sa mi apartunanmtn 1 numaralt daitt'' 
ne nakledilmi, ve evvelce antikac1 

Koseoglu Pavli'ye aid olan 
Emaalaiz antikalar, biiyiik SeVT va zolar1, Sa1<e, eski Viyana, Beylo:~~ 

Berlin, Portekiz., tin, Japon ve sair vazolar, antika ikonalar, eski kuf11
8

(• 

Jar, antika tablo ve minyatiirler, Edir ne ve Sam mamulah antika efY•1' P 
giimiif antika koltclar, Jiimii, buhuTdanlar ve aair hayli antika pa~al-:;, • 
miizayedeaine 1935 ikincitevinin 10 uncu pazar Jiinii aabah aaat 10 da 
vam edilecelrtir • 

kutunun lc;lnde kad1n gUzelllginin 
s1rr1 glzll oldugunu blliyor musunuz? 

PUDRASI, Cilde yap1~1k durmat, 
kii cildin ta kendisidir, yiizii parlatmaz. 

<;iinkii parlakhk onun kendisindedir. 

Giresun Jandarma Okulu 
Sabnalma Komisyonunda~; 

Okulun y1lhk ihtiyac1 olan 210,000 kilo ekmege verilen fiat b;:1e 
li.ytk goriilmediginden 11/11/935 pazartesi giinlemecinde saat ~
kapah zarfla tekrar ekailtmeye konulacagmdan isteklilerin rnuar; ' 
giinde Okulda toplanacak Komisyona teminatlarile miiracaa~~), 
leoeleri. "'-~ 


