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Harp cenup cephesine • 
mı d .. d··? on u. 

Habeşler mütemadiyen 
Her iki taraf cenup caphsine 

Asker yığıyor 
İstanbul 14 (Telefonla gece aaat 1 de)- Bugün , İtalyan

Habef muharebesine ait yeni ve önemli bir haber yoktur. 
Yalnız her iki tarafın da hazırlıklarda bulunduğu ve cenup 

cephesine aaker sevklyalına devam ettikleri bildirilmektedir. 
Cenup c~phesinde bu güolerd~ büyük bir muharebenfn baıla· 
masına intizar olunmal<tadır. İtalyanların timal cephesindekt 
ileri harekı\tı menli mahiyette kalmııtır. 

Ankara 14 ( A.A )Adisababadan bildirildiğine göre : Ha· 
beılerin cenup cephesine doğru olan asker sevkiyatı her gün 
devam etmektedir. Şimdiye kadar ufak tefek harekata sahne 
olan cenup cephesinde bu günlerde büyük bir İtalyan taarru
zu beklenmektedir. 
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H ~beş imparatoru 

asker sevkediyorlar 
ita/yanların ileri haraketleri 

yalanlanıyor 
Ankara 14 (A.A.) - İtalyan kuvvetleri Harrar'ın 80 kilometre 
yakınlarına kadar geldikleri hakındakl haber yalanmaktadır • 

ita/yanların diktikleri anıt 
Ankara 14 ( A A ) İtalyan ajansının verdiği habere aöre: 

İtalyan kuvvetleri umum komutanı ceneral Dö Bono dOn 
1896 İtalyan - Habeı harbında Aduada ölen İtalyanlar için 
dikilen anıtın açllıfını törenle yapmııtır . _.,. _____________ ...... 

Kamutayın dünkü toplantısı 
Ankara 14 ( A.A) Kamutay bu günkü toplant111nda (bu· 

rada bir kelime okunamamıştır ) hakkındaki soruya kartıhk 
vermiş gündeminde bulunan kanun layihaları üzerinde ıörlf• 
müttür. 

O rman direktörünün 
Dünkü muhakemesi 

Dün karar verildi Orman direk
törü bi1· seneye mahkum oldu 
Rüvvet almaktan suçlu 

sanılan ve bunun f çin mevkuf 
hıriıo muhakemesi· e dün bi· 

ediliyor. Direktörlükten lzruk 
mns.. .... ıı.. _... . . .. .... 

'!W. 

Habef ordusunda kadınlar _________ ........ rinci ceza mahkemesinde de· 
vam edtlmiıtlr. Riyaaette 
Mustafa Nuri, ıddl makamın· 
da müddei umumi baımuavi · 
ni Fahri bulunmuıtur. Dava 
ikinci cezadan naklen birinci 

cezaya geldiii için evvela 
müddei umumi muavini Fah· 
rl iddiasını serdet mi ıtır. id
dianamede Evvelce beraell fa. 

tenmlt olan ıuçlunun leybinde 
tek bir delil görüldüğü, aley
hinde olan delillerin ise kuv
vetli bulunduğu zlkredllJikten 
ezcümle ıöyl~ deniyordu: lz. 
nikte Çandarh kara Halil va
kıf ormanı müteahhidi fırıncı 
lbrahlmln bu ormanda kat'ı. 

yoklulundan ve mütaahblt 
tarafından harcirah verilme· 
mesl yüı.üııden tekide raim•• 
teahhnre ufrayor. Bu itin J•- · 
pılmaaı orman mGfeltltl Hak· 
kıya havale ediliyor. Ve ıuçlu İtalyan askerleri ileri h11eketto 

600 İtalyan yaralısı kanaldan geçti 
Ankara 14 (A.A.) - İngiliz gazetelerinin verdikle ri haberlere 

"kl adaya aötürmek üzere 600 yaralı ltl\l>·an askenazaran on ı • . . . 
rini götürmekte olan iki vapur dün süveyı kanalınd~n geçm·,t ı t. 
cenevredefinansil rapor tasvıp edll:h 

Ankara 14 (A.A.) - Cenevreden verilen bir habere göre on 
sekizler komitesi ftnanıll tedbirler hakkınds. verilen raporu 

tasvf p etmiıtir . 

İngiltere elçisinin romadaki ziyareti 
Ankara 14 (A.A.) - lngilterenio Roma sefiri Adisababa ile 

Dtrduda nın bir çok ecnebilerin oturmakta olduklatı açık birer 
ıehir oldukları husuıuna İtalyan hükümetinin nazarı dtkkatını 
çekmitUr. • ___ M09M __ .................. - ...... _______ ...... _.._ 

Sovyet - Türk spor teması 

İstanbuldaki güreşleri 
6 ya karşı l~ __ kaybettik 

İstanbul ( Telefonla gece saat l de) Bu gece Sovyet gü
reıçllerile ( 8 ) takımı güreıçilerlmiz arasmda Taksim stadyo. 
nıunda tecrnbe mahiyetinde olarak ilk güreı musabakaları 
yapıldı. B takımımız bire karıı altı)le yenildi. . 

Çartamba aünü: Sovyet g<ıretçilerile ( A) takımımız g6· 

r•eecektır. 

Loid Corcun fikri 
, __ . 

/ 
il·-

M. Laval 

Londra 14 (A. A ) - Loyd 
Corc, Sunday Ekprca gazele· 
alnde çıkan bir makalesinde 

diyor ki: 

"Laval ve Muıolini , ya)nı~ 
mutedil zecri tedbirler ta tbiki 
için mutabık kalmıılıırdır. 

Buna mukabil hal yanlar 
Tunus hakkındaki bütün ta

leplerinden vaz geçmektedir· 
ler. Fransı z dıplomasisi ı aya · 
nı hayret b ir m:!h l\ re ll~ ulı.ıs · 
lar Soıyetulnl öyle bir ç ık
maza götürmüotiir ki Sosyete 
bu çıkmaz içinde İtalyaya 
zarar veremez. 

Muı::>ltoiyf, gönderdiğ i kuv
vetleri takviye ve iaıeden 
met e Jecek tedbirler alınma· 
dıkça, her türlü zecri tedbir
hr tesirsiz kalacakbr. Ekono· 
mik zecri tedbir, Almanya, 
Avusturya ve Macaristan ba
na iıtlrak etmedikleri takdir 
de hedefe ••ramaa.. 

Suphl kanunen yapmala mec• 
bur olduğu bu muamelenlD 
yapılması için memurlara e
mir v e r i r k e n itfa 
uzamasından la Uf ade ederek 
gayrimeıru menfaat temin• 
his ve arzusunu bealemeJ• 
baılayor ve lbrahlmden 500 
lira rüı•et iıtlyor. İbrahim bu 
paranın verılmesl hakkında 
kendisine karıa yapılan tel
liflerin verdiil zaruretle yiia 
lira tediye edeceilnl vadedt• 
yor. 

yat yapabilmesi için Buraa or 
man direktörlüğüne müracaat 

Hadise orman mGtevelllıl 
- Devamı 4 üncü sahifede -

Cumhuriyet bayramı 
için yapılan hazırlıklar 

Dün gece Halkevinde sporcu 
gençlik bir toplantı yaptı 

Dün gece Halkevlnde mıntaka 
baıkanı Tahir Ertuğrulun baıkan· 
lığı altında ıehrimizdekl bOtün 
idman kulüplerinin idare heyetleri 
toplanmıt1ar ve Cumhuriyet bay· 
ramında yapılacak geçit reamlae 
ltlirak için önemli ıöz kealmlerln
de bulunmuılardır. Spor klupları; 
azalarını bu bayramda bir örnek 
kayafetlerle geçit resmine iıttrak 
ettirecekler ve bu geçtıe dolfun 
kadrolarla katılacaklardır. Aynea 
klüp1erden muhtelif ırupların f~ 

Toplanbya reialik edea ner alayları yapmaları da karar: 
Mıntaka batkanı 
Tahir Ertu trul laımııtır. 

Cumhuriyet ba7ramı gibi en büyük ve kutsal ba7raaumıs 
için sporcu gençlillmizln a6ıterdlll bu 76luek llıl her tiri~ 
takdln deler blr hareketti~. Br•YO ıporcu ,.açlerlmlH.. 



Romanyada 
Nüfus hareketleri Bisiklet blrincillğl 

Pazar ıüa6 Mıntaka Bl· 
etldet btrtndldderl yapılm ıtır. 

1 ·Temmuz·1934 de Roman· 
yanın Nlfuıu 18,913,713 ra· 
kamın bulmuıtu. Aynı 7ıba 
31 ılkklnununda lıe 19 mil 
yonq geçmlttlr. 1934 de anla 
cloJmuı çocuklann uy111 
612335 idi. Romanyada &len· 
leıin nllbetl diler medeni 
m..D1eketlere bakarak daha 
7Gklektir ve 1000 ele 20.7 ra· 
kamlDI bulmaktadır. Köyde 
bu olıbet 1000 de 21.3 e ka· 
dar Jükıelmekte ve ıehirde 
iae 17,9 a düımektedir. K6J· 
lvd• alfaa artıma çok azd,r. 

Blrlnclllklere mıntalCa bl· 
elklet lıe1etl baıkanı At.Da 
bey'et nezaret etmlılerdir. 81 
rlnd JU•f 6ileden evvel J&· 
pılmııtır. Acemler yolunda ya 
pılan blr kllometrebk ıür'at 
Janflbda blrtnd K6taıortclen 
Bekir btrlncl olmuftur. lldncl 
katoalrtde b riadltll S.clt ka 
••llYI• tldaclllli Sadettin, 
1cltiadlGIOtle Salt a&maılardır. 
Olledea ..-a ltaclfomda J•· 
palata biılDcl btapdlliD 50 
kilometrelik maka•emet Ja· 

Zabıtamızın 7apbla bir 

101rı..-da bamamb IQzak k&· 
7Gnd• ı...d oilu Muatafada 
bJr tabanca, M. Kemal pap· 
ma orta maballeslacle se1q. 

ÔUl dolan çocukların ıa· 
7111 ar\ıyor. Niıbet, tehirlerde 
ykde 5,40 koylerde Jbde 
1,8 cllr. Çocuk ölilmil na.beti 
iıe çok yüksek bir nlıbete 
çıkmaktadar. Çocukların ytız 
ele 18 l daha bir yaıını dol
durmadan ölmekted,rler. ÔIGm 

maada " Arif eilu O••••• 
birer bıçak bulaDM'ak mlea· 

mikdarı da çok fazladır. Bu 
mikdar tenecle 400000 1 bulu· 
yor. 
Dünyanın en nadir 

hayvanı 
Bir lnalllz avcı .. , H. C. 

""... Beklr blrtacl plmlı; 
ddacl katqorkün 10 kilo. 
metre 1ar111mk da btrlocllill 
Salt' tldacllli' S.clt alınıılar. 
Sadıattla IÖD tarda diıerek 
,.,... kaJbetaalJtir 

&ursa lneg61 
Maçı 

Pazar giln\i lneıölde İd
man yurdu l e maç J•pmaya 
ıtden Bursa Acar İdman JUf• 

clu lilncl takımı bu maçı bire 
k lki MJl lle kazaamııtır. 

Ur. 
Eski Emniyet 
•üdUrUmUz 

6'kltlmplarlmls~ 
~d• bulanan Tı-. 
aoa Emnt1et mlclAril llulaf~ 
bir kac p kalaaak ta• 
~- pladıtlr· 

Btoddelia bptteo, dnnya· 
nın en n&cllr bay•amnı 6ldür · 
ptek için 4Ş~ l°"etrellk 
laır seyahat yapmııbr. Panda 
lımillde bir nevi ayı olran bu 
Wı••n, çınan en uaak b r 
kae-t olan, Mdkons, S.l•en 
ve M'aecaddl ırmaktan ara11n · 
4.f, 3000 de ~000 metre :rGk
.Hkllkte bir 1erde 7qamak 
;;r-•ı•• " •llliell "QUUaa MM~!'!t~~~~~~~ ... 1..J~S:~~~~g:= 
llepitildft ÇOk daha bGyGktfir. u 11 aröl yerine k•ıicllılne ran etat ltmlncle biri Rulh· 
Okapj ve B•nıo ııbl çok na altın ıuyuna batanlmış pirinç· le kavıa etmlt v•Ra11•ı ba-
cllr olan dlier bayvalar da. ten kulupha mecidi1e1e ben f1Ddan taıla rar.alamııtar. 
ha val'ta da bunl nn htç hl· ~•t para verlliDlt. Ane bunu l Nufus sayınlı için 
_._11 paada bdar eri••lmeal polite haber yerm ı ve tahkl- f I 
.... .. k b ı Kon erans al' ıGç yerlerde J•tamamakta ala •ı anmqtar. 

Dtın Nufus ıaııml I~ 
ve daha kolay bu unm ktadır. Kon9 ,. kontrol memura olanlara u. 

luı 1 z avcı n n vurduğg 1 Qokt r 8NIRIZ aede, Ura1da ve Ta11are il• 
pandanın derlıl BriUı Mile· Anlarada t D Tıp nemat1nda olmak cıa.e Qç 

ılacle ıöıterilecektlr. Konarelirte ıttml• olan .. hrl 1erde konferanı verlbialıUr • 

Balo 
Şar kalGbG tarafmd n pa • 

sar ıeceıl UraJ salonlarında 

bir balo verilmlıtlr. Bu balo• 
J& ıazetectler çalnlmamıılar· .... 

ça• 
Diye IOrdu NOzhet ,.vat-

-Evet. 
DıldL 

mla cloktorlanndan Alımet Ve- Urayda Lise mualllmlerlo,. 
ftk paıa la ne b ı hekimi dea Muhtar Şevket, Ll..dtt 
Y mf laeddtD, Röntken mil- Namdar Rahmi, Ta1yare •I· 
t•'-•Hlfl Ce ı T bun, Ope- nemuancla Meal.ala Tarpt 
rator EkrtlJI Do t r tlaflm birer konferam Yererek koat-
ve O•mp N 1 konı eden rol mrmurlanmn o -..ı I· 
dönm ı erdir. devleri anlatılauıtar • 

bbul yoluna 1arilkfe1ordu. "'• olarıa ona, kalbtat ba 
- Peki! ateıll bakıılar•n ıııiından kur• 

Demek için dudaldan bir tırau1a umetmı;tt. 
bitine J&plflrken naauları O.du, bir ~aç lfDlplik 
Nermtn'ln eararan çehresi, bir tereclcllt ele c....a. 
merak ve heyecanla parlayan Sonra kat'l l:tir karuta ceYap 
ılalerlle kartdapnca kendim veni&: 
toplach. Ne yapıyordu? Bu Çok --eyi ofurdu 1•nıe 
ılln 1lne orada, çeilarama o amma bu ıGn '6nl mazur 
1111z ve yalç•n kayalan ara- prsenis.. Zira; merkez lm-
11nda Nermtnle baıb.-. kala. \ manclanbianda 16r61eceİ 
cak, ruhu kadar aevdflt be ıilrl lflerlm var •• Ora1a llM 
sevıdl lııala aaadetlD mbaret. cetbla·· 
af• ıemalarıacla uçacak iken· Vedia hl~ Melrl•••dW ba 
niçin bu teklifi, bu telall~eb '9Yabı ret ...._ncla bir kam 
arkaclaıblı kabul ecltronla? -. y•lt atW Hr•mledl, bo-
Hem aonra biraz evvel bu zalclU, m.r•. S-.• 
kacbnm ylzlnden çekUll lı - Yat. 0.rleml ; pM~ 
tlrap, da1duiu vlcclan azap. m llllfllDla.. 
lamaı ne çabuk unutu1.ordu •• 

la ,.... tlalJI ondan dalma kaçacak, 
Sararu çelareılal • Ye 

keder bulutlara ea'far- N-. 
mln'in Jetli ılzlerlncle mem
llUG H n .. 'elt bir tebeıslm ........ , .... ta ı 1 ~ dalma "Dkl•••caktı 1a • 

~t Dqlna amma; lradetiae 
Dt,e baJkırıyor; lradeılnl ...... •• bu kunet?. Ya 

aru •••I bir ka•••t1 ona ta. .,._.., •ıut.r .. " 

der• edllmlttlr • 
Yeal Ya~ 

(OLKO) 
Halk eYlerl Genel merkeu 

tarafıaclan her af çabnlmak 
ta olan ( OLK.0 ) Mecmaau
DID 32 llllıl ~ ..... br. 

8a ıa,.U 1llr .. tDIDIDlf 
1muluaa llıltl • rası
lan Valclar .ta..ı1• ........ 

... ,~.uA 

••·* ucrl 
tetlaut-ll.:tl ........... ,Ur. 

Jt lyular ilerliyorlar 
Aaara 13 (A._A.)- ttaı· 

1•• ıftlttelerta Hallet fİfferl· 
ala ltal:ranlar tarafma ıeç• 
mMte olduklarmı ft ltalJan 
~•netlerlala ele Ac:bcrattan 

~'""'"" ~- . .rlDI ve GiDeJ ceplae ... e ele 
ltab~ kU'{YedariDla Quwla 
80 kll9metre ,.k1a•·~ aeWtk· 
lerlDI 1a11:rorlar. Geae So..-h 
c: eph••••• Jt.lrua pp•lan 
iki mulat.ılf _111111ta .... _nok-

la:rı ada bar -·---· 
ta~. 

....._ .....,. ... blrtelaeıdmle 
alltlror, lllaCnu' •• mmaffer 

"nazarlarla ona &lla1ordll. 

Ilı lld "'"8 ....... 
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Binlerce metre derill... ı direk!örlüğiin-

likteki şehirler birer 
köy gibi kalmıştı ... 

---s---
Anlatan : NİHAT SAYDAM 

Arkadaılardan bir kısrıı 
rüzgarın şiddetine ve yüzü
müzü kamçtlıyan keskin so
ğuğa dayanamıyarak aşağıya 

inmeye baıladılar. Biz beş 

alta kişilik bir gurup, manza• 
ranm doyulmaz azamet ve 
haşmeti karıısında buradan 
ayrtlmak istemeyorduk. Bu· 
nun icin kazmalarımızı sap· 
!arından sivri uçlarma kadar 
kara sapladık. İplerimbi ka
rın üstünde kalan kısımlarma 
bağlayarak kendimizi Monblan 
zirveainin batı yamacına doğ· 
ru sarkıttık. Bu suretle rüz· 
gardan kurtulmuıtuk. Doğu. 

dan esen rüzgar üstümüzü 
yalayıp geçiyordu. 

Dentzden 4810 metre yük 
sek olan bu no'ktada insan 
kendini bütün tabiata hakim 
ohnuı ıııanıyordu. Binlerce met 
re derinlikte kalan büyük şe· 
hirler altımtzda küçücük birer 
köy gibi görünüyordu, Hele 
İsviçrenin meşhur Ieman gölü 
uzaklarda mini mini bir göl
cük halinde küçülmüş kalmıı· 
tı .. Aıağıdan korkunç gördü
ğümüz Alp silsilesinin üstleri 
karlı yalçın zirveleri b;le bu
radan alelade alçak tepeler 
gibi görünüyordu, 

Biz bu güzel manzarayı 

seyre dalmııtık. Bilmem ara• 
dan ne kadar zaman geçmiş· 

ti. Bu sırada İtalya Alpla.rı 
üzerinden rüzgarın sürükledi· 
ği bulutlar bize doğru sökün 
etmeye b~ılamııtı. artık bu
rada. daha fazla kalmak teh· 
likeliydi. Çünkü: yolu şaşn· 

mak veya çakması çok muh. 
temel olan bir şimşeğe kur
ban gitmek gayet tabii hal
lerdendi. Zaten bu mıntaka • 
larda bu çeoit kazüların pek 
çok vaki olduğunu da biliyor
duk. Heman yerimizden fn
ladık. Kazmalarımızı kardan 
çıkararak iniıe be ıladık. İniş 
çıkııdan. daha kolay ve seridi. 
İlk hamlede Monblan eteğinde 
ve rasathanenin yanındaki 

kulübeye geldiğimiz zaman 
bulutlar artık Monblan zirve
sini iyice sıırmış\ardı. Kulübe 

Yazan: MUSA ATAŞ 

de kalıp Lizi bekliyen arka
daşlara iltihak ettikten sonra 
bu defa geldiğimiz yolu bıra
kJp kestirmeden fakat cumu
diyeler mmta~asmdan Şamo
niks şehrine doğru inmeye 
başladık. Cumudiye mmtakası 
Monblan eteğinden ba111ıyarak 
ta aşağıda şehrin yakınlarına 

kadar varıyordu. Her ne ka
dar iniş kolaysada çıkışdan 

çok daha tehlikeli idi. Bu 
iniıte bazan genişliği bir iki 
metre, derinliği de 200, 300 
metre tutan cumudiye yarık· 

ları üzerinden 3tlayarak ge· 
çlyorduk. Hazan da iplerle 
sarkarak cumudiyelerden aşa. 
ğı inmeye mecbur kalıyorduk. 
Bu minval üzere bir haylı 

indikten sonra Şamoniks üze. 
rinde bulunan 2000 metre 
yüksekteki ha~a hatti btas· 
yonuna vardık arhk burada 
seyyahat sona eriyordu' Bu 
İstasyonda öğle yemeklerimizi 
büyük bir iştiha ile yedik. 
Buraya kadar hava hatlile 
çıkmış olan seyyahlar büyük 
dürbünlerle ve merakla Monb 
la.om tepesine bakıyorlardı. 

Beş altı saat evvel üstünde 
bulunduğumuz Monblan zir· 
vesini buradan seyrelmek ha 
kikaten meraklı bir şeydi.. 

Nihayet Finikülere bindik. 
Bir tel üzerinde giden vago
numuzun içinde kendimizi bir 
yolcu tayyaresine binmiş in· 
sıınlar farzediyorduk. Yüzler
ce metre aşağldaki ov'-'lar, 
ağaçlar, dueler ve evlerin 
manzarasl görülmeAe de~er 

şeylerdi ... 
Bir saat kadar böylece in 

diklen sonra Ş'.lnıon ı ~se var 
dık. 

Otobüslerle şehirden ayn. 
lırken gözlerimiz; arkamızda 

kalan Monblan'm karlı şalıi

kalarJDa doğru kayıyor fak l t 
otobüsümüz bizi onlardan sür 
atle uzaklaştırıyordu. Gronobl 
şehrine vardığımız zaman; ha 
la bu zevkli fakat tehlikeli 
seyyahatm bütün h eyecanlari 
içimizde yaşıyordu . 

(SON) ---------........ -...-----
Dünkü Telgraflar 

Haberler bir birini tutmuyor. 
Ankara 13 ( A. A. ) Dün Alman istihbarat bürosu Adis:l 

baba habeş mebafilinden alarak verdiği bir haberde Adua 
Yakınında şiddetli bir muharebenin baıladıjtı ve İtalyanların 
tnühim zayiat verdikleri bildirilmi~se de bu haberi teyit edecek 
baıka hiç bir malumat alınamamıştır. 

İtalyanf ar ilerlemiyor 
Ankara 13 ( A. A. ) İtalyan kaynaklarından gelen haber

lerde de İtalyanların itgal ettikleri mevzileri adam akıllı kuv
\tetlendirmeden ileri gjtmek niyetinde olmadıklarım; yeni bir 
ileri yürüyüş için bir iki hafta daha beklemek lazım geldiğini 
bildiriyor. 

ingilizlerie harp mı ? 
• Roma 13 ( A. A. ) Lavaro faşista gazetesi zecri tedbirleo-

rin tatbikinin Akdenizde doğrudan doğruya bir harp hareketi 
olacağına İngiltereoin kat9iyen emin olması lazım geleceğini 
Yazı1or,' 

~den rıcamız: 
Sayın tıjans gene) di

rektörlügü son zamanlar· 
da gazetemize g ü n ü n 
rnuhtelif saatlarında iki 
bazan da üç serviıı yap
maya baş1adı. Bundan 
çok sevmıyor ve genel 
direktörlüğe teşekkürleri· 
mizi sunuyoruz. 

Ancak bu telgraflarda 
bir kısım haberlerin ayni 
gün İstanbul gazetelerin· 
de çıkrnrı ve Bursada he:r 
kes taıafından okunmuı 
olduğunu gö1üyoruz. 

·Aj'ltısın bize gönder
diği bu çeşit haberler 
b~ll::i İı:mir, Samsun gibi 
İsthnbuJa u-ıak merkez. 
ler için taze havadis ye. 
rine g~çebilir ama Euru 
gibi İstanbulun burnu df. 
bindeki ve İ<ltaı b·.ıl g.:ıze
telerinin günü gününe o 
kunduğu bir yerde; ertesi 
gun ç~kacak bir günc!ehk 
gazçte için §Üphesiı ki : 
Bayatlamış şeyler olur. 
Biıhaua Habe~ - İt<\lya 
harbı gıbi öneınli bir ba
diııenin devam ettiği bu 

Slralarda gecekri c'. ördc 
bete kadar ajanstan taze 
habu!er bekliyerek ve 
lstanbuldan ale.cağımız te 
lefonları gözleyerek mat· 
hada otururkeu, önümü· 
ze serilen teigrafların için· 
de bir gün önceki haber
let e rastlayınca müteessir 
olmamak elden gelmiyor. 
Binaenaleyh saym ajilns 
genel direktörlüğünden ; 
Böyle önemli hadiselerin 
cereyan etliği sıralarda 

olsun -~ T elgraflan geç 

de verse - bize taze ha· 
herler ula.ştırmasım rica 
ederiz. 

Sovyet Rusya 
bilginlerine 
verilen şölen 

Tıp kongresinde bulunmak 
üzere yurdumun gelen aziz 
konuklarımız Sevret Rusya 
bilginleri oerefine Uray sa· 
fonunda bir ~ölen verihniştir. 
Bu şölene gazeteciler çağırıl

madıkları gibi eö)enden ken . 
dilerine hiç haber de \'eril. 
memi§tir. 

* * * Geçen yıllı.trda Sovyet 
Rusyamn baş komutanı Vo· 
ro§ilof şehrimize geldiği za. 
man Uray salonlarında sek 
sen kişilik bit şölen ve rdm:ş 

ve bu şölene gazeteciler ça· 
ğmlmadıklarından orada ve
rilen karşılıklı siyasal söylev. 
teri ancak şölende .bulunan
lardan öğrenebilmiglerdi. Bu 
hadiseyi gazetemizle beraber 
İstanbul gazeteleri de önem
le ele almıv!ar ve böyle siya
sal temaslara sahne olan yer· 
lere gazeteci!erin çağırılma· 

masını tenkit etmiılerdi. Ev
vela : Böyle bir şölenin veri. 
liş;ni yazmak; iki dost mem
leket arasındaki sıcak ilgi 
gösterilerini yaymak, hnıtmak 
ve duyurınak bakımından ga· 
zetecilere dOıen çok önemli 

uç işleme 
Lombroso'tian çeviren Sadi Anadolu 

Sebat Basımevi, Sayfa 63, Pahası 35 kuruştur. 

Tıp fakültesinin değerli 
doçentlerinden Dr. Sadi Ana• 
dolu, Lo;ubroso'nun "Suç iş
lemenin sebepleri V..! öıılenme· 
leri,, adh eserini dilimize çe
virerek daha önce «Veraset,, 
ve "İçtimai Biologi• ile ;)aşla· 
dığı Sosyal Biologi,, ttcrisinin 
üçüncü cildini vermiş bulunu
yor. 

On dokuzuncu yüz yılda 
İlalyada yaşamı§ olan Cesare 
Lombroso hayatını canilerin 
tetkikine vakf etmiş bir he 
kimdir. İlim a1eıninde ilk a
dımları Daı wln, Malhus ve 
S. cballmeyer ile atılan sos. 
yal biyologi okulunun belJi 
başh kurucularmdan olarak 
tanınır. Daı wiL'i ı istıfa ve 
tereddi, Schallmeyr'in nufus 
hareketleri, Malhus'un gıda 

vazıyetlcı i üzerinde bütün bir 
ömre bedd arsotırmalarını 

o da suçluluk, delilik, deha 
ve fuhş mevzularında ilerlet· 
mişHr. Önceleri en basit ve 
en ufak biyologi vakıaların

dan uzak spekülasyoncu bir 
sosyolog·i ile insan biyologisi
nhı sosyete üzerine olan \esir· 
le!inden bihaber bir biyo!ogi 
hüküm sürmekte idi. Bu iki 
ilim birbirlerinden tıımamen 

ayn olarak kabul ve o suretle 
tc tkik edilirdi. Halbuki ger

çekte insanın bedeni ve ruhi 
yapılışında sosyal Biyologisel 
tesisler birbirlerinden aynla• 
mıyacak kadar girifttirler. En 
umulmı~·acaklarma kadar ilk 
ba kıttıı tek cepheli sanılan 
birçok hadiselerin asıllarında 

bile bu giriftlik mevcuttur. 
Lombroso okulu işle bu girift. 
liği göz önünde bulundurarak 
mevzuunu hem irsiyet gibt 
biyologise1, hem de sosyetenin 
onun üzerine olan tazyikleri 
bakımından tetkike koyulan 
bir okuldur. 

Lombroso' nun kitabı iki 
kısımdan müteşekkildir. İlk 

. kısmında bu yeni sosyal biyo. 
!ogi tarzında fert biyologisi 
ile sosyete şartlanmn suçlar 
bakxmınden karşılıklı tesirleri 
uzun araşbrmalarlıı tesbit o)u · 
nur. lklfmler, ırk tesirled, 
kültür, nufus kesafeti, açhk, 
içkiler, tahsil, terbiye, irsiyet, 
yaş, cinsiyet, medeni hal, ga· 

1 
zeteler ve taklidin suçlar üze-
rine olan iyi ve kötü derin 
teeirleri zengin ve müsbet fs· 

tatistik esaslarına dayanılarak 
incelenir ve suç f tlemenin 
sebepleri il'e uğraııhr. 

Lornbroıo'ya göre iyi olsun 
kötü olsun istidatların çoğu 

irsiyt:te bağlıdır. Fakat ayna 
zamnnda sosyete de bu irsi 
meyilleri gerçekleştiren veya 

onlara engel teşkil eden tesir
ler mevcuttur. İıte bu tesirle• 
rin sosyetenin lehine nasıl 

çevrilebile'!eği meselesi eserin 
ikinci ve tedavi kısmını teşkil 
etmektedir. 

Bu kitap suçları ilahi bir 
mukadder sayan veya bozuk 
bir sosyetenin tabii arazı sanan 
orta çağ ceza telakkilerine 
büyük bir datba indirerek 
çağdaş suç telakkisinin esasın• 
kurmuştur. Bu sahadaki tek
mil bahisleri topJu olarak bir 
arada veren klasik bir eıer 
olması itibarile de değeri faz_ 
ladır. 

Sadi Anadolunun kitabı 
eserin aynen tercümesi değil

dir. Lombroso'nun hükümlerini 
sağ~arnlaıhrmak maksadı ile 
toplanıp neşredilen baz.ı fazla. 
misallerine tercümede yer ve
rilmemiştir. Eserin aslındaU 
İtalyaya ait bugün bizce lü· 
zumsuz görülebilecek bazı 

mahalli ve değeri az izahat 
da tamamen kaldırılmıştır. Bu 
suretle ortaya, genel küJtürü 
yükseltmek bakımından daha 
mükemmel ve faydalı bir eser 
konu)muıtur. Kitap bu yüz. 
den bir telif değerini kazan
mış lir. Aslındaki gayeyf kay. 
bettirmeden daha toplu, tabir 
caizse daha komprime bir 
hale getirmek suretile eseri 
daha :ziyade f aidelilettiren bu 
seçim büyük bir bilgi mahsu• 
lidir. İti, yeni baıtan yazma 
kadar güçleştirip değerlendi
ren bu üstııca çahıma tarz1 
Sadi Anadolunun her zaman· 
ki derin meılıimat ve vukufu· 
nun çok rastlanan bir ıahidi· 
dir. 

Tercüme 
"Zerdü~t,, de 

mükemmeldir. 
bricik felsefe 

tercümeciliğini gösterip tasUk 

ettiren Anadol unun derslerin
de talebelerini hayran barakan 
kendine has öz Türkçesi ile 
düzgün üslübu esere yer yer 
ha.kimdir. Sadi Anadolunun , 
sayısı, yaşına ulafup aımağa 

doğru yol alan Türkçe ve ya· 
hancı dillerle yazılmış mesleki 
kitaplarının başında memleke• 
timizin henüz pek fakir olduğu 
kültürel sahaya böyle çok de· 
ğerli eserler vermekteki gay. 
ret ve himmetini hürmet ve 
hayranlıkla anmadan geçeme. 
yiz. 

Mesleki çalışmasından arta 
kalan pek kısa dinlenme za· 
mar larını bile memlekete kar· 
111 olan yüksek sevgisi ile bir 
an bo~ durmadan diğer çorak 
bir sahaya hasreden kıymetli 
doçent: kültür namına teıek. 
küre borçluyuz.: 

H. R. Akyürek 

.. ---.,---·-----------·---
bir borç ve öJevdir. Fakc..t 
bu ödevi yerine getirebilmek 
için de bir guetecinln hadi
seleri görmesi ve bu hadıse

lerin içinde yaşaması şarttır. 

Böyle yerlere gazetecilerin 
( şahısları ) çağmlacak değil , 
mensup oldukları ve temsil 
ettikleri gazeteler çağırılaçak 

demektir. 

Şu hale nazaran : Bursa
da bu haldkatın hazan anla
ışlamadığmı ve hazan da u
nutuldujunu görmekle bun. 

Sovyes Türkiye maçı 
Pazar günü İatanbulda ya

pılan Sovyet - Türk maçını 
bire karşı iki ile Sovyet takı
mi kazannıııtır. 

Nevyorkta çarpışmalar 
Ankara 13 (A. A.)- Nev· 

yorkta Faoistlerle aleyhdarları 
arasında çarpışmalar olmuıtur. 
Birçok yaralı vardır • 

dan cidden büyük bir a\!ı 
duyduğumuzu söylemeye mec
bur kalıyoruz. MUSA ATAŞ 
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Orman dire n 
muhakemesi 

Dün karar verildi Orman direk
törü bir seneye mahkum oldu 

- Birinci sayfeden devam -

Necyettin vasıtasile C. Müd
deiumumiliğine bildiriliyor. 
İbrahimin vermeye muvafakat 
ettiği 100 lira telakki ettiği 
emre istinatla bir zarfa ko
narak randevu gün ve saatın· 
da Orman müdürü Suphiye 
evinde veriliyor. Ahnao terli· 
batla ııuçlu yakalanıyor ve 
para elde ediliyor,, denilmekte 
ve hadisenin muhtelif delilleri 
ve suçlunun müdafaaları uzun 
uzadıya tahlil edilirken bir 
noktada: "Binaenaleyh orman 
müdürünün çok namuslu bir 
zat olarak tanıdığı ve baıka
larına da tanıttığı İbrahimin 
aleyhine muamele yapmak ve 
onu mutazarrır etmiş bulun• 
mak ıöyle dursun İbrahimin 
lehine ve anın nef ine kanuni 
muameleyi yürütmüş olması 

göz önünde tutulursa İbrahi· 
min suçluya hiç bir garazı 
olmadığını ve aleyhinde bir 
cürüm tertip ve tasni etmesi
ne sebep ve imkan bulunma -
dığı aç1k bir hakikat olarak 
kendisini gösterir . ,, denmek· 
tedir. 

İddianamenin sonunda : 
"Yukardanberi saydığım 

delilleri hülasa edersek : 
l - Çandarh Halil val,fı 

orman mütaahhidi İbrahimin 
bu ormandan katiyat yapma· 
11nı teminen lazım gelen mu
amelenin ifası için suçlu tara
fından 100 lira rütvet istedi
ğini ve alındığını İbrahimin 
saydığı delillerle teyit eden 
ihbar ve ıehadetin ve suçlu 
tarafından bu yüz liranın ağ· 

zı açık ve üzeri yazıııız bir 
zarf içersinde alınmıı olması. 

2 - Polis Raıimin vakayı 

tasvir eden ve suçlu ile İbra
him arasında bir anlaşmanın 

ve randevunun vücuduna de
lalet eyleyen şehadeti ve suç
lunun randevu saatinde evine 
gelerek kendisini bir arayan 
kimse olup olmadığını sormuı 
bulunması. 

3-Sahsı geçen zarfın ağzı 

açık ve üzerj yazısız o)up ele 

alındığı zaman içinde para 
olduğunun kolaylıkla anlaşıla

bileceğine dair komser Nec
mlnin ıahadetile bu zarfı suç
lu tarafından pantolonunun 
aoi cebine konmak üzere iken 
görüldüğüne ıahadet eden ko 
miser Mehmedio ifadeleri ve 
ıahadetinin Rasim ve ibrahi· 
min ıahadetlerini teeyit etmesi. 

4 - Suçlunun orman mü
hendis muavini Necatiye mü
teahhit İbrahim namuslu bir 

· adamdır herkesin teveccühünü 
kazanmıştır. Dıye tezkiye et· 
mesi ve İbrahiminde orman 
müdürü hakkında namuslu ve 
çok temiz bir adamdir. Şim· 
diye kadar · böyle bir orman 
müdürü gelmedi diye kasap 
Ahmede bildirmesi suçlu ile 
müteahhit ibrcıhim arasında 
mevcut bir garaz ve husume
ti değil karşllıklı muhabbet ve 
samimiyete bir delil bulunması 

5-İbrahimin herkesi ka
fese koydum ama bu orman 
müdürü Suphı'yi kafese ko · 
yamadım dediğinin sabıt ol· 
maması. 

6- Gerek bu vakıf orma
nından resim almmasmın ve 
gere İznik mühendis muavin
liğine ve orman müfettitine ve· 
rilen emir ve talimatta İbra
him aleyhine hiç bir muame
le bulunmadığı orman müfet 
titi Hakkı. mühendis muavini 
Necatinin tahadetlerile anla
şılması gibi delillerle sabit ol
muştur. Bu sayılan delail kar 
1111mda yukarıdan biraz ilişilen 
çöpçü Rizaom ıahadeti hiç 
bir kuvvet ve kıym~t ıfade 
etmez. Bu itibarla suçlunun 
kanun ve nizam hükümlerine 
göre yapmağa mecbur olduğu 
ıeyi yapmak için müteahhit 
İbrahimden 100 lira rüıvet al. 
mı§ olduğundan Türk ceza ka 
nununun değişen 212 inci mad· 
desine tevfikan tayinı cezasını 
isterim,, denilmektedir. Bade· 
hu karar okunmuf ve orman 
müdürü bir sene hapse mah

kum olmuıtur. ......_ ______ ,..... ____ ..._ ____ ___ 
Dünkü Telııraflar 

İtalyanlar protesto etdiler 
Roma 13 ( A. A. )Zecri tedbirlerin ilk tatbikatından ola· 

rak uluslar ıosyeteıince alınan ambargo kararıoı İtalyanlar 
uluslar ıosyetesi nezdinde protesto etmiılerdir. 

Türkiye -Suriye emlak itilafı 
Ankara 13 ( A. A. ) Türkiye - Suriye arasındaki emlak 

itilaf mm meriyeti l 1 birinci teşrinden itibaren üç ay daha 
uzatılmıftır. 

As. Sa. Al. Komisyonundan: 
Bursa ve 1\1udanya garnizonları için 55000 

Baudırma için 15000 kilo patatis satın alına
caktır. Tahn1in edilen bedeli Bürsa ve ~ludan
yanın 3850 Bandırmanın 750 liradır. Şartnamesi 
satın alma komisyonundadır. Eksiltmn 19-1 O 
93a cumartesi saat 1 l de tophanede satın alma 
komisyonu binasındo olacaktır. Eksiltme açık 
olarak yapılacaktır. Muvakkat teminat Burşa 

H:.ıkl<ın Sesi 
_ıs ı .sc 

cu 
36 

HURİYET) 
Almanağına reklam verecekler 

atbaamızda: Cumhuriyet Ayları Musa Ataşa 
Her gün sabahtan akşama kadar başvurabilirler. 
936 Senesi Cumhuriyet Almanağınm pek mükemmel olması için ayfardanberi 

çalışılmaktadır. Cumhuriyet almanagı memlekette ilk almanaktır. ve her evde 
bulnnması lazım gelen bir eserdir. Dünyada olup biten her şeyden b.ahs eden 
bu eser miiessesenizin ilan ve reklamları için emsalsiz bir f1rsattır. Daima eide 
kalacak olan Cumhuriyet Almanağının rekUim fiatları aşağ1dac ~r. Cir sahife 15 
lira. Yarım sahife 10 lira. Dörtte bir sahife 5 liradır. Renkli bir sahife ilan 25 
liradır. 

. , :; . . . .. ·. . .. , . . . . . . ' . . ... ·.. . •· ". . ~ . . . 

İş Bankası 
Kumbara ikramiyelerini 10 bin 
Liradan 20,000 liraya çıkararak bir misli artırdı. 

1 Nisan ve 1 birinci teşrinde verilen beşer bin liralık ikramiye 
lerden maada (Şubat, Haziran, Temmuz, Eylül ve Birinci Kanun ) 
aylarının ilk günlerinde kumbara sahipleri arasında çekilecek ku
ralarla (Her biri ikişer bin liralık) fevkalade ikramiyeler verilecektir. 

Bu ikramiyeli kuralara iştirak için de kumbara sahiplerinin as
gari 25 lira biriktirmiş olmaları lazımdır. 

' CKİYURDU ., 
Mev lıi be Taı--man 

'l.,<ıı·afı11(laıı Sctlı<tşıııfl<ı ııçılı)roı·. 
Kayıtlara 15 İlk teşrinde başlonacaktır. 

ve Mudanyanın 288 lira 7f> kuruştur. Bandırma 
nın 5G lira 2ö kuruştur. 3-G-10-15 - 4 

~ 
Bandırnıa garnizonu için HOOOO kilo sığır eti 

satın alınacaktır. Tahınin edilen bedeli 9600 li-
' radır. Şartnamesi satın aima koınisyonundadır. 
Eksiltnıe 2 t - 1O - 935 pazartesi salı ·11 de top
hanede satın alma kçmisyonundadır. Eksiltme 
kapalı zarf usuliledir. Muvakkat teminat 720 
liradır. teklif mektuplaaı '21- l O- 935 saat t O 
na kadar satın alma koınisyon reisliğine verel-
miş olacaktır. 3 - 6- 10-15 

Bursa inhisarlar baş 
Müdürlüğünden: 

Buı sa inhisarlar baş müdürlüğü emanet an ... 
barında n1evcut ve iki senelik anbar müddetini 
ikmal etnıiş olan 929 senesi mahsülünden 2 zür
raın 62 parçada l 620 , 930 senesi mahsülünden 
8 zürraın 3'3 parçada 773, !131 senesi ınahsu)ün
den 11 zürraın 29 parçada 64:ı!, 93 2 senesi ma 
hsülünden ti zürraın 12 parçada 143 kile tütün
leri lf>-t0 - 93~ tarihinden itibaren yirn1i gün 
müddetle açık artırmaya konulmuştur . 
ihalesi J- l l - 935 tarihi olan pazartesi günü sa
at I '" de yapılacağından isteklilerin bildirilen 1 
gün ve saatta bursa inhisarlar Baş müdürlüğü
müze müracaat eylemeleri. 15 - ı 8 

............. 
i DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı ._.. _ 

Muayenehane: 
Bizim Matbaa karşısı No. 30 -· ... 

Hastalarını hergün kabul 

eder . Telefon 64 

Diş Tabibi · 

(~ip Rüştü 
Bursa - Setbaşı 

GENEL NUFUS SAYIMI 

20 il~teşrin 
PAZAR Günü 

Sayımın bittiği haber 
verilinceye kadar evden 
çıkmak yasaktır. Çıkan· 

lar için para ve haplı 
cezası vardır. 


