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Kuvvayı asliye karşı karşıya! 
beşlerin nıukaddeS şehr .. 

·1111 1111 

sa a a 
ltalganlaf diyor ki: ıtalyanıarın 

Habeşistandaki, 
kuvvetleri : "r t €şler iyi sil8hlı ve iyi muhariptir ! • 

260 bin asker, 

Hazırlanmak üzere, ileri hareketimiz 31 s Tayyare, 
200 küsur tank~ 

bir müddet gecikeceğe benziyor!,, Kızı/denizde 25 ita/yan 
harp {!emisi bekli11or 

Büyük bir Harbiye bütçesini 
tasdik . için 

Pek geniş bir milli Ingiliz 
kabinesi kurulacakmış 

.....,..~ 1 

u aıeıaceıe kabi
ne değlşlşlnin Ha
beş meseıesile ve 
lngilterenın Fran
sa donanmasına 
Pek güveneme
mesne izah etme- • 
mek kabil ~eğlldlr 

Veni kabin.enin 
kuruımak isten -
mesıne sebep, bü
yüyecek olan har
biye bütçesini bü
t:ün fırkalara tas-

dik ettirmektir 
(Y azı•ı 2 nckte) 

Ut; lngfllz eereyanuauı milmcsıillerlnden: Solda: Jlakdonadl ortada Baldr.fn, aciğda: Loyd Corç 

Konsey Italyayı 
· mütecaviz saydı 
Yarın da heyeti umumiye toplanarak zecri tedbirlerin tatbikine 

karar yerecek ve bunun icrası için ayrıca bfr komite seçecek 
Musohni son teşebbüslere de menfi cevap verdi 

<l'azısı 'n~üde) 

/(onyada bir cinaget flk-RU ... tll ... A........... Cırzde 
. Konya - y eniceoba nahiyesi • Tev ş ras .ı 
~;n o~~lı ~öyünfde bir cinayet şehrimizde 120 kişi tevkif 
J§ enmıştır. usta a isıninde bir Oı~ İşleri Bakıtıla Tevfik 
4fCncin köy kızlarından biri ile ni· Rüıtü Araı bu sabahki trenle: edildi 
fanlanması diğer delil<anlılarla a· Ankaradan §ehrimize gelmi~ · ~ Harbin • ( .A.) - Sovyet vatan • 
tasını açmıştır. tir. Dıt Bakan•mız bu akşam~ daşr, beynz Ru '.Çinli \C Koralı 120 

1 Hüseyin isminde bir arkada 
1 

ekspreş)e Cenevreyc gidecek • ~ kişi dc,·Jetin cmnıyetine muhaJif hn-
Must fa ile ı t t ! t' i rckettcn dolayı tevkif cdilmişlerdri. 

1 r. m.vgaya .~.u~ınuş, nı·ı ır. · i Bunlar arasında Hnrbindcl\I So\'yet . • 
tan ı .. ının dayak yedıgını göre ......................................................... · · ı .,., · 
'---d b' k n lerın gazete ı o an 4fovo. l\ ı Vostoka • 
~ n ır . ama ile Hii!eyini ınuh- l seyin bağırsaklan dışa r ı fı.rlıyarnk j reketten dolayı te,•kif cdiht\işlerdir. 
t elif >,:erlcrınden yaralamıJlır. Hü.( ölmüıtür. Katil kız yakalanmııtır. lunmaktadır. 

' 

Bir rivayete göre · 

Ve·hip p·aşa 

mağlup olmuş ! . 
Habeşler ltalyan tanklarını fil 

avı usulile avhyorlarmış · .· 

· .Çevirme 4~reketi: : 
ltalyan topraklarına dalıp dUşma~IQ-çı 

lj çevlrmeğe çalışan Habeşlerden heoilz 
bir hab~r gelmedi 

1 

}iki gün eı•ııcl ltalganların Adua ile birlilı:tc ele geçirdikleri Adigrat'Laıı 
bir görünüf 

<Yazısı 2 nci sayfada) 

Alitonco top !Kcınıgıresn açoOoırfkell"i) 
-. - ~ ,,.... ,_, ~ ---- ,,...., --~ --~--

ismet İnönü 

Uyuşturucu 
maddeler salgınınla 

mücadele istedi 

Ramimi:., Tıp 1'urultayına ~§tirök i~in 8el.en Sovyet bi:gml•rıni 
periyor 

(Yazısı ·4 üncü sayfada) 



Habeş harbi llabeşistanda 
sıt.madan ölenler 

lngilizce bir gazetenin harp 
muhabiri tarafından cepheder1 

gönderilen son mektup 

'(Bu yazrya Oair son sa.y:f.a.mızda 
bBrita vardir:) 

Harbin dünkü aafhalan en zi • 
,ade Adua, bundan sonra da Mu . · 
saaH cephe)erinde cereyan etmit
tir. Somali cephesinden hiç bir ye· 
ni haber almınamqtır. 

1Ik giinde yazdığımız gibi Şi. 
malde Adua cephe-sindeki ltalyan 
kuvretlerinin gayesi, Çana gölü • 
nO elde etmek, ve bundan ıonra 
Mavinll nehrinin yataklarından iı• 
tifade ederek Adiaababa'ya yak. 
la§Maktrr. Musaali cephesine ge .. 
lince, buradaki hareket daha Ce .. 
nuba İnerek Adiaababayı Cilbuti'· 
ye bağlryan, ve Habeşistanm ha -
riçle muvasalasını temin eden ye
gane yolu kesmek, bu suretle Ha • 
be,iıtanın dı~andan cephane ve 
harp malzemesi almasma mani ol
maktan ibarettir. ltalyan kuvvet -
Jeri, demir yolunu elde ettikleri 
Mdirde Adisababaya yaklCl§'Dlak 
için arazi güçlüklerini de yenmif 
o1aeaklardır. 

Cenub harekatı ise buraları çö) 
olduğundan ltalyanlar ancak Veb 
nehri yataklarından yukarı, Adis
ababaya doğru ilerliyebilirler. 

Dün üç cepheden gelen haber
ler, umumi bir bakı~a göre daha 
ziyade Habe,lerin lehindedir. Va· 
ziyeti birer birer tetkik edelim: 

geçece~ a.nla.tılm.aktadır. Yalnız 
Y:oia çrkarılan bu 150,000 kişilik 
kuvvet, demiryolu filin olmadığın 
dan yaya yürümek mecburiyetin -
dedir. Bunun için de çok zaman la 
zımdır. 

Habeıler herhalde İta:lyanlan 
oyalamak ve bu zamanı kazanmak 
makaadile bir kısım kuvvetlerini 
İtalyan topraklarına geçirmiş ola
caklardır. 

ltalyan kuvvetleri toplu'bir hal
de hareket ettiklerinden arkala -
rmdan baakmlar yapacak, belki er 
za.k ve cephane aldıklan yolu k~ 
secek olan hu kuvvetleri ortadan 
kaldrrmadan iler'i harekabna pek 
tabiidir ki devam edemiyecekler -
dir. Bu zamana kadar da asıl bü -
yük kuvvetlerin yeti,eceği ve bun· 
ların Adua ceph~indeki 100,000 
kişilik ltalyan kuvvetlerinin daha 
çoğalma.ama Ye yerletmesine im -
kin vermeden hücuma geçecekle -
ri beklenebilir. 

Akaum dU•tU 
Röyter Ajansınrn bu sabah 

bildirdiğine ~öre, Haheşlilerin 

mukaddes şehri olan Aksum dülf' 
müştür. 

Aksum, Habeşlilerin mukad -
des ~ehridir. Hemen bütün impa
ratorların mezarlan buradadır. 

Adua cephesi Musaali cephesi 
ltalyanlar evvelki gün Adua Dün bu cepheden gelen yegane 

ve Adigrat'ı zaptetmişlerdi. Şim . haber, ltalyanJarın Muaaali dağı -
di hareketlerini Abum cihetine m kat'i surette ele geçirdikleri ve 
tevcih etmiş bulunuyorlar. Fakat bundan sonra önlerine çıkan ;öl. 
bu cephede henüz yeni bir muvaf- de 100 mil ilerlemit olduklarıdır. 
fakıyet kazanamamıtlardır. Şu halde İtalyan kuvvetleri bu cep 

Gelen telgraflara bakılacak 0 • hede huduttan itibaren 200 kilo .. 
lursa Adua. önlerinde İtalyan. Ha met;e kadar içeriye ginnit demek
beı çarpıtmaları çok kanlı olmuş- tir ki İtalyan kuYvetlerinin ileri ha 
tur. Habe~ler ~ehri botalttıkları ro1rntleri için bu bir rekor ıayıla .. 
haHle 1talyan kuvvetleri bir tür. bilir. 
lü bo~ ıehre girememişlerdir. Bu Buna mukabil bu cephede ileY.. 
ara Jtalyan ve Hahe§ kuvvetleri leyen S0,000 kiıilik ltalyan kuvve. 
bir kaç defa şehri İfgal ederek ho- ti henüz hiç bir ciddi Habeş kuv
ta!ttıktan sonra nihayet şehir kat- vetile karJılatmıt değildir. Ve ön-
1 aurette ltalyanlarm eline düşmÜf lerine çıkan çölü b&.Jtan başa ge • 
tür. Her iki taraf da mühim zayi • çinceye kadar bir ciddi kuvvetle 
&t vermiştir. karııla§acağma pek ihtimal veri -

Buna rağmen Habqler, Adua lemez. ·Şimdiki halde çölün öbür 
yalnnlannda cephe tutmutlardır. başında Ankober'de çok kuvvetli 

Dün gece gelen bir telgraf bu bir Habet ordusu beklmne!ctedir. 
cwhedeki vaziyeti altüst edecek Bu ordunun ltalyan kuvvetlerine 
mahiyettedir. Çrkardığımız ikin . çölden geçtikten ve bittabi yorul
c.i tabıda yazdığımız gibi bir lngi· du~ ~onra hücum edeceği bek • 
lız gazetesinin Adisababadan öğ- lenebılır. 
rendiğine göre Seyum'un kuman. Som ı· h . 
Claamda bulunan Şimal Habef kuv a 1 Cep esi 
vet1erinin bir kısmı Adua'nın ti. Bu cepheden dün hiç bir yeni 
mali garbiıinde bulunan Mareb haber gelmemiştir. Şimdiki halde 
nehrinden geçerek Eritreyi istila Gerlogubi ltalyanlann, buna mu • 
~bnek için ileırlemeğe baılamı,Jar- kabil Valval Habeşlerin elinde bu. 
<lır. lunuyor. ltalyan tayyareleri de Do 

Bu ani hareket, yeknazarda A- lo ile Yet (Vebbe nehri olması 
'dua cephesinde ilerlemiş olan J • muhtemeldir.) arasındaki sahayı 
talyan kuvvetlerini, bir çevirme ha bombardıman etmektedir. Bu da 
ı-eketile boğmak gayesini güder gİ· İtalyan kuvvetlerinin ileri hareket 
bi görünmektedir. Fakat ltalyan lerini Dolodan ve bu nehir boyun
toıwaklanna giren Habeş askerle- ca yapacaklarına en büyük işaret
rinin hakiki kuvvetini ve mikdarı- tir. 
n~ bilmed~ğimİ2 için bu yolda kati Vehlp paşa majlQp mu olmu, ? 
bır mütalea yürütemeyiz. Harbin Bugünkü gazetelerden biri As· 
i~k ~nlerinde de bir kaç bin kiti· mara'dan aldığı kaydiyie fU 'ha -
lik bır Habet kuvveti ltalyan top- beri netretmittir: 
ralclarma bir akın yapmıttı. Bina- Cenupta Ogaden cephesinde 
enaleyh bunun da böyle bir akm eski Osmanlı })&falarından Vehip 
tecrübesi olduğu tahmin edilebilir. P&Janın kumandasındak! Habe~ 

Fakat yine dün gelen bir tel. kuvvetleriyle ltalyan kuvvetleri 
'l'f'llf, 150,000 kitilik bir cephe kuv arasında yeni ve çok şiddetli bir 
velinin yardnn makaadile Adua.. çarpıtma olmuıtur. Net;cede Ve• 
1" doğru yola çrkanldığmı bildir- hip .Paıa ordusu 1200 maktul ve
mektediT. Bu hareketten, Habetli rerek Cuma'ya doğru geri çekil
lerin Adua cephesinde ltalyanla • meğe mecbur olmuttur. Vehip Pa 
rm fa:da ilerlemesini istemedikleri şa ordusu müthiş bir tayyare bom 
manaer çıkarılabilir. Şu halde ya. bardmıanma da uğramı§tır. 
km bir istikbalde asıl kuvvetli Ha- Haber - Maamafih bu haber 
'beı Mdulvile İtalyanlarm temasa ihtiyatla telakki edilmelidir. 

Cephe 
gerisinden 

haberler 
Esir dUfen Habe.ıer idam 

edllmı, 

Asmara, 7 (A.A.) - Umumi 
karargahtan bildirildiğine göre 
Lomba Angn"!r Öağınm alınmaıı 
çok çetin olmu§tur. General Pe • 
senti'nin kumandasındaki yerli 
bir krtanın esi' alınan çeteleri i -
dam ettiği bildirilmektedir. 

ltalyanlarm gururu gittikçe 
artıyormuf 

H.oma: 8 (A.A.) - Bütün memle . 
kette Aduanın zaptı ile hasıl olan he
yacan Ye gurur daima büyüyerek de
vam etmektedir. 

Bundan başka bir mflyon iki yüz 
bin genci toplıyan gençlik muharebe 
teşkilAtmın 1aeşincl yıl dönümü müna. 
sebetiyle dün başlıyan merasim de bu 
vatanperver havanın devamına yar · 
dım etmektedir. 
Habe,tar ltalyan tanklarını fll 

gibi avllyorlarmı, 
Londradan haber verildiğine 

göre, Habe~ler, fil avlamak için 
kullandıklan U$ulü tanklara v.ar§ı 
da kullamyor\u. Derin hendekler 
açarak bunları dallarla ve kumla 
örtüyorlar. Şimdiye k::ıdar dört 
İtalyan tankının bu surr:tle düşü -
rü!düğü ve içindekilerin öldüğü 
bildirilmektedir. 
Kızıldenlzde 25 ltalyan zırhlısı 

Londra. 7 (A. A.) - ltalyıının 
Kızıldenizde 25 harp gemisi bu • 
lunmaktadır. Bunlardan biri To -
ronto kruvazörü, dördü denizat · 
tı gemisi, ve diğerleri küçük tor • 
pitolardır. 

Adlsababa bombardıman 
edllecek mi? 

Adiaababa - lmpard.tor halka 

"Deyli Herıld,, gazetesinin l ·ı şehrinin birçok halkı, tı..endiıJ 
talyan ordusuyla beraheı bulu • için yüklerle ôiüm tatlf«ln bu~ 
nan harp muhabiri Viıfred Bar • yarelerden evvelc.e hiç [Örın 
her, Adigrat ·;1e Aduva harbmı ti. 
töyle anlatma.~dadır. "Köyün birınde, bu tı.ıyyarel• 
Şunu kaydedelim ki, bu genç rin gürültüsü isitilir ;şitil 

muharrir •on gelen bir habere halk - kadın, erkek ve çoc~ 
göre Habe§ishnda •ıtmadan öl - lar - dağlara kaçtılar. 
müıtür. "Ben, hareketin baılangıc 

"İtalyan aakerlerinin merkez sabahın ıaat be§inde g:\yet " 
l<olu ilk_ büyük ileri hareketiyle sek ve her yere hakim bir yerd 
Habef arazisinde hiçbir mukaver seyrediyordum. 
metle karıılaşmaksızın 12 mil i - "Burasr İtalyan başkumaııdl 
lerlediler. nı General Di Bono ve er-kani 

"Adova ile Adigrat aı·aıındaki biyesinin tarassut meYkii al 
yolun bir noktaııııa varC:ılar. O • ve hudutta bulunan Puntini 
rada bir gece kaldılar. ğıydı. 

Köylüler yolun iki yanına top-. ''Bu dal, Aıamo ovasmdaıı 
lanmıılar İtalyan askerlerine bu denbire 2000 kadem yübelit··· 
kıyorlar ve bir kismı da İtalyan "Muhasamatın b,şlaması 
bayrağını selamlıyorlardı. ıürmedi. Saat ıekizde ıisli sş 

"ltalyan tayyareleri Habet li · havumm içinden patlama ses 
sam üzerine 30000 beyar.name at duyuldu. Bunlıır Adigrat üze 
tı. düten bombalsrın ıesiııH. 

"Az sonra, köylülertlen bazılal' "Kırk dakika ıonra yeniden 
rı, üzerlerindeki {Şame) denilen gürültü serisi duyuldu. Bu d 
beyaz libaslan, bir su'h alameti daha kuvvetliydi. Bunlar da 
olmak ~ere kuliibelerinin dam - dova üzerine dü~en bombalıs 
larına koydulu. "Sonra gürültüler k~eildi 

"flerlemenin bqhca huıusiy~ tayyarelerin hududa doğru d' 
ti, İtalyan askerlerinin ilerlediği düğünü gördük. 
yolların' irızah olmasıycii. "Bugünkü harekatta 100. 

"Orduyu taidp eden yol yapı - den fazla efrat bulunuyor:. 
cıları birkaç :ı4aat için ie ba,lıcs fırkadan müteıekkildirlt"r. 9 
yolları tesviyeye giriıi.Yordu. çok da yardımcr kuvvetler 

"Gerek ~dova, gerek Adigrat dl1'.,, 
civar. dağlarda hava tehlikesi i • -:-------------------------~...., 
çi? ~ığrna~ıar yapmasını emret .. Daha geniş bir Mısır 
mı§hr. Adısababada bulunan ya• 
hancı elçilikler de şehrin ltalyan milli kabine ordusunun 
tayyareleri tarafrndan bombardı • 
man edilmemesi için ltalyadan kurulacakmış faaliyeti 
teminat alınmasını hükiimetleri~ L d 8 (A A ) Ga t 1 Berlin, 8 (Radyo 1'le) -
d 

• . 
1 

d' on ra, . • - ze e.er 
en rıca etmı§ er ır. rin birçoğu, g~lecek genel ıeçi - ordusu hazırlanma faaliyetini 

ltalyanlar Habeflerln iyi tesllh min tarihini 28 ikinciteırin olara!' tikçe arttırmaktadır. Ordu bi 
edlldl.:ilnl ve iyi muharip . • 

olduiunu itiraf ediyor gösterıyorlar. Bununla beraber, yeni kuvvetlerle ve tayyare 
Roma, 8 (A.A.) - Stafani ajansı Daily Mail ga ?:etesi, halkın oyuna takviye edilmi,tir. 

bildiriyor; başvurmayı imkansız kılacak su ~ Bundan bir mUddet evvel 
İtalyan basını, Aduanın yeniden rette ararulusal durumds bir va ~ yanların Libyaya 50,000 as!<e 

zaptı üzerine bu hadiseye hasrettikleri h t h 1 ld "' t kJ. d s· ki lnailtereyi iyice ku•knJa 
yazılarda. ulusun sevinç ve kıvancını ame ası 0 ugu a \r e, 1r <> "J 

ifade etmektedir. Ayni zamanda gaze- Herbert Samuel ile itçi önderle • mııtı. 
te sayfaları doğu Afrikarun kuzey rinden birtakımının da alınması Bir İngiliz - ltalyan ha-bi 
(şimal) ve güney (cenup) cephelerin- suretiyle bugünkü kab\nenin ge • kuunda bu yeni tahtidat ile 
de yapılan harekata dair özel aytar - niıletilebileceğini ıanıyoı. yanlar Mısın kclayca tehdit! 
!arından gelen tafsi1at ile doludur. bilecek bir vaziyete gelr:ı>" 1 

Basrn, bilhassa, Habeşistan ile kat Öbür yandan, Mornin_, Post ga lngiltere bunun \!zerine l sl·e 
t hesabın görülmesinde, Aduanın zap- zetesi de, parlimentoyd. sunula - riyeye muhtelif filolar sevl-> 
tı keyfiyetinin ilk gerekli adım oldu- cak olan silahlanma programına ~ k d d' ve Mısrr ordusunu da mılke b 
gunu ay e ıyc;.·. karıı itçilerin şiddetle muhalefet 
liyeti bir müddet için durduracağı sa. . . . tedbir olarak kuvve~lendir 
vaşlardan sonra alındığını yazıyor - edeceklerı kanaatınm, memleket:ıo batlamıştır. 
lar. Bu savaşlarda Habeşler zorlu bir ten yeni yetge&er almmas. lüzumu _ _ _________ __.., 
mukavemet göstermişlerdir. İtalyan na dair hükumet üyelennde mev- SalAhaltin Rf fat 
kuvvetleri, iyi silahlanmış ye iyi ta. cut duyguyu günden güne arttır.. arkadaşlarını il 
lim görmüş önemli Habeş kuvvetle . makta olduğunu yazmaktadu. beraatları isteni. 
riyle karşılaşmışlardır. • 

Roma, 8 CA.A.) - Habeşistan sefe- Bulgari!:\tandan gelen gö('. nt 
rinin birinci safhas4 İtalyan hedef - Zavallı adam verilen haklardan istifade eder 
lerinin birinci hattmı teşkil eden bü • çak şeker getirmekten su!:1u g 
tün noktaların alınması ile sonuçlan. Vapurda öldü Salahaddin Rıfat ve arkadaş 
mıştır. bu sabah da sekizinci ihtisas 

Yeni bir ileri harekete başlanma. - Büyükadada oturan Dimitri is- mesinde duruşmaları yapılmışt 
dan eV\·el, işgal edilmiş topraklarda minde bir adam diin aileaile bir - ı Bu duruşmada müddeiumu 
' ·erlesmck ve yeni bir hareket ü~sü l 'kt G''zt b' · t' anamesini okumuştur. Bir ı-a:ı t 
J , 1 ı e o epe vapuruna ınmış ı r. 1 hazır1amak üzere, kurmaym. süel faa. d süren iddianamenin sonunda J\

1 

Bir kaç sene enberi apandisitten! 
liyet bir müddet i ~in durduracağı sa- unıumi Salahaddin Rı fat ' 'e be 
nrlmnktadır. muztarıb bulunan Dimitri evvelki daşının kac:akçıhkla alakas1 tc. 

gece müthiş surette sancılanmış, ,1 dilemdiğinden beraatlarını is 
Habes imparatoru 

Vo1o'da 
R'oma, 8 (A.A.) - Corl'İere 

Della Seranın haber verdiğine gö-
1 
l 

re: ~abeş imparatoru Volloya git· ı' 
mıstır. _.._ _ . 

. 1 

ı 
1 

nihayet ameliyat yaptırmaya ka . tir. 
---~---~--~---~-ı 

rnr vererek dün yola çıkmıştır. 
Göztepe vapuru Modadan kalktık
tan sonra Dimitrinin sancısı yinej 
tutmu~, biraz sonra da aclamcağrı ı 

ölmii~~ür. Vapur hc pr üye yanaşın- ! 
c:t Dimitrinin cese:li bder:J iye dok. 
toru t<ırafmdan mua)•ene ed ilmiş, 
apan~füı;tı "''' öldHğü anlr.~ılara.k 

Doğum 
Genç gazeteci arkadaş! 

dan Rüş:lü Bekirin evve1 
bir kız çocuğu dünyaya 
Güler adı konulmuştur. 

l • 
. i gömülm53İne izin verilmittir. 

D~f,rli nrkada~ımızla ei 
rik eder, ikinci y~7rul:ır• 

u~un ve mes'ud bir ömür Y 
ıını dileriz.. 
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S.üµısa ..........____. 

lngiliz - Italyan zıddiyeti 
karşısında Fransa 

"-bet topraklannda ilk mevzii ve bilhassa Milletler Cemiyetin"" 
•• tabii bur muvaffakiyetler yal- de i.zami müzaheret vadetti. 
nız Romada sevinçle kaJ'!ılanma- • • • 
dı. Paria ve Fransanın büyük bir Bu anlatmanın tesirleri cidden 
kıımı da bütü4 ·kalbiyle ltalyan • derin olmuttur. Fransa Akdeniz
ları alkıtladı . Bu hc.reketiyle deki donanmaınnm mühim bir kıs 
Fransa, durumuna, artık kat'i bir mını gittikçe ioğalan Alman de -
veçhe vermit oldu. Fransız efkar1 niz kuvvetlerine kartı koyabilmek 
umum.iyeai, hükUınetine yolunu üzere derhal timal limanlarına 
röıterdi. Sosyalistler bile fazla nakletti. Diğe rtaraftan Fransa • 
ıarar edemedi. İtalya hududundaki F ransrz ko • 

Franıa bu ıuretle hülro.met baş- lorduları da yerierini değiştiriyor, 
kanı Laval tarafından Musolini - Alman - Franıuz hududunu tak • 
ye aeçen son kanunda verilmiş viyeye gönderiliyordu. 
yardım sözünü lutmuı cldu. in - Geçen gün de söyledjğimiz gi
ıiltereye karşı, Anglo Sakson bi Fransanın İtalyayı kuvvetle 
dünyasına kartı Latin dünyasınm müdafaaya, yardıma sevkeden ~ 
mevcudiyetini, kuvvetini, tesanü- mil Alman teh~ikesi ohnakla be • 
dünü ilin etti. A.lmanyaya, ltal !" raber İngiliz siyasasının tereddüt
ya.nın icabında yalnız ka!mıyaca- leri, kat'i taahhütlere girişmek is 
iını anlatmak istedi. tememesi de büyük bir rol oyna • 

• ,,. :ıf. mı~tır. 

Bugün ancak ismi anılan Ver .. lngilterenin Milletler Cemi -
say muahedesinin lngi:tuenin de yeti paktına muhalif telakki cdi -
ya.rdımiyle Almanya tarafın:lan len Alman - İngiliz deniz muka
f ilen tanıtmaması Fransa için na.. veleıi Fransayı çok kczdırmış ve 
zik bir durum yaratmıştı. Fransız - 1talyan dosth1~nu ide· 

Hitler'in sağlam idare ve :ra - ta kamçılamıştır . 
deai altında Almanyanın kuvvet · • 11- ~ 
lenmesi, deniz. hava va bilhusa Fransanın yeni siyasa&\ Akde • 
kııtra l--uvvetlerin• artırrnası F;,·an~ nizde yeni bir duıum yaratm,ftır. 
ıayı lakayt bı:-akd.mazdr_ Kaybe - Lakin hu siyasadan en ziyade 
dilecek bir dakika yoktu. Yeni ve müteessir o]acak olan Milletler 
kuvvetli müttefikler bulmak li. - Cemiyetidir, mÜ§terek ;;ımniyet na 
zımdr. lngilterenin ag"' u ve biraz zariyesidir. Sonra da yarın Habe, 
pahalıya mal olan dostluğundan ihtilafına be.ıziyen muelelerin 
ha zaman emın olunamazdı. Avrupada çık.nası ihtimali ileri -

Fransa kendine do!t ararken, de çok nazik dt•rumlar yarata • 
bilmükabele onun da vardımına, cakttr. 
par:ısına ihtiyacı olnolar vardı. • ;r. ~ 

Müıterek tehlike Boltevik Rus• Fikrimizce Fransa _ l~alya dost-
3 •Y • ve r a,ıat ltalyayı - - biri bi - ı uğu asıl lngilterenin Avrupa itle-
rinin vaktiyle hasmı ohn hu ay - rine yabancı kallllasını da intaç e
kırı rej;m devletlerini -- Fransa d l 
e!'re.lmcla birle§tirdi. Buna da SiV 

ecek, ngilterenin MEletler Ce -
miyetine olan itimat ve emniye-

ik: Hitler ve akideler;ydi... tini azaltacaktır. 
~ Ru!ya rejimi için kCJrkuyor, 1 - işin can al.ıcak noktaSI, ruhu 
ff talya Cermenlerle hemhudut ol • · t b t hl"k d" ç·· k" M"l' t 
ti~ mn.?c: istemiyordu. Fransa fırsatı ılş eC u .e ı. : ır. unı· 1' ·11 .e -
• ~ k d E . er ernıyetınm teme ı ngı tere· 
~1 açırma ı. mr,ıyetin; gittikçe · · · -· ı·· 

ı 'j kayb d p 
1 

· . . · dır ve cemıyetın ba~ka turu ya .. 
eJ' e en o onyanın yt:unı tut • •mkA d · 

m~ .. R şamasına ı an a yoktur. 
• t uzere usya ile anla§tI. Raif N Meta 

ıJ ~"' ~ --
s ftldya ile anln~mak dnha uzun inhisar memurlarının 
Jıt ıt•:dü. Musolini, İtalyanın, umu - tekailtlilkleri nasıl 

111~ harbın neticelerinden kafi de-. 
-td r~ede iıtifade e:mediğine kaniy- olacak '/ 
lt~ dı. İnhisar memurlarının tekaüt • 
eJ' ~ski Alman topraklarını lngil- lükleri hakkında hazırlanan layi• 

hi·:.: ve. Fransa payla~rnışlar, hal- ha projesi Kamutay komisyonla • 
yeya btr§ey vermemişlt!rdi. rında müzakere edilmektedir. Bu 

ltal~ada fa4ist rejiminin yer .. projeye göre inhisar memurhrı · 
le§:ııesmden .sonra birç'>k tanın _ nın tekaütlük kıdemleri rejinin 
mı, Musolini alcyhtar!-ir! Fran • hük\lmete geçtiği 925 senesinden 
aaya ıığınmıılar Musoliniye karsı ba§lıyacak ve kanun m~riyete gir 
tiddetli propaganda yapmağa h~ş diği zaman 60 ya§ım doldunnut 

\ e lartııflardı. olanlara maktu l1lzminat verile • 

lstanbul 
radyosu 

Vılbaşında şimdiki 
şirketin ellnden 
Nafıaya geçiyor 
latanbul radyosunu on yıldan -

heri itletmekte olan "Türk Telsiz 
telefon Anonim sosyetesi., nin hü
kfunetle olan anlaşmasr müddeti· 
nin önümüzdeki yıl h&Jında bit · 
mekte olduğunu yazmış ve bir ya • 
hancı grupun l stanhul radyosunu 
işletmek için teıebbüslerde bulun 
duğunu da ilave etmiıtik. 

A vrupada bir kaç radyo istas · 
yonuna sahip bulunan bu grupun 
dilekleri kabul edilmediği gibi şim 
diki Telsiz sosyetesinin anl~ma 
müddetinin uzatılmaması da takar 

Bin şoför bir 
mazbata hazırladı 
Şoföreler cemiyetinin istifa e -1 

den idare heyeti yerine yakında ! 
yeni bir idare heyeti seçilecektir. 
İstanbul şoförleri bu münasebetle 
aralarında seçim hazırlıklarına 
bn~lamışlardır. Bu arada eski i · 
dare heyetlerinden memnun olmı
yan, onların foförlerin menfaatine 
işler görmediklerine kani bulunan 
bir kısmı ıoförler de faaliyete geç
mişlerdir. 

Geçen aktam ~förler cemiye • 
tinde toplanan bu ıoförler arala
rında kırk murahas aeçmi§ler ve 
binden fazla imza toplıyarak bir 
mazbata hazırlamı§lardır. 

Alaka.dar dairelere verilecek o

lan bu mazhatada eski idare hey· 
etlerine girenlerden hi~ birisinin 
yeni idare heyetine aeçilmiyeceği 
bildirilmektedir. Bu şoförlere gÖ· 

re şoförler cemiyetinin şimdiye ka 
dar iş başına geçmiş idare heyet· 
leri hep otomobil sahibi azadan te
şekkül etmiıtir ve İ!:lerinde maaş 
veya aylıkla çalışarak otomobil 
sahibi olmıyan şoförleden hiç bir 
aza yoktur .• Halbuki bu doğru o
lamaz ve idare heyetlerinin bun -
dan böyle yan azası otomobil aa • 
hibi, diğer yarısı toför olmak su -
Tetile teıekkül etmelidir. 

nır etmittir. lstanbul radyosu ----------------------------~ 

bizzat devlet tarafından ve Baym· 
dırhk Bakanlığı eJile işletilecek · 
tir. 

Devletin remıt poıtası halinde 
ç.alq.aca.k olan İstanbul radyosu 
poıta genel direktörlüğüne bağla
nacak ve bu genel direktörlük 
"Posta, Telgraf, Telefon ve Tel · 
aiz direktörlüğü,, iamini alacaktrr. 
Esasen eldeki telsiz kanununa na· 
zaran her nevi tel~iz iıtasyonları 
kurmak hakkı cevlete aid bulun . 
maktadır. Nitekim bundan be§ yıl 
önce Radyo şirketi aciz haline düş 
tüğü zaman genel direktörlüğün 

emrile poıta baş direktörlüğü §İr
ket muamelelerine vaz'ıyed etmiş
ti. 

İstanbul telsizi devlet eline geç
tikten sonra hükUmetin içerde ve 
dıfande propaganda için yapmağıı' 
tasavvur ettiği ve iize:-inde işlenen 
radyo inkılabı hareketine başlana
caktır. 

Ltiğam sularile 
sulanan sebzeler 
faciasına zeyl ! 

Bazı bostan sahipleri sebzele- ı 
rin lağım sularile a.ulanmasmın 

yasak edildiğini öirenmemişler ve! 
böyle bir karar olup olmadığını 
belediyeden 5'>rmuılardır. Beledi. 
ye bunlara lazım gelen cevabı ver 

diği gibi bahçelerini de teftiıe baş 
lamıftrr. 

Valf Ankaraya gitti 
Vali ve belediye reisi Muhittin 

Üstündağ dün Ankaraya gitmiş -
tir. Muhittin Ostündağla Terkos 
direktörü Zıya ile levazım direk . 
törü Mahmud da Ankarayjl gitmit
lerdir. 

Atatürk köprüsünün ihale müd
deti yaklaıtığı için bu hususta Ba
kanlıkla ve imar bürosile görüıü
lecektir. Bundan ba§ka belediye -
nin diğer işleri de takib edilecek· 
tir. 

Tamir edilen 
otobüsler 

iyi tamir edilip edil
medikleri kaza yap
tıkları zaman tetkik 

edilecek 
Şehir içinde ve dıtmda İ!liyen 

otobüs ve kamyonlar aık, sık bo • 
zulmakta, sonra tamir edilerek ye· 
niden sefere çıkanlmaktadır. Be
lediye, bu şekildeki tamirlerin iyi 
yapılıp yapılmadığmm tetkikini 
lüzumlu görmü~, knymakamlrkla • 
ı·a adliyeye ve diğer bilgili yerlere 
bu hususta bir yayım yapmııtır. 

Kaza ıuretile veya herhangi bir 
fekilde yolda kalan, bozulan oto· 
bils ve kamyon oluna bunların he· 
men emniyet altıncı §ube direktö
lüğüne haber verilmesi bi1dirilmi§ 
tir. 

Bu haber verme kazalardan son 
ra olacağına. göre, belediyenin ka· 
2a o]madan evvel tamirlerin iyi 
yapılıp yapılmadığını kontrol et • 
mesi acaba daha doğru olmaz mı? 
Kontrolun kazalardan sonra ya -
pdması kararma doğrusu bizim ak 
lımız ermedi!. 

-0--

Relediyenf n yeni 
binasına 50 bf n lira 

harcanacak 

Bulgar vapur 
kumpanyası 
Kaçakçılıktan zan 
altında bulunan 

acentesini azletti 
Bulıgar vapurla.mım lıtanbul a .. 

centesi bulunan ve uzun yıllardan 
beri bu iti yapan Ayvan Yaklaç -
yefin 1 70 ton §e-keri göç.men malı 
gibi Bulgaristandan memleketimi
ze gümrük r~mi vermeden getire
r:ek kaçakçılık yapan tebekenin bf\ 
tında bulmımaktan ötürü gümrük 
sekizinci ihtiıu mahkemesine ve· 
rildiğini yazmıştık. 

Bulgar seyrisefain idaresi bu 
suçtan dolayı mahkemenin karan
m beklemeden Ayvan Yaklaçye -:1 
Türkiye acenteliğinden azl't!tnı· . 
ve bu kararım Ekonomi Bakanlıcı 
na da bildinnittir. . . 

-0---

Galata rıhtımının 
parmaklıklarıuu tel 

konuluyor 
Liman Genel direktörlüğü, güm 

rük muhafaza te§krlabnca gösteri
len lüzum üzerine Galata rıhtımı· 
nm hariçle her türlü ali.kasını ke
serek kaçakçılık imkanlarmı hüt
hütün ortadan kaldırmak için rdt
tım parmakJ,klarma dünden itf .. 
haren tel kafesler koydurma.fa 
başlamqt:ır. 1 - , 

Muhtelit hakem mahkemeleri· ---o-
nin bulunduğu binanın belediye Terkosun yeni sllzme 
tarafından almdığmı yazmıştık. havuzu 
Yapılan kef ifte bu binanın elli bin 
lira hacanarak pek iyi bir hale ge
leceği anlaşılmıştır. Bunun için büt 
çeden tahsi1at ayrılmıştrr. 

Bu binanın tamiri münasebeti)e 
belediyenin diğer şubelerinde ta
mir yapılmıyacak, bütçedeki bü -
tün tamir paraları buraya harcana 
caktır. 

Belediye reisi de yeni binada 
oturacaktır. l 

T erkos idaresi tarafından F e
riköyünde bir süzme havuzu yapıl 
masına ba§lanmııtır. Bu havuz ya
pıldıktan ıonra sular daha iyi ıü· 
zülecektir. · 

--o--

Ekmek fiyatları 
Belediye narh komisyonu dün 

toplanmış, ekmek ve francala fia
tini eskisi gibi bırakmı§hr. 

Tumısta yaşıyan yüzbin1erce rek tasfiyeye tabi lutulacl\klardır. 
ırlrtla!ın~an dol&yı ltalya oıaya . Tek~ütlük müddeti 20 - 25 se -
ıözdikınış, açıktan açığa orasını ne arasında olacağı zannediliyor. 
iatemeğe kafü·§tnı§h. Fazla ola • Bu müddeti dolduranlar ıon al• 
rati ltaly~ Akder.izde Fransaya dıkları maa;ın yarısiyle tekaüt e -
~~~·. de~ız k~vvetleri ht"raberli _ dilecekler, doldurmadan ölenle -

~.~;~~;f ?:;;~~~~:~::ı;::~~ f ~J.!J:~i~iiI:l;:.~~~:( .. ~:~~~~-Ş-~::f::~:_ı-:ı::_ı· .. -l:~!~~~:~ ... ,,a-... -w~.:~~~-~-~~-~-~-~~ .. : ... ~---~--rm~-~-=D":i .. ~-.L~:sl:! ... ,'_~-.,~-""i ... 31:+~,ıı:ıı:~Z'~:a~"C~~~=I~[:c:ı .. =IMl~=--~~ ... -~=~~~ad) 
Alman tehlikesi, Muaolininin tutarı verilecektir. Ed'• k T k l 

F~an.saya kartı bir muharebeyi --o- ırne apı - op apı yo U 
1roze aldıramama11nı temin etti· Trenlerde sayım 
iki tarafı da valdattırdt. Fransa• 20 ilkt-rinde yapılacak olan Edirnekapıda. oturan lıir okuyucumuzdan aş:ığıd:t - mak için değil, Edirnt l:amdan Topkapıya ı·erilccek ter. 
Tun tak" fa..;.} 1 b -ıı: ki mektubu aldıl•: kos suyunun borulanm dür,.emek İ"frl .nelm:.:, 

uı 1 "" yan ara azı ınüsa- •ayını ı· ttı'nı'n tre".~erde ko1.aylıkla "E i k ıd T ' b 1; " ,. d 1 l .. 1' ~. • d rne ·a.p an opı•apı11a uzanan gayet a bat A l 1 _ 
a e er, talyaya yüz binlerce !~ilo- ve dogru" olarak yapılabilmeıi i - bir yolumuz var. Bu yolun 1 - ·n müteaddit me c er yolun tam ortasında bir metre dcr .. ı likte 
111etre çöl topraklar vererek onun- çin evvelden istasyon ıefleriyle defalar uraya (belediyeye) ı~a=~:::er:çı baJı·urdu/;. i~l.:~~rlar açarak bornlrm 11crlcşliri!ıorlar. Sonra üstün 
la anlattı. Fazla olarak da ona temaslarda bulunulması ve sayım l~ık ve kaldırım istedik. Hiçbiri oİmadı. ·uru ka~alıp fazla taş toprağı, molo:ları yolun iki ya-
HaL-utand · t d•ği 'b' h Geçen hafta buraya ellerinde ka:ma, kürek bulu.narı wna yıyıyorlar. Bu suretle kararılı!.: l 'C berbat 11olu11w-

1.1ÇJ a ıa e ı gı ı are - sonuna kadar hiçbir memura 1zin ket tmek h' blrrok yol amelesinin (Jeldiğini gördük. ı1melrııin gc 'i~i :un ne lıal aldığını lasam:ut· cdiTl! 
• ıirriyetini, hakkını verilmemesi Bcı~bakani•ktan ala- 7 

dl H ı_ ı. .. _ ilk önce bizi çok sevindirdi. F'a!.:at bıı srı-inç çok siir • flizleri bu azaptan km tarr.wk için urayın dikkatini 
Yer • er.-;eae -qı, her tarafta, kadarlara bildirilmi .. tir. d · '· w ad k 

:r nıe en gene uıKıSara ugr ı · • . Meğer bu amele yol yap- çeknumi::i dileriz.,, 
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Habeş harbinin siyasi yüzü .AD'ltoınıeo 'll:o~ k@ını~ıresn aıçnDnırk .. -._,,_, ~ .-. .--. -~,,_,,_,,_,, ~ .... 

Kon·sey Italyayı isme İnönü 

mütecaviz saydı 
Uyuşturucu 

Yarın da heyeti umumiye toplanarak zecri tedblrlerln tatbikine 
karar verecek ve bunun icrası için ayrıca bir komite seçecek 

maddeJer salgınıı 
mücadele isted. 

Musolini son teşebbüslere de menfi cevap verdi 
Habeş • İtalya harbini bitirmeğe yanlarla temastan içtinap etmek em ., kalkıştığından dolayı ltalyan delege. 

çalışan Uluslar Kurumu dün gene fa. ri vermekle banş l!leverliğfn ı50n had - si, konseyin bu hareketini protesto et. 
aliyetine devam ettL Konsey azaları din -varmıştır. mek istemiş, Habeş delegesi ise rapo-
toplanarak, mütecavizin kim oldufu- l ra hiç itirazı olmadığım bildirmiştir. 
nu tesbit eden altılar komitesi raporu. Bunun üzerine, Altılar komitesinin 
nu dinlediler, okudular ve İtalya dele- :ıporu on dört azadan on üçiintın btt. 
gesinin itirazlarına rağmen - yalnrz ii!l tasvibi ile kabul edilmiştir. 
bir aza müstenkif kalmak şartile - Bu karar yann toplanacak olan 
elbfrliğiyle kabul ettiler. 1cyeti umumlyeye verilecek ve if, 16 

Müstenkif kalan aza, Şili delegesi - tcı maddenin (yani zecri tedbirlerin) 
dlr. HükQmetine danışmak istemiştir. .ılrnmasına kalacaktır. 

Harbin mes'uliyetini araştıracak Anlaşıldığına göre, alınacak tedbir-
olan komite, konsey tarafından seçil. !eri kararla~tmnak üzere heyeti omu-
mişti ve kendisinden şu sorgulara cc- miye de bir komite seçecektir. Sonra 
Tap hazırlaması isteniyordu: bu komitenin kararını tasvip edecek • 

A) Son duruma göre Uluslar Kuru- tir. 
mu misakı ihlal edilmiş midir? Son ıe,ebbUsler : Mueollnl 

B) lhl!l edilmişse hangi maddeler uoımaz 1,, diyor. 
fhlil edilmiştir? 1 Dün sabah Paristen Cenevreye ıl-

C) Mütearrız kimdir? den Fransız başbakanı Lava], İngiliz 
Komitenin konseye verdiği rapor - ve İtalyan delegeleriyle a.m ayn gö-

C!a bu aorgulann cevabı şu yoldadır: rü~müştür. Bu görüşmelerden 10nm 
A) İtalyan - Habeş anla'1Jlazlr'{• Musolininin pl!nım ka.t'fyyen defiş . 

mıı Uluslar Kurumuna havale edil tirmek iı;;te:me'H<7i anlaşılmıştır. 

meslne ra!men harp başladığmdar 
Clolayı misak ihlil edilmiştir. 

B) lhlAl edilen maddeler, mi.sakın 
ll nci, 14 ve 15 nci maddeleridir. 

C) Mütearriz İtalyadır. 
ismet lnönü küraüde 

Ankara, 7 - Atatürkün hima • 
yeaindeki altıncı Tıp Kurultayı 
bugün aaat on birde Halkevinde 
lımet lnönünün bir ıÖflt.'Viyle a • 
çıldr. Açılma tör eninde Kamutay 
Baıkanı, ıaylavlar da bulunuyor
lardı. 

ismet İnönü söylevin; verdi ve 
sonra batkanltk yerine geçti. Bun 
dan sonra Sağlık Bakanı Refik 
Saydam da bir ıöylev verdi. Cu • 
mur Bafkanma ve Kamutay Baş
kanhğma kurultayın 'aygdannı 
bildirecek heyet seçildikten son • 
ra birinci celse bitti. 

Kurultay öğleden sonra saat on 
dörtte Profesör General Tevfik 
Sağlamın başkanlığında ruzna -
mede bulunan maddelerin müza
keresine batladı. 

Kurultaya beş yüze yakm mu · 
rahhas iştirak etmekteJir. Kurul
tay çartamba günü saat on yedi · 
de kapanacaktır. 

General lsmet lnönünün söyle
vi tudur: 

"Altıncı ulusal bp kongresi a -
çılmı§t:rr. Bu yüksek toplantıya şe

hiyetli bir hekim gibi d4 
dun siyasal ve sosyal itlı 
rapn ve mes'Ul olan bir , 
bi söylüyorum. Uyuttu'1l 
deler tahribatmdan b.• 
fazla korkuyoruz. Bunu 
nuzda memlekete kattı 
benim için bir borçtur. 

"Arkadatlar, afyon 
kebnizin ekonomik ma~ 
den biridir. Bu yüzden ı 

servet kazanıvo.r ve birç4 
daılar geçiniyor. Bununlı 
biı. uyufturucu maddeler 
tarip olmadığımırı göre~ 
müteaelli oluyoruz. Bu • 
ırulusal alanda uluslara 
lara zarar vermemesi iç 
ediyoruz. 1928 denberi ~ 
nunlarla ve nizamlarh. 1 

devam ettiriyoruz. lı; 

maddeler mücadeleai,v 
meselesi, inanma mesele 
takip ediyoruz. Uyuşturı 
deler kaçakçılarını ce~ 

insanlar için en aşağı, ~1 
li insanlar olarak tak'tı 
ruz.,, 

Komite, bu durum karşısında misa. 
km 16 ncı maddesinin, yani zecri ted -
birler alınmasını emreden maddenin 
ta.bikini gerektiğini anlatmaktadır. 
Çünld4 Uluslar Kurumu üyelerinden 
birine karşı açılan harp kurum aza -
Iannm hepsine açılmış sayılmakta . 
dır. 

Harp başlamış olduğu için fazla i
leri gitmiyeccğiı:t. Yalnız şu kadarını 
söyliyebilirim ki Habeşistan fakir ve 
küçük bir devlet olduğu için maalesef 
İtalya gibi bir propagJında. Bakanlığı 

kuramamı~.,, 

ref veren üyeleri. sayın arkadaş•----------

ttalyanm Habeşlere kar§l resmen 
harp i11n etnemcsine gelince, komi -

Aloizi 

Cain nporuna...göre, ortada harp var
ken bunun resmen iHln edilmemiş ol . 
ması ••mütebaki ihlft.l keyfiyetinin ma
hiyettnl değiştiremez.,, 

hatyan delegesi ne diyor ? 
DUn Uluslar kurumu konseyince 

ıörüşüJen rapor neşredilir edilmez 
İtalya delegesi genel sekreterliğe baş
vurarak, konsey toplantısının geri hı. 
ra.kılmasmı istemiş, raporu tetkik ve 
hilkftmetinden talfmat almak için ken. 
dJsine vakit Iamn olduğunu söylemiş
tir, Bu istek kabul edilmemiştir. 

Bunun üzerine konseyin 17,45 de 
yalnian aleni toplantısına giren !tal. 
yan delegesi rapora itirazlara başla • 
mıştrr. İtalyan delege.si, İtalyan nok
tai nazarını anlatarak Afrikadaki 
miiitemlekelerini korumak için emnf. 
yel teDbirleri almak mecburiyetinde 
kalllzklannı tekrarlamıştır. 

Habaf delegesi ne diyor? 
Bttndan sonra Habeş delegesi söz 

alarak şun1an söylemiştir: 
"- HiikQmetim Uluslar Kurumu 

tarafmdan yapılacak tavsiyeleri bü -
yük bir memnuniyetle naıan itibare 
almıya daima hazırdır. Valval htdi -
sesinde hiçbir kabahatimiz olmadığı 
resmee an1a~1ch. Buna karşı İtalya • 
mn har\ll hazırladığı tahakkuk et -
mtştfr. 

imparatorumuz ordulanmt7Jl ltal-

MUnaka,a ve eon 
H.abe~ delegesinin bu sözleri ü -

zerine, konsey başkanı diğer üyelerin 
mütaleasını sormuş ve misakın ihl:11 
edilip edilmediği hakkında her Uye -
r.in kendi kanaatini söytemegini iste - . 
mi~tir. · 

Hiç vakit vermeden karar almağa 1 Havaruat 

Bir Alman muharririne göre 
~~~ ...._......,___ ~,,_.,, .-. - ,,___ -

Dünya kargaşası ve Habeş 
harbi içinde 

Türk· yenin ve diğer 
Akde iz ilerin vaziyeti 

Bitlerin gazetesi olan "Völkişer 

Beobahtier ,,in Sof ya siya8al aytan, 
Akdeniz kzydannda m.cnf aatlerin 
karşılaşmasını anlatmak istiyen bir 
yazı yaznuştır. 

Yan föyle başlıyor: 

Akdenizde Italyanm kuvvetlenme -
sine her iki devlet tarafmdan endişe 
ile bakılabilir. Bundan başka Türkiye
nin Boğazlar meselesi vardrr. Türki. 
ye bu meseleye f evkallde ehemmiyet 
vermektedir. 

Boğazlardaki askerlikten tecrit e
dilmiş mınt.aknları kaldırmak için 
Türkfyenin gösterdiği glcyl'et sırf bir 
şeref ve haysiyet meselesi delildir. 
Belki Avrupa kıtaBındaki yerlerinin 
emniyeti ve Avrupalı bir devlet rolii -

lan selamlamak beniru için bir 
bahtiyarlıktır. 

"Buradaki çahtmalarınızı bü -
tün memleketin yakm uir ilgı ve 
sevgi ile ve çok :likka!le takip et 
tiğine güvenebilirsiniz. ,:,-yasal h<' 
yatımızda &ağlık eava§!an, has -
talık mücadeleleri bizirn öteden 
beri çok önem verdiğimız bir is • 
tikamettir. Meml.~ket bu savat . 
lardan büyük ta) da gördü. 

''Himmetiniz yalnız ~azif e ba
tında ve yurdun dört köşesmde 
japtığınız fedakarlıklar değil. 

bilhassa tecrübeleriniz• biribirine 
katıp ilerletmeK ve yükseltmek için 

bu toplanblarda göstneceğini-z 

gayretlerle ölçülecektir • ı 

Ba,hakan memleket 1-.ayatmda 
doktorların l'Oliinü a;ıJatbktan 

sonra sözüne ıöyle dev~m etmit • 
tir: 

"Arkada,lar, bilhaıiıa "Toksi
komani,, (uyu§h<rucu ar.addcler 
kuJlanmak illeti) He U~"afacak • 
ımız. Bu mevzu, bizim Jjıyal ha
yatımızda ıizin çok eht.mmiyetle 
uğraşacağınız ve bütün memle -
1 etın dikkatini ilzerine toplıya -
cağınız birfeydir. 

Okul kltaplorır 
ıstılahlar kıla~ 
göre öğretlleı 
Bu ıene lise ve- orta o 

okutulacak lıı.:iteplar, ~t 

kitaplarının aynı oldu~J 
zı öğretmenler bu kıtap 
çen tabirlerin talebeye n 
öğretileceği hakJ.ında i-. 

dütmü§ler ve ldı•tür idı.r 
vurmuşlardır. Kültür iJı 
karılıp da bütün mekteı: 
rasız olarak dağıtılan k1 
bakılarak ıstı;ahJarla 1 

klavuzdaki kıu,ı1 ıklarrni'I 

!anılmasını ve okLJrlarB 1 

de öğretilmeıtni b1ldi-'TI 

Açıkta kalan bazı ctı 

kültür idaresi.ıce dün ) 
orta okuluyla .Kadıköv 
ta okuluna verfettirila'l 
Kumkapı ve Orhköy o~ 
hazırlıkları bittiği ve k.u 
duğu için yarın açılmış 
caklardır. Kadıköy ik\nj 
kulunda ise d ıha bir mi 
yıt devam edecektir. 

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

Memel işi 

''lngiliz donanması Akdenizdc top
lanıyor. Fransa, Cezairin askeri mm -
t.akalannda seferberlik yapıyor. l\Iı • 
sırda ve Suriyede sUel tedbirler alını
yor. Türkiye, Çanakkale boğazını tah
kim ederek <?) Gelibolu ve Trakya 
etrafında Karadenize kadar çelik bir 
set vücude getiriyor. Yunanistan, si . 
lahlannı arttırmak için bir milyar 
drahmi sarfediyor. SiH\hsızlığI mazi
ye karışan Bulgari.standa kral bir gar 
nizondan diğerine seyahat ediyor. Yu
goslavya bu sene sonbahar manevra . 
larmı eşi görülmemiş derecede geniş 
bir ölçüde yapıyor .. ,, 

nün muhafazası işidir. "Bizim memleket toksikoma • Kovno: 8 (A.A.) - Litv• 
Boğazların millileştirilmel!li yani ni'den en ilerde muztalip olan bakanı B. Lozoraitis, dt 

Alnıan mu!ıarriri dalıa sonra şun. 
ları söylemektedir: 

"Yunanistan, ltalya ile Eritrenin 
arasındaki deniz yolunun ortasmda 
çıkıntı teşkil etmiştir. 

Bir üssülhareke haline getirilmek
te otan on iki ada, Aıladolu ve Yuna . 
nistanla çe\'rilidir. Çanakkalenin ar -
dmda Sovyet birliği karakol bekliyor. 
Sovyet ordu müfettişlerinin bir sene 
evvel boğazlardaki durumu gözden 
geçirmi' olmaları b~şuna bir iş değil -
dir..,, 
Yannın bir başka tarafı: 
"Yunatti.!tanm Tilrkfya ile bağlan. 

tısı daha sıktır. Yunan filosunun Tür
kiyeyi ziyareti nezaketten ibaret sa -
yılamaz. Akdenlzde Türklyenln mena. 
fü Yunanlstanmkine müvazidir. 

T .. k" · d"I ;ı:.· •• lı ka matbuat mümessillerini kal ur ıyenın ı C1tllle gore açı P • memleketler kadar yıpranmı, de-
panması gaye.si ahvalin tazyikile bir ğildir. Ancak bunun hlı:im mem
kat daha ehemmiyet kazanmıştır.,, 

Sorılara doğru: leketteki tahtibatını ~-ı görmek 
Bulgaristana gelince: Arazisi Ak- veya ilerisini emin gô~ek gib; 

denize 30 kilometre yakın olduğu hal- biraz kııagönirlüğe kendimizi 
de bu denize doğru ilan doğruya sa • kaptırmamalıyız. T okııkomani' • 
hllda.r de~ildfr. Bulgaristan Umumi i den korkuyoruz. Bununla müca -
Harpten sonra da coğrafi ehemmiye - dele için memıekette genif mik -
tini kaybetme~işttr. !ürkiyenin ~rak- yaıta esaslı olarıı.k mücadele ter
yada :aptı:.wgı tah~ımat ~ulgansta • tipleri almak azmıdır Bunun i -
mn gıdecegı yolu gostermıştir.,, . • . .. .. 

HABER • .,, l keti . . a1· çın memleketm bütün rcunevver-
• ır.ı em e mı.ze mıs ır l . . d ~ b 

gelerı Sovyet kumandanlarına Çanak· erı sıze yar ım etmeg·"! mec ur • 
kale harekatının geçtiği yerleri gös • durlar. 
termiş olmarmza bir "tetkik,. manası "Arkadaşlar; tokaikomani'den 
veren muharrir bu yazısında, Çanakka bahsederken bunun uyu§tunıcu 
le Boğazını tahkim ettiğimiz yolunda maddelere taallUk ed!n kıammı 
bir yanlışı daha haber veriyor. Boğaz. 
ları gayri askeri mıntaka sayan Lo • bilhassa anmalıyım. Bu:ıları &ala-
zan nuıahedesi hükümlerine riayet e. 
den Türkiye, bu mesele üzerindel.."i 
meşru dü.şüncelerinl, dünyanın genel 
dl'ğl~fml ~evresi içinde gene bütün 
dünya kuvvetlerilıe her nıünaaebetle 

açıkça anlatmaktadır. Trakyada da 
tahkimat yaptığımızı yazan nuılırrir, 

bu sözilyle şaluıt mütalealarmı da!ıa i. 
leri vardırmıı olull.or. 

tir. 
Bakan, Memel seçiminde 

hüktimetin ne yapmak niye1 
ğunu soran gazetecilere, : 
statü lcabatını tamamen :J 
yeni hiç bir zorluk çıkmamı 
hşacağıru ve bu gayretlerin 
fak olacağı Umtdindo bul 
söylemiştir. 

Bakan, başka suallere d~ 
rerek, Lchistanm Litvanya 
batına dair Cenevrede Lt 
bakam B. Beck ile yaptığı n 
çok memnun olduğunu vı 

nazik mesele hakkında tai 
miycceğini bildirmiştir. 

ZAY1 - Galata ithal~t g 
>crdi~im 525 No. ve 12 - 6 
rlhli beyannamenin ikinci 
k~ybettim. Yenisini ~ıkarı 

eskisinin hükmü olmadığı il 
Marpuççular Ç~ekP' 
/Jluata/Q o#._lu Oıtnfl. 
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BARBAROSTA 
. "" ~ . . ' 

INTIK 

''Kabahat bende mi, hırsızda mı?,, 
Edlrnekapula 63 numaralı dükkdn- de parçalamış.. ff:rsmn yediği bll 

da bnter S..,. eli" W. fÖflN deri k•lttaıı dola11 bep ne için dört lira 
11andı: oerente ~etlt>1ın 1 ıiJanki bu yüzden çek 

- Geçenlerde bir gece dükk!n111ta ttı?im ziyan yetmiyormuş gibi ş~di 
giren hırsız ustura, makas, makine,J bir de .... er.o '\Y~ •• .> • ·nıi beş kuruş o!::n 
kolonya falan glbi bir çok &?şyalarımı bir kilit fçlq şlrkttln benden ~- ··ki 
phn"; ... ,. da MnllD para ile işli • ceza i!'lter gihi tlürt lira kadar fıibif 

T f k Ya a . . c·v· N Q ) yen otoaatlk elektrik eatimin içine 1lİr para 1.1,ame~i dq#n li\ldtn:? Bu 
8 rl B numarası: 28 z n: a • paraatılankım .. daklk~UkJdUdi de ciheti her,e Juuisr ş' 1 lt8 ıu1Jat'"·m i-•• · 1 • kınp lttriclıld paral•rı alal'M qvuş. se de dh1l~temed'.~1 ve :ırt\li r,:r"teniz 

Recep parulayı verdi; Fakat nobetçl hi eyı •Uft\l. Buan berine •• it ,., •• el t'!'l•ı ' rıJo~ dert Rll .. A!lı, ,,., Jtqlın"'. 
çaktı : Sen bizden değilsin 1. Sesin •:r::::".:.':ı ........... ı.n d•"'eomoo k•••m 

I• ! d d• Blektrik llnldl n kaa tlJl• Wr teb- uçl~rı 
yabancı ge ıyor e 1 ...... ,.... SalkınıaPtuı caclde~inde 1 rur.ı·•r:t-

---- elnal "lea tltldsbmdald ıleldrtk saati • da otnraa Baralr miioıllit ne· md 
__,.... la•mlllnn ha...._ ı p,.ret"ederek m•klaıtılmı ıey ·ı lardı 1d, ulan•• lmplaa • JdUdial mahataa Ut •lltellef • Nuri mürekk~~ t::r <!c~a b::ı.tırılJı&ı 

Buar ıw. -..ıw.. ,,,,_ lcu • rettiler. baJftQlar, wıl ıeceleJia Ülll o- llal ıt.dalkl ..... 1na mtla para • zamp Üf .,ra h· ·•-ın ve i:ç 
~~ola· Hmr da bu kayıklarla hen.her lan 79re J&ldatmulana, JPan ....... attldUtlanı.uttn'I bmıun ye- eene rnllkemmel surette dayanan bir 
"'1yJolarw dıırtbını~Ai::. ıitmifti Ye içinde .hiç yük olmıya- kedileri de CSyledir. alllDl tü•k lfla *'an ıtra vere~ n• i a1i111fio kal•Pl ueJarı k.~fttııniştir. 
laruu °' 6lr tcri:aJıı ı.z~ Of/Ce• mna binmifti. Kadqumdan ay· lçlerinclen biri: -...ı Yokla dlklr&ltut cereyanını Zamanda• t \. arrur, tetpb yaa, u-
lellfn lcaıt&klarla taldle dolnı nldıiı ıırada, yerine vekil baaktı - T11t1attur ıu meplerl •• elal· 1-er, Uıublda 1ua1Prlll,, c.-lwık Vt •iMnt )'ffU -.ıtı •Jfıfu1 
llOla sdanılor. Bir ,en erweı 1ı Evliya Rebe töyle Miyledi: dan dala atlaJIP tiurimse aelme· ııt..., buda.,.... u hı.ha • ı:ru fllydAW'ı o~n b1111ııl•r4•• Tllr • 
--· .. ':re:,~ .,,,.._ Udi • - Tembihlerim iyice aldmda ıin. HrlataM ! • dedi. tla YUT ldll .. Jmu - 4tlfllm ki, .. e 11 lmrıkaslyle Zlnı;ııl virbU •lli-
,,., AN ....., ._ oı.. dl/Je ? ._ ___ d iatedl baad hat- pee m.. pı.tf, 0 pce dQkkln ka • f'r tane tecrtibl lchı alııaıtlJr,. 
tlllM• Dmldgor. ..,..,_. A mı ,... ..... 11 a li • ,_... koa•u killdtııl kmp içeriye Meb.ıı\e& Nuri, iÇ4Lı eıu;ı 1"Jv41an 
""lıancrtJı.tıa ;.,,,.,..,,,,,.,.,.;. - Ha,taay, Reis ••• Ozülme... ka birtey deı;ldi. DerhaL yayma slrmlı. •aJrtnm lpm IOJIDQf, 10vana alıııalt sveUJlt KfUtUr tN&ıılıtı sQ»I 
llmnneoı,,,.o1aa ... ,,;. Fililc••ar, ÜManla ve fı~ılarla ve okuna davranarak, aleate bek· ceftnallı ..re. da elektrik Jaunt9in- repıl dalrıleria kencUsinl hl~• et .. 
laWI, llfU ol6ıf8 1f1a .. • .... .... clolu olduiu için, ihti • ledi. deki para11 aprmak lpa enan kilidini melerhd dlleınelde4lr. \ ~ 
ft6 ......,...... ,.ala Uerli7orlarc1L Berebt "" • At91 tariinür g&rGnmez, · yayı -----------------------

.. dlllis pek dalpL &leiildL vmlattı •.• Hriataki, oku o derece Yeni n..,ı,at KUçftk adam 
Haır, '- tllld emeli"M'ID ...... Bir--.. dlndiils; lmJu laır· apansız kalbine 1edi ki, nefes bi· .Uçbctl _,. ıiltl J11r JıN jp'de 

tahkir edilmırh na olma· ............. fonu..,.._ pm a· . le almadan, "ahf,, bile dem«len Varlık ~ Jlu sanda nılfhur ~ 1-lt 

.. J&ta.....,. katlar, Alt,. 
• Itri W., ma'ti a1k1e ... ~ 

Geniz ortumda ne fedakarlıklar 
J&l!DDlllb! Btmlv, alrlııu, bir An 
X&Jlde hUcum etti de timdi bu ih· 

ıil&htörün bu bale .diitüfijne 
"teeuir oldu. 
Onun omuzunu oqıyarak: 
- Ozülme, AH amca, Gailme, 

-tbGlıme •••• dedi. 

- Nanl üzülmem, Reis? •.• Be. 
nim, JÜzihnün ıülmesi için itim 
olmuı liznndl1'. 

- itin, ıene olacak... " 
Jlıthar,. ını....._ ... ._ ..... _ 

..-ak doirulda: 
- Jaylef ••• Nwere aaJclınca. 

fna_? •.• 
- Gemide kal., çocakJa ulra· 

ıınm. .. iyi ~ir konan )'etİftirmek 
• ftZifeclir, Ali ••• Artık aenin uğ

ı-tlie&llD teY, Hatana L-"--ak. an. .. : uamn •• 

- F.aairlerin u_ R L her T • OIUU, e ...... diye 

atalı in~~, Hızır, kuaradan 

Huan, Alinin, bir ba'ba (2) üa
ta.. çö1dcıflnG: 

- Deınek arbk IM---'-v. 
-~ -·....a.ısrnuz 
.-ı, lalalJIC edece.ıt.:-? d tini ititti. 151A ••• • e-

u.aıı. tlıtlyann J'&Dma sokul 
41u; ~ ne--'l&-- • • • • • 

1 · ı _.:.7__-:":'11 mını mını el· 
enye.,,.~. 

- S...J.emm ..;.._.AH am
a.:. · dedi. • Onla" Mzhale alay 
ettiler, annna, a&ec:ebin, hak, 
nelM- J&P•c:afız .•• Ben, çocuk ol • 
madıinm h--. ani tacafnn. 
Sen de... a .. 
Arkaamı ....,;_ - •• ... •• • 

ft.. ·~ı. AJIDlll !:••üne diifen '-tı J1lbrı kale • 

- Sunam-'....___ di -.anı... • ,., ta • 
amlaıdı. 

Konanlar, lecenba aiffrt karan
lıltnda, t.fly6k bir f-.Jiyet için • 
de, fısdannı kaJddara naldetm 
le ufratll'lnen, Ali. telaut_: 
du: • .,,..,.-

. - Bunamaclıimu lapat edece • 
fim ..• 

Hem H&1&1ım aaçlannı oktu. 
Y?r, hem de g6zyqlanm ona .... 
dırmemeğe çalıııyordu. 

Recebin tıllesı 
Çocuk Ye ibtyv, küpeıteye da· 

>:_andılar ve ka)'ddarm, td1rekle,. 
rınden :rakamozıar çıkuank fa • 
kat hiçbir gürültü çıkarmamala 

~ Nmıedea bir salaile ,ak· yere yıkıldı. Bu aanat ve fikir. mec:muumm ıttça\ Adauı okuyunla.rrmı; çoeQklu. 
lattalu. Oteki, ıqkm tatkmı 53 Übcü a&Jlll Yqar Nabi, Sahri fana anlatıyor. , 

Hmr, tandaDua, lll fıpırtııı ıi· ••-Ne oldun?,, demefe kalma· Eıat. AWi1lha1C Şinul, ıifa O.. ;N119ret 8afa Cofk1U111n llznekteıler 
b• b" ---'- d ....... H•-ı"t Macı"t, l"---2..& "'"-'-'• qddı,, isimli bir 18ZISI ve nıeıaldı 1 ır ...... f1I emri verdi: 1• - - ~u.. ~wa '11d11 llar ~ brik 

- Biru bbl bekleyin. •• Fabt, Recep, ,._,.. bir kere daha rerip ret, Ahmet MGliiPı Sabahattin '/\. 8J111ll:: ::..1~ la:rtalannıı:e: 
herteyclen ziJacle dikkat ecleceti· boıalttr. ikinci adam da, birinci • linin makale, hikiye ve pir...,.le lwldedtr. ~ 
niz, ._ etmemektir ha... nin yanma ıerildi. çılnnqbr. Gene bu eayıda WJl Tftrk hukuk mevzuatı 

Konanlar, riizılr f11rltuı ıibi Ttirk konanı kendi kendine Ntrettiale bir mUWcat ye V eClat rehberi 
cevap ~dn.: f&yle mmldandı: Nedimin Kar isimli pi,eai ftnhr. namne, hukuk~dan Lutfik Ar-

- Ha,.Jaay... "- Dakikalar çok kıymetli ••• l'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!l!!!!' mi.il tarafmClaıı Y8111•kta olan ese-

Rei., keneli karelifllealneı GUn aiarmadan her iti hallebne- nti cabaktı ! . , rin, aslı ve lıhind zeyHncten ba~ka, 
- Çekin lqıya!. c1e41- Uyiz ... ,, 1. tııa defa iklnel uru de ~ıştır. 
Diğer on Mr utadapndan ay. Qerbal, vurdulu aclamlarm ya· -Tqkulecle ~kiti nr? Rehper. de Tanzimatı hayriyeden 
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• dulunu anlamı11 bülbül gibi takı· namelerin, ~ınamelerin, 6., »· 

~ ~~ e.;......o._.ı:....... ....... _11.....;..bil M.veŞ~DevWvel'~-
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olan Recep ~a da ha kayıklay • ma aenem ıenem hakıyOrda. kendtlillnden ceT&p verdi: im almdJtr, luddıtı nllllf eserlerin 
dı. Omarıamn ÖD Jmmı aıflıja Ara, kılıcını aıyırdı: - Kapısında bir n8betçi bekli- tarih nmnaraJUOe "8terilmlştir. 
deler cleinaez pabuçlanm çıkar • - Baiırmu Ye doiruyu töy • yordur. iç sahildeki tat merdiven- Banlarm, 1Jlr hllkıfta 1nılanabilmesi 
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- Herteyİn tamam mı? ıöyle babynn: Dar reçitte nöbet- kulenin içinde olacaklardır. On • nesüıin ve ~d r.e:tllnde de 1934 aene. 
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de kılıcın lanlır. Benimkini de - Haydi, ~o~ •.. Yoksa ece· kulenin alt kabna yapılm!fbr. Bu· nfn mevzuatı muntazam s&terilecek-

yanma ihtiyat al ••• Çakmaimı in· lin yaklattı ... Bir ••• iki... nu, bir kiti bile idare eder. lıte tir. 
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ceclen tecriibe ettindi, delil mi?... - an, ur... öy ilyorum: bakın herteyİ kolaylıkla töyle • gelen Hukukçuları tarafından takdir 
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almm - 1- 1--- -Adı nedir? lrib'ticek lotada bir kitap oNala halde 

' me~.. - Tabii ••• l .. e ıenı· ır.Jdu-ı:yo-. .. ~ • .,__ v_ .. 6.f .,. v nuu bir Uraga satılmaktadır. BtitUn ki..__ 
- Arena aana. •• &.aten f(iven· - A-• ... -..-

elitim adam olmaaan bu glç iti - Parolanız nuıl? rum... plardan ve müvezzllerclen isteyiniz. 

Obha Şe Derhal kavufunu çıkardı. San· 
Ymir miydim? ••• Haydi, iüle g(i • - Şey... ••• Y··• 1 
le... Aga, ıilihını, yere düşüp ıtıiı imı ç8zerek, bunun a yaralıyı bir 

Kayık, Recebi buUtılctan aon· yaldızlı ye renslrenk lnıt kana • alaca bağladı. Alzını da tıkadı. 
Sonra kendi elhiıelerini ıntmdan 

ra, &teki arkadatlannm yanına dı ıibi çırpman IDetalenia kartı • 1 
döndü. ıında korkunç bir tekilde pırd • atarak yerde harekebiz yatan 
Aıa, karanlık ormanın içinde datb: Hriıtaki'nin eava:-lannı giydi. ! 

ik Hızlı hızlı yürümeğe devam etti. 1 
llerlemeie bqlaclı. On dakika ka - Bir... • i ... 
dar sitti. Ne kadar ihtiyata ria. - Söylüyorum ... !aylüyorum: Şimdi artık aağa doğru ıapmıf, 

P 1 "Y iki yanı deniz olan dar bir toprak ' 
yet etse, yerler çalı çırpı dolu ol . aro alanmız ini,, Ye ''Yılanlı 1 

üzerinde yürüyordu. dulu için, ıene de ıürülüt çıkıyor- manutır,, ! 
chı. - ICoca çamm altın.la kaç kiti Solunda ıemi karalbları ıörü · 

Birkaç yi1z adım ateclen kuJa • var? lüyordu. Hiçbirinde ;,ık eıeri yok. 

ima ta aea geldi: - Oç. tu. 
_ Kim 0 ? •.• - Adlan ne 1 "- Pusuda beklesinler baka • 
ikinci bir tea: - Ariatidi, Marro, Sava. lım ••• itte tam bet tane ••• Nöbetçi-
- Dur ... Yokta yakara... - Vazifeleri ne yapmak? nin kayaıı da tu olacak ••• ,, ı 
AJDi zamanda ıilih pkutıları - • . • Nitekim itte, ,öyle bir ıea duy • 

cluyuldu. - Söyle di)ıonmı ••. Nafile ıak- du: J 
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Amerikada bir radyo 
istasyolıullu basan 

Radyo 
makinesinde 

sesleri işidilince 
Polisin 
eline 

geçtiler 
Radyoda şarkı söyliyen, temsil ve. 

ren aktör ve aktrislerin yüzlerini ha
reketlerini görmiyerek yalnız sesleri -
ni l§itiyoruz. Bununla beraber onların 
hususiyetlerine dair de bir şey bilmi. 
yoruz. Geçenlerde kansının mahke -
meye müracaatı yüzünden gazetelere 
s~P meydana çıkmasaydı radyo şar
kıcısı mefhur Amerikalı Donald No
"fisin husmd dertlerine dair kimse bir 
py bilmlyecekti. 

Donald Novisin karısı, bir akşam 
yanmda iki polis hafiyesi olduiu hal-
41• bir binaya, bir daireye gitmişti. Bu 
-.Uenln kapısmcla ''rahatsız edilme • 
me1lcllr,, diye bir tabell asılı durması
na rağmen Novisln karısı bu ihtan 

'dinlemeden polislerle birlikte içeri 
aldı. lçerde kocuını ~rt isimli 
pyet güzel bir kızla buldu. Kız o ka. 
dar güzeldi ki, NoTisln kendi kansı bi 
le bunu itiraf ecllyor. 

Novislıı kaJ'ISJ bu lsbat neticesinde 
mahkemeye başvurarak açıktan açığa 
boşanmak istedi. 

Kocası ise, bunu tiyle anlatıyor • 
du: 

" - Bu kız, nasılsa kendisine tutu -
larak hiç peşini bırakmamakta imiş. 
fiaM& ... W. baftmlan savmak l~a 
kendisine 2000 dolar vermiş.,, 

Fakat mahkeme bu radyo' şarkıcı • 
mun kansına boşanma hükmünü ver
dL Ve haf tada 137 buçuk dolar Uze -
rinden nafaka tayin etti .. . 

Radyo komiklerinden bir diğer A • 
merikalı Hanri Teylor, bir evlenme 
ftdini yerine getirmediği için aleyhi -
ne açılan bir davada 25000 dolar ce
a vermek hUkmUnU giymiştir. 

Şlmcll komik aktör bu yekftnun 
~k olduğunu, mahkeme jUri heyeti • 
Din hep milyonerlerden teşekkül etti • 
linl, onların ise buglinlerde pek Z_!r 
kazanılan paranın değerini pek takdir 
edemedikletinl iddia etmektedir. 

Gelelim iki radyo sanatklnna da. 
ha. .• 

Bunlardan birinin adı Sims, ö • 
tekinin Aylomey Beyli bunlar radyo 
muhitinin biribirine en sadık kan ko
euıydı. Sima piyano çalıyor ve Beyli 
lale şarla söylüyordu. Şimdi Beylinin 
konserlerde yer alması muvafık görül 

'düğü için Simse arkadaş olarak başka 
bir kız sanatklr getirilmiştir. Sims, 
timdi bu gencin muvaffakıyetine yar. 
dım edecek, onunla birlikte çalışacak .. 

Si.ms ve ilk karısı radyo neşriya -
tın1n ilk başladığı zamanlarda pek 
garip surette evlenmişlerdi. 

Sims küçük bir şehir sinemasında 
piyano çalıyordu. Bir gün müşteriler
den birini yumruklıyarak yere dü • 
şürdü. ~una sebep de bu müşterinin 
gişede bilet veren kıza nezaketsiz bir 
muamelesiydi. 

Tuhaftır ki bu kızla Sims sonra 
evlendiler. 

Fakat bu kavganın neticesi olarak 
her ikisi de sinemadaki işlerini kay -
betmişlerdir. 

Sims eVinde şarkılar besrelemeğe 
başladı. Fakat sanatla alaka-
sı olmıyan karısının gürültüye taham. 
m1118 yoktu. Ayrıldılar. Sims Şikago
ya gitti. Ve orada şarkı söyliyecekler 
~ Mr IMltıep a~. Kansı her hafta 
gelerek kencUsl için ayrılan geçim pa -
J'88llll ahJ'onla. 

hay4:utlar 

Radyo farlııcılarından Donalı/ 
Deyvi•, vaktile pelr •eviftilıleri . 
karumdan ayrılmadan önce karı- · 
n Jülbetta ButNtt ile birlilrte •• • 

BMton'lu •.. eılarır ıarlneı Butli 

• 

. T eti Huaing im.mtielıi bu A-ı 
merilran kızı, bir radyo arlidin· 
den ayrılıp Jifer bir rayo or· 
lıntra ıeline varmlflır. 

Ayni zamanda Aylonsey Beyli is. 
mindeki kız da Nevyorkta musiki mek 
tebinden mezun olmuştu ve mesleği • 
ne başlamadan önce biraz dinlennMk 
istiyordu. Fakat bu sırada eski tanı -
dığı erkek arkadaşlanndan zengin bir 
delikanlı ile evlendi. 

Slmsinşimdi ayrı bulundufu kansı 
gibi sanatklr Beylinin kocası da sa • 

Kiarlr, yukarda rami •örülen 
Luiz; Hitz ile Neuyorlıta evlenip 
bir gece için:le Boıtona tekrar dö· 
nerek radyo ne,riyatana batlamıf· 
tır. 

yan kardqtiler. Deha ise Çarlstn ka -
nsıydr. Fakat böyle bir isim takmış • 
lardı. Bundan beş ay önceı kocasını 

sevmediğini iddia eden Bebe aynlmak 
istediğini söyledi. Muhtelif sebepler -
le ayrıldılar. Bebe b11nu kendisi ve ka
zancı için zararlı buldu. Öteki iki kar 
deş te bunan zararını seziyorlardL 
Tekrar birleş°tiler. Şimdi aen' bera , 
hr ~~Jar. talal şimdi ''Bemi 
ve kardeşleri,, derken, Bebe hakikaten 
bir kardeş muamelesi görüyor. 

-tc 
Radyo lstasyonlanndan birinde 

bir haydat baskmı olmuş ve: 
- Eller yukan: 
- Paralan, altınlan verini 
- Bağlayın şunu. 

- Tıkın dolaba! 
- Vurma! Vur? 
Gibi sesler her radyo makinesinden 

işitilmiş olduğu hale kimse ehemmi
yet ve~emiş, bunu kötü bir oyun 
sanmıştı. 

Yalnız Vaybrob isimli bir kadın 
bunu anlamış, radyosunu kapayıp po-

lise telef on etmiş ve radyo neşriyatı 

amatörleri arasında bulunan kocasını 
da kurtarabilmişti. 

Amerikamn Pitabörg phri radyo 

Hariget Kor isimli 
bu Amerikan şer· 

be'lçili, davalı· ol
duğu koca3ın. 

dan 25.000 do 
lar "yürek tc-
8ellui,, iste. 
miıtir. 

• 

,.,,.,.., a'!p.ıiılcf1'ti bu 
lırz, san' atli.:&r mrynn h~ın-
tlan aynlllılıtan .anra hir radyo 
piyanwine vannq, raJyo piya
nütinin 8Clll 1atlı&r olrmyan lra· 
ruı da tahiJ bir tndülle sonra
dan Beyli'nin lıocasi)'ie nlen-
ıııiftir. · 

bir ihtiyan uyandırmış. eline geçen 
şeyle onun kafasına vurmuş, fakat 
pek hızlı vurdulu için adamı öldür • 

müştilr. 

Katil artist bir müddet sonra ya -
kalanmış cezasını görmüştür. 

Bir defa bir Amerikalı radyo ar -
tistini izdivaç vadettiği halde ve bu. 
nu kat'iyyen lüzumlu kılacak hldlse-

KenJüi,,Z. eulenıııceıırP" 
Jifi ltalJe aöziina tatma 
fGTlncua Hanri · Teylor 
Vera Grov aJlı ba ltaJıt1 
clolGTlılı bir Java apnqfıt• 

kendlstnden 25000 dolarlık 
rası .istemiş ve bclmm 
dünyaya gelmiş olan ~..,.. .. 
maaı için 5000 dolar para 

Bu artist, belli bqh 
taklltHnl yapmakla tlhret 
Mahkemeye 1119raeaat eden 
pP '1t:uıigtlı JJı 

Amerikanın radyo te-1

·

tınıİı geri yanmdaa ..-tlıHllP". 
kalardan en eon1UlC11811 bir 
Jer sahibi 19 yqıncla Lm 
hur şarkıcı ''Budl,, ile evi 

Bu çift Dost.on fehrlD 
yorka sm§IP Orada evl 

döndüler. Hem o kadar 9&~ 
krcı "Budl,, o akşamki radyo 
mında gene yerini almala, 

söylemeğe muvaffak oldu. 
Bu çift de, "dilnya yıkı. 

ramız en satlam olarak 
ler de geçmesine rağmen sözünü ye - radyoda ols11tı daima beraber 
rine getirmekten imtina ettiği için ğız.,, diyor. 
mahkemeye mtiracaat eden kadın l 

netten anlar takımından delildi. Ka
rısının provalarına ve tecrübelerine 
hiç dayanamıyordu. 

BeyU ayrılarak Şl.kagoda Pol i
simli bir .şarkıcı ile bir çift halinde 

artistlerinden Grays Miçel de bilmek. ------------__..:..-----------:: 

oyunlar vermeği kararlaştırdı ve işe 
başlamadan önce biraz mümarese yap 

mak üzere tesadüf en Simsin dersane • 
sine geldi. 

Orada seviftiler. Ayloney Beyli, 
Şikagoda ilk muvaffakıyetli oyununu 
verdiği vakit, eski kocası onu alkış • 
lamağa gelmişti. Orada Beytiye, Simse 
ve Simsin vaktiyle kavga etmiş olduk 
ları kansına rastladı. 

Neticeyi tahmin edebilir misiniz! 
Hiç sanate temayülü olmıyan zen -

gln delikanlı, Simsin sanatten anlı -
yan kansını sevdi. Ve bofanmalar, ev
lenmeler öyle oldu ki sonunda Sims, 
Beyli ile ve zengin delikanlı ise, Sims' 
in geçinemediği kansı ile evlenmiş bu
lundu. Sanatkarlar beraber oyun ver
meğe, ötekiler ise onların idare iş • 
)erini görmeğe başladılar. 

sizin bir dnayete sebep olmuştur. 

Gerçi milnuebetf yapan delikanlı 

sonra avukatı tarafından mahkeme -
de "zihnen malftl ve vurdum duymaz,, 
suretinde tarif edilmlştlr ama haki -
kat şöyle leli: 

Bu genç radyo sanatkirı Greys 
Miçel isim1l kıza tutulmuştu. 

Bir aUn ona izdivaç teklif etti. 
Kız reddetti. 
- Niçin istemiyor sun. Param yok. 

ondan mı? 
Kız, belki de pek büyük bir itina 

ile onun kalbini de kırmağa çalışmak 
sızın: 

"- Evet!" diye bllmlfti. 

Amerikaya Kaçırıl 
Kadın, erkek •.• TOrk Kızı 

Genç, ihtiyar •• Her ................. , 
. ı~'- d d 1 Yazan:! 

keaı a AJ11 a ar e en l l8HAK i 
günün en heyecan- FERDi 1 
lı romanına yakın- ................. : 

da baıhyoruz. 

" H J' .. I . • • ay ı, 60Y e 

Sonra bu delikanlı bir benzin ls • 
tanyonundan para çalmağa kalkarken 
kendisine karşı gelmek istidyenh 

1
genç 

1
ı"1 

bir nöbetçiyi öldürmüş ve er a ya
kalanhuşı muhakeme edilmiş, idama 
mahktim olmuştwr. 

bolralım. Babanın 

latanbaltlaki ban 
kafard a ne kati ar 
paran var? ••• ,, 

Yeni 

tefrikamızı 
Kendisi yirmi bir yaşında idi. 

Radyo artistleri hazan zorla ortak- Bir defa hırsızlığı bizzat yapan 
Jığa devam edip giderler. Mesela bir "Viubor 8kot.. isminde artf~t yaka
"Bebs ve kardeşleri" adı altında Uç ki- lanmıştır. Radyoğrafı bitirdikt~n ~n 
§ilik bir sanatklr grupa vardı. Bun • . ra, hırsızlık yaptığı bir eYdir. 
Jardan Çarla Bayan ve kiiçiik Ra • Bu adam da bir seee 78 J&fUlda 



Güreş yıldızlarımızın hayatları -., ~ --= ~Q:p& ,_,,, 1-:2 s=ı .._. ..-...:W. ,_,awwwa ,,,_., ~ .,.-

Büyük Mustafa 
' 

anlatıyor 
"K,.lç/iciiktenberi giire.şe merak
lıyun, 95 yaşma kadar gı~trşmPk . 

ısteı ı 11ı ,, 

En büyük ·derdimiz 
salondur 

Profesyonel şanı piyonu 
Tek çifte profesyönel Skif kürek ıampigonlulu için tanınmı.f lngiliz ,amplgonlarından Ted FZ.,,.U. 1l4llr. 

lanmakta olduğunu evvelce 11tınmftık. 

Güreş nldızlarımızla yaptığımız 
anketin bugünkü üçüncü yazısını. u -
IuS:'ll takımımızın gözbebeği ve yeni 
rc!ışen güreş yıldızlarımızın, en par • 
lagı olan büyük 1\lu tafaya ayırdık. ı 

Bir lıalta evvel yaptığı yanfta, Ted Felp• ümit Mlldiğl gibi, proleslJÖ Ml 'ük çllte Skif ,amplyonlıilunıı ,. 
çıkar çıkmaz,(l:i) bin seyirci rakibimi yanı takdir bir farkla kazanmlftıt. Yukariki reıim, lrigiliz fW7f1'iyonumuı za ferden ıonra, Skllik berabn: 
alkışlamağa baş1adr. 0 beni çok elleri üzerinde taşınmtı&ını gögtermek tedir. 

Yalnız bizleri değil, yabancıları da 
hayret içinde bırakan müthis kun-e • 
tiyle Mustafa, gün gertikçe,.. rnrJığr 
artan bir güreşçi olmaktadır. 

~~r::r!!~ror beni değil Adnanı Aln1anya ı f::'l~nt.?:!l~_ç_ahş~n ~lr -:!P-0!:.~..!0~ 

ha~:;:::.1::::~~::gi~~::~~ Bulgaristan· 1 ı eri Bozkurt 
Yarı ağır sikletinıizin bu essiz as • 

lanı ile şöyle konuştuk: " 

1 - J\aç senedir güreşiyorsunuz~ 
- 928 senesinde memleketten gel

dim ve 929 senesinden beri güreşiyo . 

rum. 1 
2 - Kaç yaşında ve nerelisiniz? 
- Sıya.-,ta doğdum, 26 yaşındayım. 
3 - Ne iş yapıyor, ayda kaç para 

kazanıyorsunuz, kimlere bakıyorsu -
n~~ 1 

altıma aldım \'C tam 9 buçuk dakikada Futbolda karşılaşıyor 
tuşla yendim. . L 

· . 20 T eırinievvelde, ılk defa oır 
Bıraz en·el rakibimi alkışlayan el- k .. B I Al mı"I 

ma uzere u gar ve man -
Ier, hu seter benim için içten gelen li k l kl d M" ta mı arı çarpııaca ar ır. u-

l 
sabaka Lap2iğde yapılacaktır. 

Bulgaristan, bundan bir müd• 
det evvel B milli takımı namı al
tında çıkan bir Alman muhteliti 

ile karııla§mıt ise de, bu mibaba
kanın hiç. bir resmi mahiyeti yo~ 
tu. 

- Belediyede dışarı işleri mürakip B k• 
muaviniyim •• Ayda 50- 55 lira kazam. * eograds 1 
rım. Bu para ile babama da bakarım. 1 

4 - Spor hayntına nasıl başladr . I """""'~"'"'• Yugosla V takımı 
mı? . ! lskoçyaya çağırıldı 

- 5 yaşındanberi güreşe merakım • Yugoslav takımlarının ıon za.-
Yanh. Daha kü~ücük çocukken, mem • manlarda her tarafta §Öhreti art· 
lekette nrkadnşlarrmla itişir kakışır . 1 
el j mı~trr. Buna da ıehep eylül ayı ~m. O zaman da hep ben ga]ip gelir. 
clım. Bu sıra beni görenler şaka ol _: içinde Avrupada yaptıkları bir 
s un diye: 1 turnede elde ettikleri §&yanı memr 

-: "Bu çocuk büyüyünce mutlak nuniyet neticelerdir. 
pehln.·an olacak derlerdı·... 1 y 1 

FiJhakika ugoı avyanm met-
E' de b:ına, kunetıi oıa .. ·ım b .. ··· k B d k. ·ı 

.. • J • U.} u • bur iki ta ımı . eogra ı ı 1 e 
yunce h~kıkatcn Pehlh·an olayım di-
)·e çok dıkkatli bakarlardı. Yani, ta 

0 
Gradyauski, Avusturyads, lıviçre-

znmandan beni gürc~tirmek ailemin d6 yaptıkları maçlarda galip gel• 
kafa~ı~~ ~e benim aklıma yerleşmişti. mitler, Romada az hir farkla 

Ruy~.runce, az hir zaman memle . mağlup olmu§lar, Mısır muhtelit 
kette gure.,. tikten sonra ,_-a<P g" •. 
· ı .. ,. ' J ,., ure ını talnmiyle de Zağrepte 1 - 1 bera· ı): ce ogrenmek üzere fstanbula gel . 
cJım. O zaman <74) 1,ilo id•m B .. bere kalmı§lardır. 

,1. • d ,. . • • • ura hl 
gc ınce ıs egıştı. Alafranga .. ·" Bu muvaffakiyet onların iti• .. .. .. gure ... ı 
gonır gormez ~ok beğendim. A t ·,. barını çok arttırmıı ve lıer yerden 

w • • • r ı '1 
' 11g gureşıni gözüm göı· ld .J ti lmegw e ba•lam &.- Bu 
büvük bir hevesle G mez 0 u \'C Kıymetli gUrefçlmlz : MUSTAFA cave er ge :r Ifuı • 

• ,. regoromen güre-.c yüzden olmak üzere Beogradıki, ça lrşmaga başladım. ~ 

G.. ı bı' ı·stekle biribirlerine vuru - F dimbourg'a davet edilmiıtir. 5 - ıureş hayatımız da en b"' .··k ge en r . 
.. .. u' u d Sk kı " l tcessuru ne zaman du.rdu ? • yorlar ı. Midloteaus oç la m1y e maç 

-:- Şimdi~·c kadar hiç hiı~::~an böy 9 - Türk güreşinin daha fazla 1 - yaptıktan sonra, avdetinde Yugos. 
le bı~dtcessur duymadım. lnşallah lcrleme.si için neler düşünüyorsunuz? !av §&mpiyonu, lngiltere ve Franw 
şimd en ~onra da duymryacağını. - Hep clele verip, kardeşçe ve sa. saya uğruyacak ve oradl'l. da bira 
Mağhlp olsa.rn. hile giireşi Se\'er ve mimiyetle durmadan çalışmak. Çünkü kaç maç yapacaktır. 
Tihk kuv,·ehnı göc;termek · . h' 1 bir hafta çahşmayl bıraksak, bir haf----------------madan çalışırını. ıçın ıç yı · 

6 - En büyük sevincinizin ne oldu? 
- Arkadaşlarla beı h .. .. .. ;: a er, ulusumu· 

~un yuzunu atnrtacak Zafer kazandı • 
gımız her maçta rok s . . . 

~· ennırım. 

. ~ - Spor hayatınızın gayesi ne . 
ılır .• 

du~yük M~ tafa burada biraz dur-
• n sonra, hiç te şakaya benze • 

mıyen ~ok ciddi b" t 
dl. ır avırıa cevap ver-

- D<>ksan bes ,_.a k d .• 
m k , :; J şına ·a ar gureş. 

c '" 
8 - lJk g" .. ureşınızdeki intibaları 

an1atınız?. 

ta gerilemiş olururz. 
10 - Güreş sporum uzun bugünkü 

noksanları nelerdir? 
Bu sefer Mustafa, bu son suale ce

np ,·ermeden en·el, derin derin içini 
çekti ,.e uzun bir nefes aldıktan son

ra, bağrı yanık bir sevgilinin sayıkla. 
ması gibi, dalgın, dalgm şu keJimeJcri 
tekrarladı. 

_ Salon .• Salon .. Salon!.. Salonsuz. 

Juk yüzünden, biz de, bizi sevmekten 

başka kabahati olmıyan zavaJir halk 

da perişan oluyoruz 

Fransada . 
Llk ma~larına 

.başlandı 
F ransada sekiz on günden beri 

lil maç!arma başlanmıttır. Her 
haf ta tanzim edilen fikstür mucİ· 
bince müaabal<alara devam edil
mektedir. Bu rıeıne takımlarda 
çok değifiklikler görülmekte ol• 
duğundan §ampiyonayı hangi klü
l-iin kazanması ihtimali olacağ{ 

kestirilememel<tt.dir. 

nerl Bozkurt kulübü Otakçıla:r:daki 1 
alanında her hafta muntamman spor 
f aallyetJeri yapmaktadır. Pazar günü 
öğleden evvel kulUp gençleri arasında 

yalanda sa.haJannda yapılacak olan 
kulüplerinin senelik bayramına işti .. 
rak edecek atletleri. seçmek için atle
tizm müsabakalan büyük bJr muvaf

fakıyetle yapılmış öğleden sonra da 
Aksaray gençler birlJği Jle futbol mU 

sabakalarma başlanmıştır. tık maçı 
genç taktmlan yaptılar Bozkurt genç 

Jerf h!kim bir oyundan sonra bir sıfrr 

günden giine ilerliyorsa. temsil kol 
da muhitine her hafta ~ b1 p 
celer geçirmektedir. lstanbulUll 
tuluşu mUnuebetlyle verdikleri tem 
silde yüzlerce kişi bulunuyordu. Te 
sflden evvel İsta.nbuluıı kurtuluş 
milnasebetiyle diyevde bulunan kulü 
bün .sekreteri Refik Ataca halkın ku 
tuluş bayramını kutlolamlşttr. Bun 

dan sonraki temsilde gençler çok m 
vaf fak olmq ve alklşlanmışlardı 

Mütevazi bir surette çalışan Bozkur 
lalan tebrik ederiz. 

galip gelmiştir. <B) takım.lan mil .. ------------

saba.kasını da Aksaraylrlar çok canlı Max Baer 
blr oyundan sonra ilç btr kaiandılar. 
Othttht :mttht.m ma~ (.A) talmftları a - yalnız yenilmedi, 
rasmda cereyan etti. Alam dolduran 
Od bine yakın seyirci büyük bir be - h&Sl)&ttanda kaybett 
yeean Te .zevk ile günlerini geçirmiş Max Baer'e Joe Louis He müsab~ 
oldular. Ve neticede Bozkurtun bariz kasından enel ha.sıla.t 'Üzerinden yü 

hWmiyetine rağmen oyun beraber - de altmış teklif edilmltti. Max bun 

Jilde bitti. lleri Bozkurtun biiyiik gay kabul etmiyerek muayyen bir mikta 
reti ile vücude getirdiği Otakçı - 150,000 dolar istemiş " bu sureti 

lar alanı günden güne halkm rağbe • kendisiyle mukavele yapdmrştır. Hal 
tini kazanmaktadrr. Alana şimdi at - buld teklifi kabul etmiş ol8a imiş 
letizm müsabakaları için pistler ya - sesine isabet edecek miktar 181,000 a 
pı1maktadır. lleri Bozkurt kulübünün Jar oluyormuş. Max ısran dolayrmyl 
spor sahasındaki faaliyetleri nasıl ki 31,000 dolar kaybetmi~tir. 

"'t ( ~\ ' 
aı-

Joe Louis 
Max Baer'ı 

nas,ıl 
dövdüğünü anlatıyor 

:J İlk güreşimi, llalk Partisi bina
sın a Uzunköprillli Hüseyinle yapmı,; 
hm o ~ 
kt · rtin mindere <'rkarken çok .s1-

Burada bir ~aniye ı;;ustu ,.e sonra 
ihhe etti. Maamafih, R~cing klübün bu JJlüf/ıi' ııumrukları altında her ö nünr. nclcui rıakautla grnen ve altı ay 

1 k k tı . b' k' t k'l içinde, nüniin en meşhur boksörii olan zenci Joe ı ouis bir kaç gün rn·el, 

ld191. -
lJk ecnebi temasım da, Yunanis • 

tanda (90) kiloluk bir rakiple oldu. 
Ben ancak (81) kilo idfm. Ben ringe 

- Kuzum Bay lzzet, burada. (sa

lon)kelimesini, benim söylediğim gibi, 

üç kere, dört kere, beş kere, on kere, 
ne bileyim ne kadar mümkün~ o ka
dar yaz da görsünler ... 

yı ço uvve 1 1r e .ı:; eş ı e . .. . • • .. 
ff k ıd ~ .... - k d' cskı dunya fa11ıpıyonu bedbaht Jlax Bacri rıasıl dı·d;iğiinü madan bir gun muva a o ugu gorutme te ır. . . / '· . . ' · . 

• . . . sonra, Am<'r•lia ı Has,..eibol kaptanına, c,lfrnylr, yumruklarıylc tarıflcr yapa• 
Re-d Star gıbı tanmmı~ Lı rlaKımı rop r.nlolmı~tır. 
~ · 1 yenmesi de) bunu:.ı açık bit .1rtk f/İi ı. bir fotofj, <!fçı da tam bıı ~snada Jocyi soka!.: kıv_a/cti ile gö.tc· 
misalidir. '. ren gukariki reıml almağa nwvalfab. olmuıtur. -
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TETKIKLEA 

1 ürki~de iStatistik 
işleri ve nüfus saqımı 

~=======:IHAK9Ki BiR MACERAC:======~ 

Dltbnyc§lyu ~a1re.\~o 
IDl©O<§lştom Cemf7et hld.iaeJerlnJ, belli başlı 

1'lr 8lıdem içinde, rakamlarla arattır
mak n incelemek IOJUL Y&f&YJlta, 
Mlyflk bir oJcun1uk, devlet idareelnde 
t.melll bir ilerilik belgesidir. 

Tarih ll~tlsil ile ıeçnıiı zamanla
ma ileri ulaslannı ve bJlhassa kuvvet· 
JI devletlerlnl ayırt ederken de, sta -
U.tlk iıpfyle karplapnz.. 

Halbuki ortaçatlar ulusal purdan 
mahrum, feodal te~Ullerle dolu • 
4ar. Moclenı çağlardan itibaren da • 
lnuk feodal tefekkijllerin yerine ge
~ kllTI'etli devletlerin sınırlan lçfn-
4• ulusal varlık ve ulusal ekonomi ıu -
vlan eanlanJDJf' bu yeni cemiyetlerin 
idaresinde statlstikler bir yapyış za· 
rmeU teklinde meydana çıkmıştır. O 
amanıdanberl durmadan tekAmtil et. 
mit olan atatiatik, modern ulmların 
Mttln yapyı~ a]anlarmdan ~ Ulzom
lu bir teknik halini almıştır. 

lşte bütün ileri cemiyetlerin yürü
d&klerl bu tekl\mill n inkişaf yolun • 
ela, nüfus sayımları daima ba1'ı tut • 
maktadır. 

Bu11ilnkll ıosuetenln lıer alanında, 
tlrırrnotltua d~iıen, bütlin soysal mü • 
naıebetl~ri kavnyacak, merkezi bir 
afatı.tik eütemlnl, TQrkiu•ll• modern 
ıtatlıtik nhnlgetl ile beraber, cunuır _ 
luk getirmiı tir. 

Her :zaman ve herhanri modern bir 
devlette olduğu gibi Türkiyede ulu -
sal müdafaada bilimle hareket edebil 
mek, idari teşkilA.ta lüzumlu ve fay • 
dalı adımlar atabilmek. bayındırlık, 
ktlltür, soysal yardım işlerini rasyo • 
nel ,.e tutumlu bir şekilde b:ışarabfl · 
mek için. yurtdakf nüf'ru1 miktarını 
tQplu ve.daf.ınık olduğu yerleri, tanm 
topraklannı ülkenin tabii zenglnllkle 
riili, endüstri durumlannı Hah. tam 
ve doğru olarak bilmek, ve bütün de
ğişiklikleri yakından takip edebilmek 
gerektir. Fakat gene1 harpten sonra, 
de,.Jetçilik ve ekonomi dirijimin bir 
çok (İlkelerde rftgide rerlefen ltlr ee • 
reyan hallnn geçmesi, bu Ulkelerde 
statistiklere özel bir önem verilmesini 
icap ettirmiştir. 

Tuıtiye eumhurlyetf de aevletçf -
dir. Bayındırlık, 90yuJ yardım işle • 
rinde, devlet faaliyeti temel oJarak 
kabal edilmf~tif. Tarım işlerinin mo • 
d&rn bir teknik ile ortaç.ağ şekillerin· 
den kurtanlmasr, bUyUk endilstrlnin, 
transport vaaıtalarının !Uel ve eko • 
aomnl bakımdan gerekli bir tekilde 
lnırulnum ve ilerJemaf, dıı tecimde 
n bU;yük endüstride planlı ve ulusal 
hlr siyasa güdülme.si, ekonomi dirfji -
mtn - dizginleri devlet ellrıde bulunan 
hf\o ekonomi reijfmlnin - kabul edfJdi
itnl s8y1erken hatırlanacak ba~lıca 
iloktalarclır. 

itte ltllhaua blyle bir ekonomi Po· 
Jltllcımn bqarabllmek için. yurdun 
Mttln MJAl varlıtrnı en ince nokta • 
Jaıma kadar ka'f?lyaeak :ye 7akından 
tQlp edebilecek bir statlatik cihazına 
Datlya~ vardır. Statiatiklfz donoml 
~riJe polltikuı 111Jdülmlgece6i kol(JU• 
lıila anltJfılır bir 1ta1cikattir, Kurucu• 
lıık çalında bulunan 11ml w devldfl 
N'/fml•rde demek oluuor ki ulıuun 
ldflığımn, cemigetinln, relahuun ko
nanmaaı, devletin ıogıal l/Gf'll/lfl kuv. 
wtll bir projektör ııılı altında göre. 
bilmesine b,., ~lıdzr. Hu projekUJr lflğ& 
datiltiklerdlr. 

B11 ifibarla eumurluk, statf.ltlk lt
latne Özel bir önem vermlt. ve tik tı 
olmak üzere, başbakanlrfa ballı ıta -
tmflk seılel direktörlUfUnU kurmut • 
tar. Arsıulusal bir deferi olan yaban 
a blr mUtehusıs genel direktör ola -
rak g~tirilmiş ve bu suretle yapılacak 
ı,rmn temel organizasyonu kurul -
muştur. 2S • 7 - 927 tarihli statfstik 
kanunu ile temeller tesblt edllmlft son 
ra 3 - 2 - 932 tarihli bir kanunla da 
statistik dfrektörltttune \'erimli bir 
şekilde çalrpbllmesl için gerekli o -
lan ealAblyetler verilmittir. 

Yeni statistik direktörlüğü 1927 
de, Türkiyede ilk defa olmak üzere 
imi esaalara dayanan bir sayım ile 
edamiyeı ve tarımsal iki tahrir yap 
•tPr• Neşrednen muhteıtf statlstlk -
lerden başka, modern teknik ve bilgi • 
nin bütün fcaplanna ve bü~ btr ti. 
tizi• ne çalıpn yeni statistik bliro • 

No. 9 .-------------~ • 
Yazan: Seppl Popf ingef 

sunun bafardrfı en önemli J§ler ara • 
sında, muhtelif dairelerin statlltlkle • 
rf nl ıslah etmek. ve herl'Un bir par • 
ça daha, bir merlcezd~n ve bir .Utem • 
le ıtatt.tik amacına yaklqmak için 
atılan adımlan zikretmek rvektir. 
BUtUn bu çalıflllalar aruında pek 

:::::.~~~=~~,~llkl•rl••Ö••• Kanarya adalarından binditJim v 
NIJ/ıa bir maılekette llOflllan ln _ .., 

1 

ıanlann blUllniUlür. Cemlgttteld e • l t k A J •• •• t •' 
kononual, soysal, kültürel •• Biltan par a e rar vrupaya uonmuş u 
laaligeUerin bitin 101110l mlJnaebet-
lerin harekd nolttaı, menuu uıl Kanarya adalarında üç ay ka. ·f duklarının farkına varmadığına ıayet güzel döteli küçücük 

daya vardım. Oj·ada yarıJll malzemeal (mater,,ell) U..an •~ı .,. dar kaldıktan aonra ıene yola dür 
U..anlar deiU mldlr 1 Sa.,,eünln btı • zelmek için içimde dayanılmaz 
tiln l/flftıylfllll bu bakımdan nlllıu Ue bir istek uyandı. Cebimde beni 
ve nlUa için lomuda lçlM ıık1Jtır. • • • 
nuu mı111z 1 NIJ/ıa, biltiln ıogıal ,,.. • her hanıı bır Avrupa hmanı~a 
selelerin anahtan 11e hareket noktuı- götürecek ve artacak kadar ilara 
nı teşkil eder. oldup halde beyle kolay ve ra· 

Fa.kat bu husuta yalnız nüfusun hat bir yolculu~a hiç bir heyecan 
miktarını bilmek kifi değildir. Nüfu- tadılamıyacağmı dütündüm. Laı 
sun yaşlara ıöre terkibi, aailam ve Palmaıın çok itl~k limanında yük 
saknt insanlann nisbeti, kadın ve er - • . •. 
kek miktarını, nüfusun yurdun nıuh • botaltan ve yük alan ıemılerı go· 
telif yerlerine dağılma tarzını konu : zetlemek ıuretiye! ava çıkbm. 
§Ulan diJleri, okar yasarlann ırıikta • Bu aefer Kanarya adalarına 
nnı- Kaç yurtda§ın tımm itleriyle Brezilya yünü getirmi! olan bir Is . 
uğraşarak köylerde oturdufunu, mik. pllnyol ıilebi seçtim. Deniz ame· 
tarın ~ndO&trl işlerinde fabrikalarda lesiyle birkaç konutmada.n ıonra 
çahştıgını, memurların sayısını. hfç . • • . 
bir f~ yapmıyanların nı miktarda ol • gemının lıpanyada Valenıa h • 
dutunu Ub. Uh. bilmek gerektir. manına gitmekte olduiunu ve 1yi 

Bütün TBrlı~ızın ve 10yaa] faa • ha.Ya ile oraya bet günde varacaı 
liyetıerimlıin temeli olan ul-1 mü • i;ım öirendim. 
daf aada, nüfus miktannı yalnız tam, O ıece iıkeleden ıemiye çıka· 
doğru bir Şf:kilde bilmek deiil, yurt· k b l d b' · ıi dim 
daş Jlliktarlarını, kadın ve erkek nls. ra en ar ar ~~ .. •rıne ~ • · 
betinde, sakat veya sağlam yurtdat Balyelardan bmaının ke.nQVlÇHt· 
miktarlannr, n6fru1 yurt içindeki coğ· ni yırtarak yünlerin ara~ın~ gir
ran dağılı,ını bilmek mecburiyetinde- dim. Hava 11caktı, kan ter için
yiz. de kalmııtım. Ü&tüm başım da srr. 

Yurdun ekono.al kallnnmuında, sklam olmuştu. Fakat güvertenin 
kapital vı tabii eervıtlır kadar latih· • 

1. Uhi .., la k 1 daha ıerın l:.a vasını aramamai1 sa ın ~n m m 1ara~,eısı o n o ve • 
kafa rüçlerl, yani ntifu - büyük bir tercih etlım. 
rol oynal'. Süel müdafaada olduğu Arka çantamı, Kanarya ada -
ıtbl, tanqıda, endbtride lriltUn eko • l bttl 
nomsal alanlarda nUfusun kemiyeti 
- çokluğu ve l\Zhğı kadar kalitesinin. 
yaş cinsiyetinin bilinmesi gerektir. 

Ulusal ekonomi 1 çln 6nemll olan 
nüfus O • 85 1•1 arasıdır. EndUıtri iş
lerinde 15 - 80 denilebilir. Bu terkip
ler bir ülkeden diğer ülkeye dikkate 
dej'er bir şekilde değişir. 

Acaba Ven,on haYn.nt.t bahçe. 
olan muzla düldurdum. Bu gıda 
her ne kadar bh •.z yeknasak ve 
cılız olmakla beraber, Valensiya 
rıhtımına bağlay•ncıya kadar al • 
dırt etmedim. 

Anbardan ve gemiden çrk • 
makta zorluk çekmedim ve ge • 
mide hic; kimaenin yün balyaları 
araımda bir de yolcu tatımıı ol -

Halbuki bu terkibin başka bafka o
luşu ayni nüfus miktar veya kesafe • 
tıne sahip olan iki memltket için ne 
kadar ba~a ba~ka nettt!eltt verebilir. 
Demoğrafi politikası adı verilen ve 
baaiin bütün modern ülkelerde kulla· '!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!~ 
nrlaa muhtelif nüfus siyasası vasıta· oturanların mlktannı şehirlerde oda • 
lariyle bu neticeler üzerinde az çok A· eıhk, kapmlık, hademelik· hamallık 
mil olmak kabildir. ıibl az müstahsil itlerde ~alışanların 

Cinsiyet mesellll de mflhbndlr. su. sayısı bilfnmedikse endüstri Tilrkiyc
el itlerde tanm ve endUıtrt brantla • nln soysal problemlufnl wımln -
rında, IO)'Ul yardım allık karum mak, rasyonel kararlar almak n di· 
meMlelerlnde kadın • erkek miktarını rije olan büyük endüstri işlerimizde 
U.bit etmek pk ıerekUr. Ka•ntanrı sağlam bir soysal politika gütmek ka
Y&f iUbartyle terldplerl a)'rle& dlkka • bil midir? 
te deler bir noktadır. Kadıa, bllhusa Tran~port işlerinde, tarifelerde ev 
18 · 45 yqlan arasında nüfuı pollti • fn~atı ve mesbn me8elelerlnde ge • 
kaı bakımından önemli bir durum • rek özel kurumlar gertk devlet için 
dadır. Yurdun muhtf~\f yerlerinde nüfqş bilgilerine sahip olmak doğru 
saflık tTleri, ilk orta ilfrettm okulları yolda yürüyebilmenin başlıca şartla -
açmak için nUfuqn keu.fttinl, kadın nndan biridir. 
- erkek )'&f itibariyle dafılıtını bilme· 
den yurt ve ulusun menfaatlerine uy
ıan bir .. kilde hareket etmek kabil 
mlclfr? Yurdumu•tla, 6nemll bir du • 
rrun almaga baflıuan ltlufn ıl11a1aaana 
da 1101 ,a,termek lııuuıuntltı nlU"' ra. 
ialrtloruun 011m11aealı rollln eltemmi .. 
lifli •• MJylerMle ıa.um bırakmıllft • 
cak ıekilde meydandadır. 

Ulusun tehirlerde ve kiylerde Is • 
klnınm soysal bakımdan maada. ay· 
nea dofum Tt ölüm nlabetlerf tilerine 
olan tesiri baknnından da 6neml n.r· 
dır. 

Türk ekonomisi daha uzun zaman 
bir köy ekonomisi şeklini muhafaza e· 
decek gibi görünmekle beraber, en • 
düatrfyel bir dewfme girmit bulun • 
maktadır. 

Yurdumuzda açılan fabrikaların 

&ayısı gün ıeçtikçe artıyor, 111eseleyt 
yalnnı bir yönden işçilik baJnaundan 
ele alalını; yurdun her bölümünde ka· 
dın erkek çocuk oalarak nüfus mikta· 
rm.ft bunlarııt yaş terkibini, kllylerde 
toJJrağa bailı olanlarla kasabalarda 

Herhangi bir alanda gÖt!lterilebiJe. 
cek yüzlerce mlaalden bir tane olmak 
üzere, sigorta kumpanyalarının nll · 
fus hareketleri statistik ]erinde olan 
ihtiyaçlarını hatırlatabiliriz. Bilgi a • 
lanında özel etüdlerde ıtatistikslzli • 
ğin araŞ'tırmaları ne kadar güçlel'tir • 
diğinl ilim adamlarımız çok acı müşa
hedelerle denemişlerdir . . 

Yurdumuzun başka bir yabancı ül. 
ke ile, ver&i miktarı, cinayet beya in
tihar sayısı, bir maddenin istihlak de· 
.-ecesi gibi herhangi bir bakımdan kar· 
pla~tırnken mutlak r:ıkamlara, nüfu . 
sun hakiki miktarı 11t•, izafi bir mahi
yet vermedikçe. ilmi değeri olan bir 
neticeye irişmek imklnsızdır. 

93S sa:)·ımmrn, böyle bir düşünce 

,.e inançta, yalnız bir hükumet işi de. 
j(il, ulusal bir öde\' şeklinde başarı -
lacağına, ve 193;> Tif rkiye halkının bu 
ünlü ve önemli işte cumurluk dtn·rfnde 
yakışan htr o!gunluk gö!tereceğfr.~ 

OÜphe )'Oldur. 
Ekonomi Doçenti 

Ahmet Ali Ozeken 

eminim. 
İıpanyanın Akdeniz kıyısının 

ortaaı olan Valenıiyadan iilkeyi 
dolqmağa baıladım. Kih 4ile· 
nerek, kah trenlerin yük vagonla.· 
rında ıizlenerek lıpan7a11 bir 
battan öbür baaı kadar dolqtı~. 

kadar bekler ve bu yirmici 
Sezarına ne ıöyliyeceğimi 

llNavaeslar kralı 11...,. Sıulaıuntla deve .. rtına büdnee reaim çekti 
unutmanuştır. Devenin başım tutan adanı ?Jiıim ıiraeriyi Timb • 
Cezalre bedava götUr~n kenHJn fdltllr 

Burada çok hot ~ ay ıeçirdim. 
Deniz kıyılarında küçük balıkçı 
köylerinde kaldıiım ıibi dal te
pelerinde kartal yuvalarına ben· 
ziyen ıehirlerde misafir oldum. 
Büyük ıehirlerden hiç ;,iriaini 11-

ka ıeçınedim. Madrid, foledo ve 
Barselonada bilhaua uzun uza • 
dıya oturdum. 

• • • 
Günün birinde Pirene dalları

nı atarak kendimi Cenubi FranN.· 
da buldum. Dört ıünd~ lıviçre· 
ye vardım. lıviçre ana yurdum 
Bavyeradan uzak olmamakla be· 
raber burayı Jıiç görmemittim •. 
Harikulade dağlarını doya doya 
seyretmek için hiç acele etmedim. 
Cenup ülkelerind€ geçirmit oldu
ğum uzun ayl.t.r .ı rağmen Sent 
Moritz'in manzaraları beni teıhir 
etti; Kanarya adl'\!arınde kart ıa-

tarak toplamıt olduğum paraların 

büyük bir kısmını harcıyarak bu
ralarda bir ay kaJdım. 

f aıkat birinci tetrinin bqlan • 
ııcında aeraerilik damariarım ge· 
ne depreıti ve öc.ümüz kıt oldu· 
ğundan ıene ~erıuba doiru yol
lanmak istedim. lıviçr~ • ltalya 
aınırlarını aşarak Romaya kadar 
dilene dilene yi.n üdiim. Burada 
aklıma nereden gddi bilmem? Mu 
solini ile göruımenin önemli bir 
if olacaiını kafama koycıum. 

Musolini ile görütmek, diltiin° 
düğümden de drıha kolay bir it, 
mif .. Alman ıef.tre!haneainde me 
murlardan biriıind~n a!dıfım bir 1 
tnvs'ye i!e, Duçenin geni~ y&zıha· 
nelerinin b·:lund·1~u raraya da • 
vandım. Sil&bh bir kaç muh ... f1ı 
kordommdtın ieç!jkttn ıonra Mu. 
ıolini,nln odaunı:ı yanı batında 

derin dütünUrken içeriye bir 
ıirdi ve arkasından tcıkip e 
mi söyledi. 

Bir kapıdan geçerek dii 
görmüt olduium odaların e1' 

yüğiine girdim. Odanın uzıı 

ıeıinde üatU düz koıkocaın~ 
mua bulunuyor, bunun tırkıı 
da Muaolini ayakta duruyord 

Ben maıadan ıanki bir 
metre uzakta idhn. 

ltalyanın 1 numaralı ad 
nın birçok reaimlerini gönu~ 
duğumd•n beni 1&.bır11z ve 
li bir biçimde ıel.imlıyacajı 
nıyordum. Halbuki ona k 
kadar hak11zca düıümütüll'I; 
dimi bütün tecrübelerimde 
olduğum ellerin en ıamiml 
kuvvetliıini 11kar ve doatç• 
ıüm eden iki siyah gözün 
bakar buldum. Bana müke 
bir almanca ile: 

- Şu iskemleye oturun d~ 
r.!l kendinizi anlabn bakalıdl 

Dedi. ltalyanro batında 
bu adam, koltuf unun arkaıı1'• 
yandı. Tam on bet dakika, 
pulsuz bütün -:lünyayı dol• 

azmetmit benim ıibi bit • 
bqmdan geçenleri dikkati• 

ledi. Ara aıra aöziimü 1c 
Afrikadaki durum ve tartfıf 

ir bana sualler soruyordu· 
ıorgulardan anlıyordum ki, 
dolaımıt olcfoğum yerler' 

benden daha \.Ok bi!ı'ıi ,.,dt
böyle konu~up dururken 1' 
kartımı kuvv~th eHcriyl• • 
çevirerek baktığır.ı, sonrl' ~" 
HLHnC!a kccanıi'n bir gö~i.i • 
yüz tane liret taydığ'nı ıö 

.<Devamı 



Mektep kitapları .• Mektep kitapları 
ilk, Orta, Lise kitapları 

Ankara caddesi 157 Numara 
lnkolap kl'ltabevn 

- ~. 
2 ve 20 komprfmemc ambalajlarda bulunttr, 

Ambalal ve komprimelerin üzerinde halis

li~i n flmsari olan EB markasını ara\'1ntz 

Yüksek Mühendis mektebi arttırma 
ve eksiltme komisyonunClan: 
t~ektep fizik Laboıatuvarı için 4 - 10- 935 tarihinde kap~ 

HABER - Aqam Postam 

Ihsan Yavuz 
ŞIK 

giyineni erin 

Her ayın 
modelini 

orada 
bulablllrslnlz 

JSTANBUL 

Y enipoıtahane 
kartııında 
Foto Nur 
yanında 

Letafet hanında .. . 
l t . 
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• 1 ci Si 
ilk okuma kitabı çıktı 

Devlet BaıımevJ ta.rafın dan, yeni dil dP.vrimine göre baıı· 
lan ve KtiJtür Bakanlığınca tek kitap halinde ilk mekteplerin 
ikinci ımıhnda okutulao ok uma kitabı çıkmı~tır. Değeri on ye
di buçuk KUruıtur. 

Dağrcm" merkezi -VAKiT YURDU - Anknn cadd~si. 
İstanbul. VAKIT'm Türkiycnin her tarafmcia bulunan satıcıla· 
rından tedarik ediıehilir. 

V AKIT'ın Istanbul vilayeti satıcıları 
Büyükada: Bayan Anna - 23 Nisan caddesi - numara 4 
Bakırköy: Vehbi - Tütün, sigara ve kitap salıcısı. 
Beyoğlu: Esat Barutçu - Kalyoncuku!luk - Çakmak so· 

kak nunu.ra 226 
Beykoz: Muhittin - Fevzipafa caddesi numara 76 
Beıikta~~ Ali Vuıuf - Tramvay caddesi numara 29 • 
Çatalca: Şaban - Gazete ve kitap satıcı11 . 
Fatih: Hüsnü - Büyük Karaman caddesi num:ıra 2. 
Fındıklı: Rem:ıi - Kırtasiyeci. -
Kadı.köy: Sabrı Faik - Anadolu kltapevi - Altıyolaizı. 
Kartal: Bakkal Cemal. 
Sarıyerr Ali Kemal - Büyükdere caddesinde numara 250 
Oıküdar - Sabri Cemal- Kitapçı. 

DiKKAT: i 

- V AKIT YURDU, Devlet Buımevl ve KUltttr BaJCanlılı 
neıriyatının genel ıatıc11ıd1r -

1 • . . 

Yüksek Mühendis mektebi arttırma 
ve eksiltme komisyonundan: 

Mektep ._imyahane liboratu varı için olbaptaki f&l'bıamesi veç• 
hile ve açık eksiltme ıuretiyle bazı cihaz almaca~tır. Tahmıni fiyatı 
4975 lira ve p~y akçeıi 373 lira 12 kuruıtur. 

Eluiltme 22 - 11 - 935 ıaat 14 de yapdacafmdan girmek isti
yenlerin vaktinden evve~ temınatl annı mektep veznesine yatırarak 
arttırma ve eksiltme kam:.nunun 2 inci ve 3 llncil maddelerınde yazı
lı veıaik ile beraber belli gün ve saatte ve ıartnamesini görmek için 
her gün komisyona müracaatlan. (6241) 

uas8!::ıe:uı;:~Ş$1SI Dr. Etem Vassaf 
it zarf ıle alınacagwı ila l F ' 'k Al • • 1 d'w• d n o unan t zı a etıne tahp ge me ıgın en 

r~ 19 
- l0 - 935 S&At 14 de- pazarlık iJe alınacağı ilan o)unur. (6240) 

C&#a!oğlu Orhan B. apartunanı Tel: 22033-lll'f'. KadıklSyU Bahariye İleri aoknk Tel: 60791 

., 

ıtfı 

-~l_M _____ _:,P_:A::_R~D~A Y A N J, A R 

Ne çare ki milletin ba~ına bil 0e'*i"r~ı 
bir ~el!ket. ke.siJ~ek için kraliçe olnn 
bu kadın şıddetlı ihtiraslarını doyur -
mak için bir çok fenalıklara sebep ol
muştu. 

. Fakat herkes, hürriyetini bir zali
mın eline t~Um ederse bunlar arasın 
d~ taarruza uğr.ımnktan kurtulacak 
kım e kalabilir mi? Kudret n ihtişa. 
~ın son basamağına ,·aran hangi ka • 

111 hemen zalim ve gaddar olmaz.? 
H' b' . ıç ır şeye inanmıyan kimseye 

gUvenemiyen nznmct d .. ,_'.. .. 
liğ' • ' uşl\unu, genç -

1 . ını saadete karşılık hakaret azap 
~ınde geçirdiğinden doğan acılar i . 

;:nde Yüreği ezilmiş olan Katerin ih • 
Yarlığa varınca b"tü' :-t'd d . kııd • . u n L:!I ı a ı 'e 
.. tl'tı ıle zevk almak istegwine dü<t -

rnuştü. :.-

n~nun için müthiş düşüncelerine 
•l\'eı?Ji bir muhit hazırlıvordu. Sa • 
adetini koru- k 1 • • .. ... a çın fenalıklara mu -
racaat edebilmek içi bö. ·1 b' hi-
t ht n ' e ır mu e mu açtı, · 

k Her sırnnr bilen, eski !şıkını haki-

d
t dost~ Rüjjiyerinln bilgisi;e, son 
erece ınantrdı. 

Rüjjiyeri bir §arltan değildi. ~fü -
necclmliği tetkik ediyor ye onu biri -
cikTbir fen olarak sayıyordu. 

. annnın kudretine fnzla güvene -
mıyen Katerin, kendisine bazı haki
katler fısıldayan bu fenne inanmak i. 
çfn 1ft.mnge1diğt kadar hayalpert-.st 
idi. 

Bir fnsanrn ne dUşündüğiinii anla
mak htısust1nda çok usta olan bu ka -
dm her şeyi öğrenmek isteğinde f di. 
İaUkbaU keşfeden milnecclmliğl de o
•ma fç1ıı eel'iyordu. 

Gerçf kendisi AI1ahn innnıyorsa da 
11Yta1u da dOşllnUyor ve bu lkfnclslnl 
malamtlannı kendi maksatlarını ben. 
91t1M. hh1nc1Afne tedh edlyoTdu. 

Kraliçenin odasına girdiğimiz za • 
man sekilrnek üzere bulunan Rüjjlye 
ri : 

- Demek ki artık sulhe karar ver
diniz' öyle mi? diyordu • 

- Evet Rene, sulhhe karar verdJm. 
B:ızan sulh, harpten daha mtlthtş bir 
silahtır. 

- Jan Dalbrenin Parfse geleceğin· 
den emin mfsinJz? 

- ~l~ek Ren~ 1 
- Ya Kolinyf? 

- Ko1inyi de, Konde d~, Hanrt d3 
Bcam da gelecekler. Onun için tavtif. 
yemi aklından çıkarma 1 

- Navar kraliçesinin hasta oldutu. 
nu ortalrğa yayacağım değil mi? 

- Evet Reneclğim. Emin .el ki Jan 
Dalbre pek fazla hastadlt'. Fakat hep 
si bu mu ya?. En mühim olan tarafı 
unutuyo1'8un. 

Riljjiyeri sarararak cevap verdJ: 
- Jan Dalbrenin Hanriden maada 

bir oğlu daha olduğunu dedikodusunu 
çıkarmakl 

- E\'et, hattJL Hanri dö &arndan 
daha büyilk bir çocuk. Eğer Hanrinin 
vücudu ortadan kalkarsa bu çocuk bir 
çok haklara ~hip olacak .. n onu da 
biliyorsun ya! 

Müneccim başını eğdi. İçini çeke • 
rek: 

- Oğlum! diye mın1dandı. 
Sonra doğrularak: 

- Bir iftira Katerin ! dedi. 
- Evet, bir iftira Rene! 
- Buna inanılacağını r.annetmlyo-

rum. 
- Rene, vaktile birinci Fransuvanm 

ıııaraymda oturan bir adamla tanışnuı 
tım. Bu adam şimdiye )(adnr tanıdı • 
ğnn insanların en zekJsf, en anlnyY!ıflr-
8TYdt. Bu sdatn tzlerf MITlaTca insan· 
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- Evet, doğru söylüyorsunuz! Se
l'iyorum. Ömrümde ilk defa olarak 
bütün ruhum, bütün kalbimle seviyo. 
rum ! Bırak seveyim 1 Ne olacağımdan 
Mna ne? ArtJk intikıımmı aldın. Ben 
de çok acı çektim. Suçumun ce1,asını 
gördüm... Bir kö~ye çekileceğim ... 
Kleman, düşün ki sen de beni seviyor
dun. Düşlin ki bu kadar zillet içinde 
yaşarken bfle kalbim senin f~in bir 
merhamet duygu.su b<'Sliyordu. Beni 
kurtar, yeniden ~vrnek ve mes'ut ol • 
mak için bana izin ver! 

Pant Garola. bf rkaç saniye sustu. 
Günahklr kızm kalbinden kopan bu 
sözler ona boş yere unutmnğa ~alıştı
ğı bir~ok şeyleri hatırlatıyordu. 

Genç kız: 
- Niçin susuyorsunuz? Ni~in ~cvap 

vermiyorsunuz? diye sordu. 
Papas boğuk -re acı bir sesle: 
- Şimdi ce\·ap ,· ereceğim. Benden 

kraliçe Katerini bulmamı n kendisi. 
ne \'ermiş olduğum !'IİZI itham eden 
mektubu geri almamr istiyorsunuz 
değil mi? ... Öyley ·e biliniz ki bu, im -
kfrn "ııdır. Düşündüğünüz ve benim 
de demin düşüncenizi öğrenmek için 
~izi cesaretlendirmek maksadiyle söy
Jediğim gibi ben artık kraliçenin ya
nında sözü geçer bir adam değilim. 
Uzun zamandanberi onu görmedim ve 
belki bir dalın da görmiyeceğfm. Emin 
olunuz ki bu suretle size bir yardım. 
da bulunamadığım için çok mütee~~ı
rlm. Ceı·nbını '·erdi. 

- Demek ki l1eni kurtarmak istemi
yorsunuz! 
İtiraf dolabından gUrUltiilii bir kah 

kaha koptu. 
Art1k Jcencltstnf tutamıyan papaz: 

- Sizi kurtarmak, yani düştüğüm 
felaket uc;unmunun mel'un derinli • 

ği.ıulen elimle hazırladığım saadetini
zi seyretmek!- Yani sizin Martnak· 
la eevişmenfze mfuıaade etmekl
HaydJ oradan budala! Deli mi oldun? 
Sözlerini şiddetle eöyledl. 

Alfs yeisin 80n derecesine w.rarak 
donup kaldı. Papazın lçyiizUnn CSılren .. 
mt,tt. Bu günah çıkaran papas PanJ 
Garola, ibadetle kalbini ve ruhunu t&o 
nrlzlfyen adam, merhametll bir kcşiı 
değiJ, daima aynı Marki dö Pani Ga .. 
rota, şiddetli thtf.ra.cı1ar içinde kıvra • 
nan ayni janttyomdu. 

Alls, yeis ve Umltsfzllğe kıııJı koy .. 
mağa çalrştı. Çünkü ycnt bir f elAkd 
dnha başgöstermiştf. 

Acaba Panl Garola, sevgf1fsfnln is
mini nasıl öğrenmişti? Bu aşkı ona 
kim haber vermişti? 

Bunu ona papz kendisi söy1iyecek. 
tf. Ve hakikaten taşan duygularının· 

akışına kapılarak sözlerinin duyula • 
cağından çekinmiyerck sert ve gür bir 
sesle: 

- Sizi bir fın gözden kaçırmadığı. 
ma emin olunuz. Manastırın içinden, 
her adımda sizi fakip ettim. Hareke~ 
lerinizi gördüm, E;Özlerinizi duydum. 
Öğrenmediğim füçblr ihanetiniz kal -
madı. Hatta isterseniz bütün füııklarr-

~ 

nızı sırayla sayayım. Fakat kı kandı. 
ğımı sanmayın. Sizi bu girdaua fırla
tan bendim. Benim isteğimle adım n
dım alçalıyordunuz. Si7J kraliçenin e. 
linc te~lim ederek ne yaptığımı bilf
yordum. Benim intikamım buydu. Ta· 
pındığım bu vücudun çamurlara yu • 
varlanma~m dan zcv'k nlırordum. tık 
<in<'e ih"ncte ·van lJen, Sİ7İ ehe -
dtyycn lhan(.'fe mnhkünt ettim. Bir 
gün bu ihanetin dcb~c. lm•hectecefrini 
aklıma ~etlrml:mrdum . Navnr krali ~ 
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.. 
~ll!!m----~--~--~----------11!!!1 Ankara Lokanta ve ı--v-ap_u_r_c_u-lu_k_1 

- · Birahanesi 
Sirkecide btasyon köşesinde yeni Ankara lokanta ve birahanesinde TORK ANONiM ŞiRKETi 

on kişiden mürekkep ulusal musiki heyeti her gece saat 18 de icrayı latanbul Acentalıjı 
ahenk etmektedir. içkiler ve mezeler rekabet kabul etmez derecede Limaa han, Telefon: ~25 

ehvendir. 
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Bankacılar, İşy~r ve öğretmenler 
Jstanbuldakl muvaffakryetinl7. i~Jn 

Türkiye BERLJ fZ okulları büyük fırsat 
Beruız·ın senelik s~me imtihanile Fransada üç sene yüksek 

yahut bir öğretmen okulasında bedava okuy:ılıilirsiniz. 

Kayıtlar açıktır; 

İstanbul: istiklal caddesi; 373 - Ankara; Konya cadddi 

Adliye Vekiletinden: 
Trabzon Yolu 

AKSU vapuru 10 Birinci Te~ 
rin Pertembe günü saat 20 d 
Hopaya kadar. Kırkağaç Noler muavinliği aç ılmıttır. imtihansız girebilmek tart 

larını t.aııyan isteklilerin bir ay içinde Adliye Ve}<i.letine müraca • 
srrıAYİ YAQATAN DAYlHADTrl 

atları ilin olunur. (2891) (6224) lzmlr Silrat Yolu Reve dor S A K A R Y A vapuru he 
hafta P E R Ş E M B E günleri 
saat 16 da lıtanbuldan IZMI · 
RE ve P A Z A R ıünleri d 
lZMIRDEN lıtanbula kalkar. 

f SAN S-lOSYON 

VE DUOOA 

Besler - Kuvntlendirir -

Dökülmesini keser u1ahr. 

,- ZA Yl - 13888 numaralı karar • 
namenin befinei maddesi hfikilmleri • 
ne tevfikan 28 - 9 - 933 tarihinde dö. 
,·izini altı ay sonra almak fbere Cum. 
huriyet Merkez bankasına yatırını§ o). 

d11ğum11z mebl'ta alt 3'57 numaralı, 
28 - 9 - 1933 tarihli makbuzu zayi -
etmlt ve yenielnf almıt oldutmnclan 
mezktr uyf makboZUD hl~ kıymet 
n hükmü kalmadıfmı beyan ve illn 

~. 
L.T.PIVER 

PETROL NiZAM 
Tecrübe edilmiş en iyi saç ilacıctn . 

ederiz. 

. 
fARIS 

. PırfOmOri L. T. P 1 VE R A. $ .. lstanbul Şult 
$itU Ahmet Bey sokak No. 56 . Telefon: 43 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 
SÜREYYA OPERETI 

Yeni kadrosile ~ 

KlangfUm G.M.B.B. &rlln 

Şaziye - H. Kemal seıamı izzet Dnlıf D111mll1rı ıe lf IBnlırı ıııeımı Vmam ıdnı ı 
11 llktqrin Cumadan itibaren -

1 

her ak§am 20, 15 de Cumartesi l Tiyatro Sanatı idaremize ait Haydaı paşageçi dinde bulunan 182 No. h 
üç sene müddetle 23. 10. 35 Çar§ amba saat 10 da Haydaı 
binası dahilindeki Birınci iıletm ~ komisyonu tarafmdan 
tırma usulü ile kiraya '1'erilecekti r. 

ve pazar matine 15 de ı 

EMlR SEViYOR 
Her kitapçıda bulunur 

Fiatı: 15 kunıı 

)~opçÜbaşr-Hacı Aliağa V~kfı 
mütevelli kaymakamlığından: 

Tünel bqmda Karanfil (Erka
m!\arp) sokağı 13 sayılı dükkan 
pazanık ıuretile kiraya verilecek
tir. lıtekli olanlar Köprübaımda 

1 

9 ~lı eczanede kaymakam Hüs- 1 

nüye veyahut lıtanbul Evkaf Mü
dürlüğünd.ki encümene müraca -
atlan, 

Operet 3 Perde 
Yazan: Y ınuf Sururi 
Beste: Karlo Kapoçelli 

Fiatlar: 100 • 75. 50 - 25 Loca 
400. 300 

Her tarafa tramvay vardır 

ZAYJ 
Hadımköy ilk mektebinden al· 

dığnn 93 . 14 numaralı ıahadent •
1 nameyi kaybettim. Yeniaini ala • 

cajnndan ukisinin hükmü yoktur. 
111 A hmed 

İı1anbul Belediqni 

$ehirTıyatrosu 

ııııııwıuııı 

ll 
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-----------------------~·~-~-_.,.__,._. __________________ _ 
!;esinin sarayına gönderildiğiniz z.a • J 
man her gün yaptıklarınızı, söyledik
Jc. :.ıizi haber alı_,Jrdum. DüşUndUk

Jerlnlzl, maksatlarınızı biliyordum. 
A-ş'Jtmm gördüm. intikamımı istedi • 
ttmden fazla şiddetlendirdiği fçin bu 
Kont dö Marlyyakı takdis ettim. Ah, 
siz onu seviyordunuz! Şimdi a~ın 

bütün acılannı anhyabildiniz mi aca. 
ba? Eğer bu adam hakikaten sizin 
tarafınızdan söylüyorsa şimdi bana 
~ektirdiğiniz azabın yüz mislini çe • 
kiyorsunuz demektir, sözlerini söy)f • 
yerek acı acı güldü. 

Halbuki casus kızın deh,etinden ne
ft.Si hıtulmuştu. 

Ne tuhaf? Şimdi bana geliyorsu • 
nuz da saadetinize derman arıyor • 
sunuz? Ben de size çocuğunuzun sağ 
olduğunu söylüyorum. 817; de bir in • 
sanlık duygusu uyandırmnğa çalışı • 
yorum. Siz ise aşkınızdan, sevginizden 
başka hiç bir şey düşünmüyorsunuz!. 
Ahmak! Buraya, beni aramağa, cina
yetlerinden temizlenmeğe geldiğini 

söylüyorsun! Unutuyorsun ki benden 
lanetten başka bir şey bekliyemef.Sin. 
Eğer ibadet ettiğim A1Jah varsa n bi. 
zi görüyorsa ebedi mel'onluğumn ce
z.!SlnI affettirmek içfo kalbimden ko -
p:.,.!t. duaları duyuyorsa, işte ondan, 
ba;.ır bağıra senin felaketini ebediy
yen azap içinde kalmanı, diliyorum. 

Bu sözleri söyledikten sonra papaz 
~alkarak günah çıkarma dolabından 
inip dıfarıya çıktı. Kollan lAnet edJ • 
yormq gibi mihraba doğru uzandı. 

Sonra bir cadı hıçkırıklar içinde, ve 
braabkh!l' ıı:umda kayboldu. 

A1'9 ile bayılarak sırtilstU düşmüı 

•• O vakit kocakan, ince dudakların-
da beliren bir gültimaeme ile gen~ 

kızın yanına yaklaşarak ona keskin 
bir ruh koklattı. Alis birkaç saniye i . 
çinde ayıldı. Sersem sersem bakınarak 
\\Yağa kalktı Etrafına bakdı. Son • 
ra Loranın kolundan tutarak acı bir 
~·eisle: 

- Kaçalım, kaçalım! bu dehşet Cİ· 
nayet n lAnet dolu yerden uzakla~a • 
hm! 

-28-

KATERININ POLiTiKASI 

Alis dö Lüks dehtetll bir gete ge • 
çirdi. Fa kat bu ka:dmm yaradılışı 
büyük bir dayanıklığa sahipti. Vakti -
ıtl ağlıyarak, sızhyarak ziyan edeceği 
yerde, felaketi olduğu gibi kabul ede· 
rek buna bir karşılık düşünmeğe baş • 
ladı. 

Titriyerek: 
- Sonuna kadar uğraşacağım I dedi. 
Her ne olursa olsun umduğu şey 

boşa ~ıkmıştı. 

Eğer eski Aşığı haline acımış olay 
dı, eğer papaz Katerin dö l\lediçinin 
elinden, kendisini bu kadına esir e -
den o müthiş mektubu almış bulun • 
saydı Lu\Ta giderek: 

- Şimdiye kadar size hizmçt et. 
miştim. Fakat artık serbestliğimi el -
de ediyorum. Sizden yalnız beni unut
manızı isterim. Gidiyorum, işte bu ka
dar •• Alt tarafım ben düşünürüm, de. 
yecek ve sarayı ebediyyen terkedecek 
ti. 

Heyhat?. Bütün bu saadet hülya~ 
mahvolmuştu. 

Gene eski sanatine başlamak, aldığı 
emir üzerine Luvra gitmek ı11ecburi . 
yetinde idi. Gerçi, Navar kraliçesinin 
kendisine verdiği pusulanın eline geç. 
medlğfni söyliyebilirdf. Fakat KaterL 
nln hiddetini bllyordu. Kenddne gö . 
rUnmek zamanı da gelmitti. 

Tepebap 
kıtlık tiyatrosu 

Bu akşam 

aaat 20 de 

ölçüye 
ölçü 

Aylık muhammen kira bedeli otuz beı lira ve muvaklu.t 
tı 94 lira 50 kuru9tur. 

lıteklilerin muvakkat temim' t ile kanunun tayin ettie 
rı ve kanunun 4 üncü maddesi m ucibince ite girmeye maı1iİ 
bulunmadığına dair beyanname vermeleri lazımdır. Bu :~~ 
name Haydarpaında 1 inci işletme komisyonu tarafından fi 
larak verilmektedir. (6243) 

iş arıyorum 
Btdsariatandan geldim. San'a · ı Beykozda saatçi Meh 

bm b01aeı ustalığı ve do ac:r· sak ~mımda Ahmet oğlu 
Irktır. İ! arıyorum. 

PARDAYANLAR 183 

Ertesi sabah. Alis dö Lüks sanki 
dünkü vaka bir klbus, bir rüya imiş 
gibi, çok sakin, ,.e kayıtsız göriinerek 
Lorarun yardnniyle güzelce giyinip 
kocakarı ile birlikte doğruca Luvr sa
rayına gitti. 

Derhal kraliçenin hususi dairesine 
vararak öbür nedimeler tarafından et. 
rafı almdı. Hepsi hin türlü ~orgu yağ. 
dmyorlardı; 

Alis onlann hepsine vaktiyle ken • 
disine kraliçenin müthiş güvencini ka-
7,andıran neşe, ve çabuk anlayış ile 
1Azımge1en cevapları yetiştiriyordu. 

Katedn dö Mediçiye. uzun bir yol. 
eulukta\. geri dönen Alis dö Lüksfln 
hqzura kabul olunmasını dilediğini 

şöylediler. Kraliçe serbest kalınca A
füıi ~ul edeceğini ve nedimesinin 
kendisini görmeden saraydan gitme • 
mesinl haber verdi. 

Hakikaten Katerin bu sırada Rüj • 
jiyerl ile görüşüyordu. 

Kralla da görUıecclttf. Dokuzuncu 
Şarl, kralf~enin görüşmek istediğini 
hildiği için annesinin her zaman ken. 
disfne verdiği korku ile kanı7ık bir me
rakla annesini bekliyor du. 

Okuyuculanmız ile beraber, Kate • 
rinln yat.ak odasına hitişik geniş ve 
aydınlık salona girelim. 

Bq oda, hakikaten kralJara Jfıyık 
bir surette, garct sü.o;;lii olarak döşen
mişti. 

ltalyada reti~en en meşhur ressam. 
ların fırçalarından çıkmış olan kıy -
metli tablolar duvarları süs lüyordu. 

Kırmızı kadife kaph hu duva r -
farda, Rafael, lö Tintore, Jö Per iigcn, 
Jö Titiyen, Yedonez ve lö Primatis gf. 
bi yüksek Ustad!arın n..:<'rlt'r l ~e hu n.ı 
rada göze çarpryordu. 

Yunan l\lftolojisinin n illheai o • 

------------------------------lan Diyanın ,.e Meryemin oyma ,.e 
iizerl altın haplı antika ağaç kakma 
çerçeveler is ine konmuş birer resmi 
bu arada idi. 

Ifaterin dö Mediçl altının sart.atte 
orn:ıdığı rolü çok i}i biliyordu. 

.Altın, bir tablonun güz.ellfğini ta • 
marnlamak için. onun dUştinceslnce, 

birklk vasıta !dl. 
Altın çerçe"eyle çevrili bir resim 

bütün güzelliğini gösterirdi. 

Altın • gümüş, kalay veya tahta gibi 
• · akışla~ çerçevesi olduğu resimden 
uzaklaştırmaz, tamtersine bütün dik• 
kati onun üzerine çekerdi. 

Altın, şiddetle, güzellikle, ihti~m. 
la, in~elikle kısaca, Ramranın, Titiye
nin, Robeslnin ustaca eserleri birleşir 
ve bunları ruh okşıyan tesirine kan • 
şırdı. 

lştc bu sebepten dolayı altın, bir 
resim için en iyl bir çerçeve olurdu. 

Şunu da ilave edelim ki, o vakitler 
ressamlığın şaheserleri olan bu tab • 
Jolar zar.tanla r.e bozulmuı ne de kir• 
lenmlşlerdi. 

l\ff"·"mrnel bir sanatkar olan Ka~ 
rin. -"'""'- '"l ların düşündükleri mevz11 
ne olursa r \ .. na, şiddetli bir merakla 
bütün bu resimleri bir araya topla .. 
mıştr. 

Gerçi Katerin dö Mediçiyi fenalık· 
tan zevk almak için fenalık eden bit 
a lçak gibi kabuJ etmek lazımsa da b• 
kadının san:ıtld.r bir ruh n yüksek 
bir muh.ayyileyf' ~ahlp olduğunu da ... 
kAr eder.teyiz. 

Çocuk?··riyle beraber harp meydan• 
larına bdar G"l'ldiği zama nlar bera~ 
rin~e hir ço1• mus:kişinaslar, s:ınatkı\t 

lar, şai rl er götiircrek ora da bile bU • 
)~Uk ei:lencele.r zaNordu.. 
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RADIO SAl,TS 
1Satıhk otomobil Tc.:J C2 K iVE 

ile çabucak geçecektir. He
men bugünden bir kutu alı. 
nız, ve aktamları derununa 
klfi miktarda koyacağınız 
Radio Saltı ile bir ayak ban 
yoıu yapınız. Kat'i bir te
davi bulunacak. ayakları • 
mz hafifliyecek, aancı ve 
f İf kinlikler zan olacaktır. 
Bütün eczanelerde ıablır. 

Kullanılmıt fakat iyi btr halde 
Beybi Ford otomobili ıatıhktu Fe
n.,,olunda Muhtarpa!& çıkma • 
ımda ( 6) numaralı eve miiTacaat. 

llQAAT 
BANKA51 - - ~ 

---.=..· Ci) K A R Y O L A E>f)tıee 
Bronz - Nikeli· M . . G> 

h J • &aıf Nikel - Uke ve çoaık kar7olalarını "11 
enı ıon d ... nlerini fabrika fiyatma lstanbul Rıza Pqa • 

yolcuıunda 66 No. lı ASRI MOBILVA 
nıağazaaında bulabilirsiniz 

A 8 M E T F E V z t Tel. 23407 E>COO>. 

İstanbul Dördüncü lcra nıemur
luğupndan: 

Yeminli Ehli vukuf tarafmdan 
umumuna 3648 ÜÇ bin altı yijz 

kırk aekiz lira kıymet kesilen lç 
Erenhöyünde M. Oıküder cadde- . 
ıinde eıki 34, 35 yeni 142, 142 No. 
lı genit bir bahçe •e bahçesinde 
bağı tulumbalı ~. meyvah 
ıaeyvuız bir çok ağaçlan, ahır ve 
bahçıvan odalarını havi ahpp e _fi 

Tin 41 - 65 ıehimden 12 aelıim 
tam ve 2 ıehimiaden 200 ıehim 
tertibile 74 sehim dairemizce açık --1 artırmaya çıkarılmıt olup ıartna . 

T •• k H K ·· 111eai 22. 10. 935 ıünlemecinden ur ava urumu itibaren divanhaneye asılarak 18. 
11. 935 ıünlemecine raıtlıyan pa-

B ü y u .. k Pı·ya dosu zarteafıfinU1&at14denl8yaka-
. • D 1§ dar dairemizde satılacaktır. 

Şıındıye kadar binlerce kişiyi Artnmaya 1ir1J1ek için o/o de 
zengin etmiştir. yedi buçuk teminat akçası alınır. 

1'9 t t • Birikmit verıi, belediye resimleri 
°' CU er lp 6. Cl keşide 11 1.ci 1 eşrindedir vakıf idaresi miltteriye aittir. Ar: 

Büyük ikramiye : 200.000 Liradır bnnada ı•yrİ menkule takdir edi· 
len kıymeti bulmak fart olup ak- ,--.-., ı h ,_ · · . 

Ayrıca 30 000 20 000 15 000 12 000 O . b ld .. t .. nd b km "k" . ve ırb a" alılkı eah.plerın n gay-
• : • t • ' • t • t 1 .()()() il a e UI U e ıra a 1 ıncı ar. • k l ·• f" d k' h kJ j 

hralak ikramiyelerle beherı· ( 50.000 ıı·ra) lık tırmaya bırakılacaktır. rı ~lenf~ uı un e ı a arını hu-1 . • ıuaı e aız ve masrafa dair bıd~ . 
iki mükifat vardır.. 929 ~nhlı_ k.•nunun 119 uncu nan idiiı-.Jllnnı müshil evrakı ile! 

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-ı ~dMımuabın~J~~k ı~~iı nmglink~deda:"cm· b"Jd" ı aJ---ı.1 . - .. .ze r ır-
1K0&JUdarla dıter alakadarların meleri lazımdır. Akııi h.ıl:!e hak . 

----~----
ları tapu sicilleri ile sahit nhr.adık· 
ça aatıı bedelinin pa)·latn1asından 
hariç kalırJu. Daha geni! bilıi .
dinmek istcyenl~rir. q';> 1 "()?3 do· 
ya No. •• :le ·1r.;. enı:zc n.l·. llcant· 
lan ilan olunur. 
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Yukarıda gHrdilğUnilz hcırlta, ltalyan·Habeş harbinin btilUn tafstlatını göstermektedir. Son telgrafl 
glJ're, yukarıda da göreceğiniz gibi, ltalyan kuvvetleri, Adua, Adigratdan sonra Alisumu da almışlardır, b 
mukabil bir Habeş kolu, daha garpteo dolaşarak Italyao Erltreslne girmiştir " 

Musaall cephesinde iki ordu heııUz çarpışmamıştır. Şimdilik birblrlerlne g ittikçe yaklaşmaktadıt 
C~nupta Somali cephesine gelince buradakt askert harekAt birdenbire şiddet peyda et miştir. ItalyaulB 
en bttyDk tayyare harekatı burada cereyan etmekteôir. Şimoiy~ İiodar iittiyzuıiur Geriügub~,~, ile e~ 
Valvalfyl zaptetmişlerdl, bir rivayete ııöre ltalyao kovnetre ri \Tebip aşanu1 kumandasındaki ordtJ 
çarpışmış, neticede Vehlp paşa 1200 ma~~ill vererek geri ç~k~lmiştir. Fakat b u havadise pek inanmaınB 1 


