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Dikkat: 
811gi1n son sagı fam1zda Habe
şistanın mahsullerini ve nzaden
lerini gösterir renkli bır har1ta 

veriyoruz; bak1nız 

Aduva mezbahaya ..-1'' d''' uon u. 
2500 Italyan Askeri 

Kılıçtan Geçmiş 
Habeşler Artık Mızrak 

ve Pala Kullanıyor 
-----~----------------~~· 

ngi1iz Akdeniz fil.osu manevra yaptı; 
lskenderiyede büyük bir g~çit 

ltalyan genel kurmay heyeti bir mür.akereJe n 
'.""---...._ _______________ ~ sonra. 

ltalyaya 

Silah 
v-erilmiyecek 

irtibat komilesinin 
kararları 

nı· Cencne, 11 (A .• '\.) - İrtibat ko 
sı:tesi, Habc ·is1nna gönderilecek 

ahlar lizcrinc konulmu5 ambar. f:11un lllıhını Ye bu ambargonun 
l ?.J~ara 1,ar.,, ı muhafazasını ta,·si
t e etrnek hu usunda Bay Eden ta
k a~ntian )apılr.n teklifi toplulukla. 
a uı ctmi ·tir. 

l{o "t il h anı e n) ni zama;ı eh~, ltalya ve 
eta er;lstann karşı ambargo ili'111 

ıne!< • n ·:tı~ olan memleketlere de yal-
ıı ltnı ... a · ı · h .. d ·ı . . 

... .J ya sı a fl'on crı mesının 
··•en•· . . "" • 
1 ~nı t~\·:s ı.} e etrnenın muvafık o. 
acagınr .. ı · 

tekJir· . soy ırcn Day Eden'in hu 
ti ını de toplulukln kabul etmişit:· Amerika cumur ba~kanı nay 
ı·in~ZVeJt tarafından :; birinci t<'Ş· 
ti~ ~ ~eşredilen bildiriğde münde
buı 811~hlnr lis tesi esas olnrak ka. 

tdılrniştir. 

Co~lay Edenle Fransız eksperi Bay 1 

'katı ~drc bu noktaları ihtiva eden 
ararı 1\aleme almaktadırlar. 

(Sonu Sa. 8 Sii. 5 ) 

Son dakika 
Adisababa, 11, (A.A.) - Reut ~r ajanıının ıeli.hiyettar kaynakla· 

rmdan öğrendiğine göre, Adua et rafında Habet kuvvetleri 2.500 1 -
lalyan askerini bugün kılıçtan geç irmitlerdir. 

Adisababa, 11, ( A.A.) - Reut er ajansı aylarından: 
Diredoua' da Habeş kaynağından gelen bir haberde, HaDe! liuv • 

vctlerinin Oual-Oual ve Oardair'i ele geçirdikleri bildirilmektedir. 
Asmara, 11, (A.A.) - Reuter ajansı aytarr bildiriyor; 

Geciken bir habere göre, gayri muntazam Habeılilerden mürek -
l:ep büyük kuvvetlere kumanda eden Raı Seyyum yeniden Adua do 
ğusunda görünmÜ§tÜr. (Sonu Sa. 2. Sü. I.) 

Sovyet sporcular şehrimizde 
r l 

• 

Kral Jorj Yunan taba ı
ğına kabul edildi 

Cumur reisi Zaimis istifa etti 
General Kondilis, dış sıyasamızda hiçbir 

değişiklik olmıyacak, diyor_ 
Atina, 11 ( Ku

run) - Bugün 
toplanan kabi -
nede eıki Kral 
Jorjun . tekrar 
Yunan tebaalı • 
ğına kabul edil • 
meıi ve Yuna • 
niıtana avdeti 
kararlaıtırılmıı-
tır. 

Hükumet nai • 
bi General Kon• 
diliı halka, bil~ 
haıaa cumhuri -
yetçilere hita • 
ben bir beyan -
name netrede • 
Tek millet ve 
memleket na • 
mıpa 1MuJlai-.d• 
hiiltGıdete ~e ni-

melerini iıtemİ§· 
tir. 

Atina, 11 <Ku. 
run) - Yunan 
Cumur ba~kanı B. 
ZBimis, yeni baş

bakan general : • · . • • · • · : , 
Kondilise istifa • 1 - Yunan ıhtilal komıtuı.: Papago•, Repaı, Amırcı1 

lkonomu. sını vermiştir. 

(Sonu Sa. 8 Sü. 1) 2 -ÇalJariı . mecli.te iıtil~ını verirken. 

1 ürk dili, ·· bütü_n. · 
dillerin ·köküdür! 

'!'ürk dili araştırma kurumuncn 
hazırlamış olduğu (Osmanlıcadan 
türkçeye cep kılayuzu) ortaya . yeni 
bir önemli ulusal dil davası koyuyor 
Ye önsöı. içinde diyor ki: 

.. Türk dili uzun zamanlardanbeıi 
sanıldığı gibi yalnız Ural - Altay dil 
a rdasrnın biı· par~ası değildir. Bir 
yandan indo - öropeen denilen Anu
pa dilleri soyuna, bir yandan da se
mitik adını taşıyan dillere kök H'r -
miş bir :\na dil olduğu günden güne 
daha belirli kanıtlarla ortaya çık -
maktadır. Du bakımdan hugün ya • 
bancı denilen A \'rupa ,.e A~ya dille -
tinden türkçeye alınını!; sözler ara -
ı:;ıftda pek çoğunun aslında Türk kö -
küoden kaynadığı anlaşıhyor.,, · 

Yazan: ASIM U5 
• Kılavuzda Türk kökünden sapta • 
narak alınan sözler arasında bu tlr-

lü keJimeler de vardır. Şu kadar var 
ki bu kcJimeler kılavuza alınırken da-

ha çok gereklik ölçüsilc daraltılmış -
tır. Halbuki 'I'ürk dilinin 'erimli kt\,y
nağındnn gelen sözler yalnız bunlar 
değildir. Onun için Türk dili araştır

ma kurumunun bundan sonraki ~a -
lışnrnlarınClan bir kı mı yabancı dil -

lerde bugiin ya~amakta olup aslında 
Tlirk köklerinden kaynamış olan bu 
türlü kelimeleri bulmak ve çikarmak, 
hunlnrı yeni ynpılacak 'l'ürk Higatı • 
nrn çerçevesi içerisine almak olacak
tır. 

(Sonu Sa. 9 Sii. l) 

Boğazlarıiı -müdafaası --- . -

Bekle~ediğimiz ihtimal-
~=-========= 

unya siyasasına 
toplu bir bakış 

Büyük dostumuz ve komşumuz Sovyet Ruslann değerli sporcula· lerle karşılaşırsak tedbir 
•oı ~harririmJzin Haftalık şiya. 
~ ll 11arın • ... 

• 

rı, futbol, güreş, tenis, eskrim alanlarında Türk sporculariyle yaıış - J · · k • I ~ ~ • 
mak üzere bu sabah şehrimize geliyorlar. Kendilerine "Ho~geldjniz,, a ma ta o-ecı K meyeceaız 
diyor, muvaffakiyetler diliyoruz. Yukarı.ki re~imde yarın sahamızda 1 Ö O 
göreceğiniz Sovyet futbolculannı görüyorsunuz. ı Kan.u~c.yJa. örıu.1lı b:r coru •1c Sii ı~r:i I~r.y:u'tm ceı:r::,ı. (2:r.ci sayı~a 

Spor yazılannuz beşinci sayfamtzdadır. nuza ba hınız ) 



Boğazların müdafaası 
"Beklemediğimiz ihtimallere maruz kalırsak icabeden · 

tedbirleri almakta tereddüt ebniyecejiz ,, 
. Ankara, 11 (A. A.) - Buaünl çalışmaktan geri kalınıyoruz ve ( 
Nuri Conker'in bqkanlığmda ya- geri kalmıyaciğız. Beklemeaiği -
pı)an K&mutay toplantısında Berç ıniz ihtimallere maruz ka1ll'S8k i
Türker (Afyon) un arsıulusal ıi - cap eden tedbirleri almakta te . 
yual durumun göstermekte oldu· reddüt etmiyeceğiz.,, (Alkıtlar, 

AFYON SATIŞI 
Bündan sonra gene Berç Tür • 

ker tataftndan af1on ıatqı hak • 
kında yapılan soruya Ekonotni 
Bakanı Celil Bayar da §U kartıh· 
ğı vermittir: iu tehlike kartilinda yurdumu . bravo ıealeri). 
"- Afyon i9leri münhaırran e· 

konomi bak&11himı ilgilememek • 
tedir. Bu İ§lff alihdar clifer d-ev
let daireleri de vardır. Bundan Clo-

anı nazik bir noktatı olan Ça • Şükrü Kayadan 90nra IÖz alan 
nakkile boğazının açık ltalması Berç Türker toruauna lfültUmet a· 
güvenlik ba.kimından doğru ola - Bmi verıliiıit olin J<arıilıfctan do
mıyacağından vakit geçirilmeden layı kıvanç duyduğunu aöyliye~k 
kôtarilmuı ica:p eden öu öneınİi bütün uliifliHri genel lnf lifihliti- layı soru sahibi arkadatımıza kar
mesele etrafında hükUmetçe ne ma ıiyasuı giitmelite oldukları §1 cevabımı bu dairelerle ele re . 
ıibi tedbirler alınını§ olduğu bak- bugünlerde yurdumuzun mili? mü rüştükten tonra vereceğim. BanU 
IDndaki tormm• Dıt itleri Baka- clafaaıı balammd&iı bbiailarm beklemeferini kendilerinden rica 
ik •eltili 1ç lıleri Bakaiıı Şiitrii açık kaİlilüi dofiil ôlamıya::a.ğmı ederim.,, 
Ktya fU Jtaı.ıılrjı Termiftir: löyJ~ij, IM;fazlira ait mukavele- Bundan ıonra Hrlttev?ert iÇin 
"- Ç&nakkalenin bugünkü va- nin hak, itlalet ve yurdumuzun ithal olunacak ratfy& ve sinema 

j)yeti Boğazlar mwravelesinin i . emniyeti &.ımiımaan olduiu ka • makinelerinin muamele vergisi ile 
eafüdır. Vaziyetin umumiyetle dar uhııa1 'fe tiyiıad vaziyetin kö- oktruva neimlerinden iıtiınuı 
memleketin ve hususiyetle boğaz - ltüfülen Selifliii olmii, ~m- liiMmic!ilti Wnuriun l;i1mci mad
Jimı müdafaasına tahditler koy . dan Sa lltilaiii kilmadıiım kiy - &esini Aefitr eden fıkra müzakere 
UtJiU fülinmiyen blljey değildir. cledereft lriiWrrietten nieielenin ve kabul eltilmittir. 
~usal dmımıun huzursuz ol - bir in efiel lt6tanlma'iiii iilemit- Buna iııııaann Halkev'lelii ~in 
iufunU da göıiiyonız. Böyle za • tir. retirtilen seyyar ıinema ve radyo 
manlArda müdafaası eksik veya Dıt itim Balraıtı .,~ M.na makinelerine m.Mu. ve lnmluJe. 
zayıf şeraite tabi olan yerler üze- kartı da: ôiliazl~ ~omol>il ve kam101t 
rinde hepimizin dikkat ve hassa . ''- Verdifim cevapta muh'te - , ii1ri naJtil "ftfrfaları bQ ımema ve 
MyetimiZin artmış olacağı anlaşı · rem som sahibinin ~fil EndiŞele . t&ftti malr~~min tefet'tilatm . 
hr tiir şeydir. Memleketin müôa - rini heıiı de arzulanm tatmin ede- dan, _,..ı~. 
faasım tamamlamak ihtiyacını Cek kay:dl&:r vardır zirmedij6 • lhntMaf Jıtillrfffi filiü topla • 
arsrulusal içtimalarda anlatmıya nım.,, dlniftiir. nıteaMir. 

xnrw mas z s ra fi! ' • tr 

Aduva m z abaya öndü ! 
:f:t 

ı • eçm 2500 ltalyan a keri, _kılıçt n 
(tlnytmı bifinti8~} J 

MiiilJial;a, tı, (A.A.) - !ö.000 
Ba•ı t.alMfta ıuetelerin İtal • rllt1fM ldrlM italjaa kavvetUrl • 

jaft iaj'Hlti liıikJrmda yerdilcWri nln gerek şimalde gerek cenupta ileri 

ka 1 ı ıidır ..,.~ ....:~ • hareketlerini her çareye baş vurarak Habet gönül1üsü burada 'bütün 
~izatlariyle imparatorun emrini 
lie1demeİitedir. Bunlar ftaİyan 
hatları gerilerinde hücumlarda bu 
]unmak için huiust bir çete tej1Ci! 
etmek arzuıundadrrlar. 

ra m ar ya a • uvn •ıınnua l· .b • d • 1 • .k · .a..... t · 1 • h ki ~ U: ~.a;:._ Cı utı emıryo u ıstı ametına-e esrıe 
erı .. ar~ lı .es • gen"!' ıgcp- çalışmaları çok muhtemeldir, taki Ha 

Şimal amfrlifmda lnijuk bir liir 
hin ba,lamft oldufU teeyyüd et • 
ınektedit. 

T o ika it, Saire •e Oıaın mmta
kalarında ltalyanlar çok kuvvetli 
mnzileri piyade liücumu yapmak. 
mm diif{1tmeye çalı!IJOr)at. ftat,. 
fanların bathca faaliyeti A.kıüıh 
Ye Aditrat iriıntakalarında itiki -

' pf etmektedir. 
Musa Ali dağı civarında müsaı

Clemeler çok !iddetlenmitt\r. 
lfALYAN tEBLfôl 

Roma, 11 (A. A.) - 10 ilkte!· 
rin tarihli resmt teblii: 

Cephe gerisinde yolların ve 
dıemil hizmetlerinin tanzimiyle 
tajra1ılırken yerli kolorduya men
mp müfrezelerle ltalyan piyade 
Ye .üvari kunetleri cephe ileri • 
sindeki mmtakayı temizleme itine 
'devam ebniıler ve müıellah muh
Hf Habet gruplarını dağrtmıtlar
'dır. 

Güne, batarken Tigie'nin geniı 
Cloiu mmtakası bqkanı Seli.siye 
Gtııka ileri karakollarımıza ıele
rek birkaç bin ki!ilik lcabileıiyle 
Ye ıila.hlariyle birlikte General 
laiati'nin ...-ine •irmi9tri. Bir 
.addet ıonra Kusa Araia da ıi -
Jılhlariyle birlikte tarafımıza geç- 1 
-.ittir· Ba hadiselerin büyük e - : 
• amfyeti ftl'd1r. Çün1iü bu mm· 
lt.IEadald Ha:J,eılerin İtalyanlara 
hrtı harbetmek iatemed~i 

lie uzerındekı zajiitıifirz jticfft: beşistana doğu tarafından silah ·~ 
Beti fWyan ve 29 i t~1i olitiik cephane alamasmlar. .. 

üzere 3'1 &lü ve yirm1ii l~lyan 50 Dün gece Aduadaki İtalyan garni. 
ıi yerli olmak üzere yetmit de ya· zotffltiun kı'ti~'tan geÇ1rtldtlt hakkın -
rali vardıf. i1 ferli kayıbolmuıtur . • di1'1 hf)e; f~en teeyyüt ederse titr 
Olüfer ve yaralılar fiakkmdaki harbin neticesi hakkında ~ ki.yiWiC
malumat doğruclaii aôiruya bun . 1i bir fikir verteelftir· 
Jarın ıilesiiM Mlcliiilmi;tir. Ba •öcne'l'ecelctir l:i HabtşUr fev . 

kalide mUeeHAlt hulunan ltatyan kuv 
Hahetlerden bir top, bir mitral- vetlerine karşı büyük pliky~ta gec:c 

yöz ve 30 ıandık cephane alm • bukınlan vefebiİtrlit. 
mıtttr. ı.,.tMl.,tf ııUdlif~ ktıiitdklafi 

f H•I olunan mmtakılarm ten- elup Aduatla :taralanarak l>ucttn lnl. 
ıikine Uabej kliıeainin yardnniyle raya selen bir assuhay geçen c:umar
devam olunmalctadırı test gllnU Adua muharebesi hakkında 

yerli a.kerlerin lüiçtrima ve • · Röytet malnibİrtne pntarı anlatmış . 
tıu 

1aiteye dair ydllneı ıtflalllellellet- . Mevznetimlz Adha öııtindeki yay · 
den çıkan haWrler atıİsiZdrr. ıann• ii:ieriftde lriiJanuyordu. ttalyan. 

Hava. kuvtetletimiz "fikazze ıar jicldetll bfr to~u ve mltralyit a
nellrinin iletilerinde ti.biye ve se~· teşbuUıt 10nra tayyareilrinia yardı • 
kulceyt ketif uçuıları yapmakta nit ile litieaına ulktılilltı vakit saf • 
ve hiç.bir dütman toplanm&lı ıör- lanmız adam akıllı aeyrelMI§ bulu • 
memektedir. nayor•a. Mu•afih Yfne mentleri • 

Almim eİ'\'&fülela Mt halfail u- ırilicle tatanarak n ıec:eleyla Mtıkabll 

Çafınm dütfütü haberi de yalan • Wi'ruza di ı~tik. ttalyanlAr •aka • 
bil WrraıaMaı karplllnda ~k §id . 

dır. , • deQI Mr mulittiiiet giiSiefmişlerdtr. 
Önümüzdeki birkaç sün içinde S.balfleyi11 aldıfjnuz elftlr 111adb1Me 

genel kumandanlık, itıal olwnan gerf ~ekilirken ltalyanların yedi tan
topraklata nÜleıdileuJdir. ımu llulla11ılm11aeak bir hale ıetir • 

' Ordunun 11hMtı ve nia.nevi:tatı dik. 
mükeınnRldir. Blllm kanaatimiz her iki üralıi 

zaylatınm da 1nt1San oldöfudur. 
GECE BASKINLAIU - BiR iT AL YAN UÇACI 

Adisababi, 11 (A.A.) - Harekatı DU O O O 
harbiye hakkında alınan maltlmata Ş R LD 
göre, şimal cephesinde Jtalyan mili • Adiaaıbaba, 11 (A. A.) - Reu • 
rezeleri Adlgratm cenubunda Maka. ter Ajansı ayları bilditiyor: 
leye doğru biraz ilerlemişler ve ce - l11a kabilesine menıup Habej
nap ceJ))le8inde de Dolo rarbrılda ile- ler Deindorra yakınında bir hal · 
ri hareketlerini hafifçe terakki ettlt · yan uçaiını tüf ek ate~hıe tutarak 
mlşlerdlr. ı 

Habqlstana shAh ve eephane gln. dütürdüklerini söylemektedir er. 
dt!ttlıttesl hakkındaki yasatın kaldı • Uçaim içinde bulunan iki kiti 

l1nııllflllllUlllllllfflfıtlllllllff1tımnıtılll........... • tJıtı re ... • itMSll----

H arp durumu 
Harp vcuiyeti föylece laulaat# olıiftd6ilir: ı - -
ltalyan kuvvetleri (Eritre) "nırlarıni geçerek (Adigrat) "' 

(Aclıia) jt ifgal ettikten aonra bir tebliğ nqrederek "artık bir 
nıUllet FfrHelcet e(miyeceği%. Afclı[ımız yerleri muhafaza içitt 
tahkimat yapacağız. Gerimi zi temin etmek için yolları tliizelte
eeğiZ.,) tl•»~cli. Bu ardtltl gthrt fittM tJ1rai1af't1 ymi bir ;. 
t~ri Ab:relietirfflen evvel ji:ıfJDı ldlt 1"i ltaMflılt Jnrimn on M 
;ün siiT«eği liilclirilmiıti. 6ununla 6eraber yukarıda iıiinleri ıa 
yt/4rt ye-1l«ıhm bCllfkcr Amm'mr tltt ltalyo.nlara geçtiği ila&Je 
cclilmiıti. 

Htlllh iti, ttMtl1m ili, ~ 6iin ı~meJi. Smuli ,mttll e~-pltesin -
ele (Muti) mn cenuJifarıntla ~k fiddetfi tir- muhcirebe batlaJı· 
iı haber veriliyör. Verif~n talsifiıta göre bu muharebe[eri" 
fidtletini göstermek için ltalyar:larclan iki bin kifİ kadar ölü ıJt 
ytırali bulunduğu ela söyleniyor. Acabcr bu mu1-r•1'eler ele /tal· 
y't!Ntlatrn yeniden il~i lrM':>h•tine f'eçmeıimlen mi oluyor? 

Mrilıtelil telgttdlt!lfflt ltafittldftWUlf'ldml çtlltttt mana böyle Je· 
ğilclir. ôyle anlQ.§ılıyor ki, ( AJua) claıtükten birkaç gün sonra 

gerici en gelen Habef kuvveti eri ltalyanlarin buratla tt1hkimat 
yqartilt. yerlefnfelerine meyJ.an Hrmemelt için tdtırTUza geÇ • 

mifferlir. (A.JUtı) nın cenu hticltı lnqldlıjı liiltlitilen muhare· 
beler ancak bu suretle izah olunallilir. Bu arada gelen bir tel· 
grölta ( AJiitı) ıhn bot bir ıe hifldf ibaret bulunduğu, buracla 
lttilyan takerlai olmtlltltfı tilli Ha&e,ler /4 brıı1*nmadığı bildiri· 
li1ftt M, &rl 4o: tlikkal~ cltftr bir tfdlctatltf. 

Acaba (A'-nt) 11- illt /ta,•lıetlerile ifgal etmek ltalyan taar • 
ruz planı icabın'iltM oltlufa halJe blrna rtHM muvaffd olama· 
ltlar? 

Bunun aebebi fU olabilir: 
Ai""" Htti6-tl• natliritl• 'liiUlıtiMltln bir ı•lrirtlir. Bclıiine ka 

tlttr liiitillf İldbef iltip«ttittlrldrı td!Citlftfft btt f~ltlt-Je geyıte~!er -
dir. Ônun için Habqler bu mevkii malta/aza etmeğe diğer ır 
hirlntHrt sq.i• iirNnr o.rtrrirl•'ir~ 

Diin Nti;Hıli4• tM4ii "''"'""'• il»M Jitrh: 
"G#MI 'litlfllilt7 ~ G ~il 6tıtlf111l~ il~ Mntfiirıelh' IJf 

Wtft JMMprl a. ~ ilht ..,,,. ldfıt Altiltacna fit • 
nNlt ii'Mf4 litlftllilillttl ~t"ilfM' llltrmi.c1*Mit.,, 

DifflH lil;;, W.Mıtti tfl,,_ı., Jdftı AltllMMndtı lt"ytllf 
ltiıı•"'14Jln -~ NJI l#flt/J;lll;llN dl,,,_. ihtitntılitti yar 

~it. '* i1rliMJ t~ '1HrM 1"11t,M ltdttelr4ıımn '-'"" tflfl 
4Jlt! 9a4 ~ .wlJl,ov~, Jlj,,.~ ~H n.-V01Uf• _ _ .. ..,.,•.a• 

1'7«1~ /Jqltmtltlftl'lld fdlilulflfM U..1!11.~lll I• llb~ etmir 
fili. Y tilMfiffM itJlft'11 il~ lw ,,,.,.,,,., Wtl4'filiM• Jiinlrü mi' 
ttllHmisın WNti hrtltltlll lt•Hlhtrlr. 

H.,""4• fli;illM ........,. Jıw lıl, /Utlf*Hlt IOIU AlrlleMıtt' 
111 'IMJ/lillılı ""1.tıM hl• ili ıftıl#le ...Utlı o• Ma.ollttl # 

trin ı.t.Jifi llM '411 lrlM WfMtlf'11t lflnl• 11/tflffl• ltif ,,.,. .. ' 
"i mez. Bazı Avrupa merkezlerinde tahmin olunduğu gibi bu harP 
li yıllarca sürebilir. ltalya i~in en büyük tehlike de itin bu dere -
1 İide iimiMenfrldidit. 
'-- -'""'"_....._...llllllQıplflllllınnn"'n a &PilttQUJJllll'llllRrıuı"""""'1rımıırrrımnDi 
kA YI01..AN Kô~LôSLAR nıfıadan bir çok süYari kü~ük ıabi~ 

Jer, 1909 S't'ftrf ı otoınobf J sen;sinin 
kısmı ve 1910-1912 8ınıflan sıhhi~ 
sen·isirtht bit 1'1Snt1 sUah altına ÇS5'" 

Berlin, ll (Kurun) - United 
Press'in liarp nitihabh'i Tiıgte'den 
biJditiyo'r: ltaftanm birkaç :ta • 
iftandanbt!ri kay1*Jlan Adfıva Jlon. rrlmıştır. , t 
•o16su Piefro franco lftifafa ;el- lskedderlyede marıevra a 
Mi9tif. Kontolft ~hlfler tara • lsktnderiye, 11 <A.A.) - J.inta1'dl 
findan tet1iif fe ~ildifmi ve ihii1111aıt Jngi1it filosunun büyük "'' • 
ltalyaft taytateleti ;ebri bômbar • nevraları lmpn yapılmış n nıarıf'f ' 
dnnan eclerlerkflt hllpiıhatle far· ralardan ı;onra şehrin sokakıarınd• 
diyanlarıdıa ke;tıklatnlr •e keft, blifiik bir ıeçlt reı!lmi olmuştur. 
disinin de u fınattan istifade e- S&LASIYE GUKSA 
derek kurtulmağa muvaffak ol • ,. -1'1~ 
duğunu bildirmi9tir. A..mara, 11, (A.A.) ....... Ktıtiııİ " 

Cene birkaç ıüftelenlır&i kay • l~riyle berabet genera~ . Satı uı<tJ 
bolan diğer bir ltalyan Kon•olo . nın emrine teçen sela•ıye !~ 
ıu Maıalo da Gmite Yillyetittde yalnız Tigre mıntakaıının b J• 
lnılunmuıtur. deiil ayni zamanda imparal':',rnt 
ORLANDO BiLE GONOLLO nın o~Iuclur.. Jan ıeçen J-1.J>M . 

GiTMEK iSTiYORMUŞ ! ~onlarmda ~i~re kralı ve 

R ı ı (K ) U 
& ımparatoru ıdı. . .... 

emil, , lll'lıld ~ mümı anlar ... 
lıatpt• ltalya 8atlialiaftl bulunan Guk" ile birlikte ltal~ ·,e ;dl· 
Ayan aaaaıa.t.n Ôfl&ntlo lay rafına ıeçen Kaua Araıa ~ tli,.ı; 
Muısoliniye Wt ınektup yaıatak parator Menelikin tahttan ıP 
ltalya-Hahlfi.Ull har1iincle fit . il haneclaM menauptur. ~ 
nüllü ola;ak lttikdı"'ıö1 rlü et ,, '" r . . -~ 
lllittlr. lCJttUN oJıurtarın• 

CENEVRIDIKt HAfllS DiL&- HiZMET KUPONIJ 
0181 

Cenene, 11 (J<ıraa) - Habefls . 
tanın Ulaeiat' ICNl1tlüjıtiat titlfle • 
si imparatora ftitlraeiitla litıuiitthin 
harbe iştirakini ric:a etmittir· lmpa. 
rator delegenin rlcisnh f!i'lf etmiş • 
tir .. tfabeş~tatttn 868yete delifr~l pek 
iyi taaıtutıı9 ceHr btr Mıkıtdit. 

Yi!NJDEN gtLAH AlltlNA At:l
NANLAR 

12. ıo. 93;; 
.,. .. 11,ft 

Ha 11aponda1tt tartltten ~ ,,.,,. 
rak 15 gUn lrinde Kl'Rl l N fdllj

1
,tle 

"i&&erllhwı - resmi '"'ecbllf lfltl' 
yahut tet!lmer sıt&tile yapı~~,. ı 
lardaıt baıka - "'' kü(lık il u11ıf· 
defalık 1 ~tırı parası yertnt ~utJ • 

c üU~, f1Ui'1DCM tdatede ~ 
"''•ruıacaJ.: surette bu kuponıarı de ıcot' ' 
ırereoeklerf mf'ktılplarrrı ıeırı• 111ıtd' euırıu. 4 Ulfl\I' l'llt Alltıt ~ıwııtr\ 



r.-
7 a1'ih Köşesi 

Mısırlıların 
( •hMn· alt 
1.ir tarih kitabında fU a&t•lo.r V&r 
clu: 

44Ôyle in rrltır il, Atı11rlılar Cll· 

lmia Nil voJi.inJ• ottırmaılar, 
orpll;t .. ;rınl~r. Su · 
lor ltentlilerine (Rat) yalml (Lal) 
crJını vetiiler. lnnJam balHdı Jt 
rnelttir. E.erlerden talalıilı, İMÜI· 

MI< elrmtlfliana röre '*"'• Aqo-
tlon geçerek temetltlün etmifl..lir. 
C«lltll' tarJuttl«n tlejiltlirler.;, 

Türk taril.i tetkik kurumunun 
tezine uypA bir aöz ki, ynm aaır 
ewel Buraada t..ılmıt bir te#t:e
•ede-1er buluyor. 

Le 
ya 

Baharın 
meselesi! 

Raşeli Vu an yahudi 
•~teı· 111·n, d ut••• 

. lıtaalnd ailr ce* laak,.eii.We. 
IU.l•ilmİllie iti. 1mı IWürela ~ 

8*na d1U'llflll&lı~ düli de .. 
ftm ..lihniftir. 

J .. eon Behamı. a ... ıe ıinül ver 
i ilt, faleat Rateliıt ailesinin ha ...-

meye razı olliaaclıiı, bunun Ü• 

cerina Leomm öfbleildiii •• sil • 
lliba biriacle km toblc ~
.bapk)Qıp 6ldiirclüiür IMa daYaıun 
lso.uuauma tetkil edqor. 

Son v.flıacla, auçhmwı yqıma 
küçiiklüiü noktaaından bir mua ... 
f aa ortaya abhiaıı, kendiıinin nü

teibTMl&ae b1iledihHiib -
de .ı.a ~ alclat-, llU Ja7clin 
ona delil, ondan biiyik olan w 
._ biJo brdefiu ait olduin idr 
dia. e~\lmitti. Ortaı• atdıfa- ıi · 
-~~•'- --~ oı- ı.q, 
~ aclÜtı ~ hir ~ 
9&.9' a«letıne ~ •• dola -
,.... nifftu lütiil&ndeki lleit bt 

• ait Jat kaJCllntii de ıuçlanun 
~p imit aibi aör\iimMitinde vw 
&fJe bir malaw •örül•emiı. ffq " 
l .. ~ mevcut b1it hQikatte J•
ta,.ana değil, ölene aitmft ! 
~ ..... .-.~~ id.UJ~\D9U 

Etfa,,~ müıes;ni he~kes 
geze biltr 

Ura1 tarafıncl• lliil'ib' ttink • 
tBrl ... blr J&'1ill jölMsailntlf • 
'tii-. 'Buiic1a, hiitiin okal tahheleti· 
lthi .,..r, wr, ça,....., cum!l 
a\\nteri aaat bn dlrtten 16llfa at · ı 
"ri\ment~ri!e J,irlilrte etfaiye mer
kez hinuiyle, müzeainl ve Si ttf a 

~plarını gezebilecekleri 'bil
·it~tfr. Bundan 1>•~ •rni 
1,rde JM.lk a. ctf.aiye 11\ÜZeıi 

~~~l-~ı ıczebil~ceWerdir. 

Nakı1 •ııtalarının 

Geziatiler 

T aqqare 11i2anlcosıı fekildi 

Batı boşmu 
bunlann? 
r--. - ..,.,.,.,. YG1a11111 

evde hizmetçi Bayan Habibe 
20,000 lira aldı 

oto6ü İfl•· Brml,,,.dan~ 
,.U.., lroplt11ır. sıplatır diye 
ltlltllltlar ol.la. Kimi. de Jtlı 
,_,,. pi prtli. Ben. 6rı 

.... eiqliy9eM defilim. 

...-. lreitlli lıemlin. apl 
Bw .....,,,.. ·~ 7fllan ile Kazanan nqmaralaaın sıraya konulmuş tam listesini 

bugün 10 uncu sayıfamızda bulacaksınız 
11 oar. ~·da aö 
yoli. /derÜJl•lıi, - YGTdGlllll• 
em.it, olınterini altı" d'aml• 

On dokuzuncu teitİPı Tayyare 
p jyanSo•UDUD llOD keıideaine dün 
bqlaamqtır. Bu ketidenin en bü
yük ikramiyeıi olan iki yüz bin li
ra 7009 numaraya ~ıkmqtır. 

Bıa mamaralı biletin bir. ParÇuı 
Ereıiköyiinde Mektep .okajpıda 

30 nwnaralı eyde oturan S.1an 
HabilMıdir. Bayaıı Habibe. bu ey • 
ele hiametÇidir. Küliııhyuım E • 
remcik kö;iiaden olan •ıan Ha· 
bibe clulchır. Kocasından iki bu -
çqk eene enel aynlmıt, htahbula 
ıelerek hianMçiliie :sinnittir. 
Köyfle bir ıamıeai ile i.lıii ahlatı tar
dır .. ~ı ile birlikte dün Nıbah 
llthbala üuait, öteberi aldıktan 
IODI'& ErebkÖJÜqe dönmiiftür. Sa: 
at birile büyült _.iye çekilince 
llileti ıatan bayi Tekleöllu Bay ce. 
.IJ\al yip\lia .... tek Erenka,üiae 
ıit.ıii *-kta. nlerin Qudıaiala • 
l'lila ~Bayan Habibef 

- Bay Cemal ne var? Kimi a .. 
"1ı~1 cleqıi9tir,. 

Bay Cemal "1.an ffabibQ\ ta
nımadıiı için: 

- Ba~ ffabibeyi al1JO~ ! 
An~ ~it, ikramite çıktı • 
pı anlünııbr. Bayi fil' taiilıfi Jra
'"' Jett.~1 • .., .. ;,1 .. dt. ..,., 
b\Nne ~ Jiilptbi'i ~ 
~ HahJtieYe ftl'llll , 4; 4' ~ 

B.;an HtılJih paralan banka-
n ,.,.1.,,;,J.ll,l• .anr11. 

türiip hrikaya- jatınBqtır. Bayan 
Hat;& lrir~ ıüDe llidar kö;ü .. 
Be a4deCek, ad.181ini alıp ıetire · 
ce~ yirmi bin lira ile de Mr apar. 
tırman yapbtaealmıf. 

1 fng Llr taOIJi de Şi Jide Be-
kı~~ dao. 
t~ :)L~cl-
det nveİ oc:uı &len ft!I "acj.. 

~ 
ye fakirdir. Aldıiı yirmi bin lira 
ile ev ve diikkin alacakmıt- Bile-
tini aldıiı bayi Bayan Nimetin Hqu, 6-rim dllftliın oan._. 

ı...:..6iri ti~'. Brı ---'a dülr kanına ıelmif, parumı almıt- 'At' •" ~, 
tır. ltaJılıım hnılGft hprlar ' 

Büyük ikramiye çıkan biletin.. Üli70lidft. Balanu mpn: 1 s· 
bir parçası da Denizyollan idare- eileırin Clllftlll'lni Bini Yemı·~ 
ıi merkezi114le-çalJPJ1, memurlar • wftmjftim. Gibiin pek H;yrelı 
dadır. Bu bilete 100 memurun it. llUf.ı.. ...,.,iiwlen 6Cri üli. 
tiraki oldufundan her memur iki lula otı.Nalı, wleniale tlol, 
J(iEer lira alac.klardır. .,_. lülere s.W. Biffiin 6-

Büyttk ikramiye çıkan 7009 011• lan 7fıprnaJ"" önce -fi• otobüle 
rin WL- ...ılmm· öJi-•n.ı~ı. maralı biletin yirmi numara ata . ..... •• 5 cıuc 

iı11 yirmi numara ,.dann IMter '• valdinie llaralı 7flrine oar 
yü.-: lira müklfat alaceldvd1r. tlılt. Oıobü 7ffta. Şolöı-ln orfı 

On bia lira da Bomontide L-- tlon lıa16olnaqlarlı. Mcjer 
...u-p lrtılabalıluu -::-•.,;,. .J. tılr o• 

mal6lü &.ly Celile çdanıftır. Çok • •- • • " 
kalabalık .hir aileai olan Bay Ce • nonılan bir lıome4JU111 ~· 1: 
lil çok fakirdi. Dün piyangonun 6ar""a bırdmaJılt. PC'lı•e 
çekildiği salona gelınit, numaruı· oaftlulr. "S.Wa. ~kta ol 
'na ikramiye çıkbiıoı QrenilK'e 1 ltallttı !,, cl.liln. &uıt #tenüz H 

yanmdalrilere: ~ iir •eP70Ttla. lig 
- Ben çek heyecanlandnn. l)u. Pleeefi 10Uan •eli10rJnlı. De 

ramıyacatıı,n, aidi,ıo.1m1! demi1, ,,_,, ..... ~nc .Jen haber •öntler 
yerinden fırlıJarak eYine citmit . rriİfıİi. Bıu: 
tir. On bet bin lira 10914aumua- - Kapuun 6!!iintle tlrıtrn 
Ja, .oa iki W, lira.a7402 ve on bin '*- pı1,,,.a1ı si: i ~tıi•• ınz! 
lira 18089 mnnaralara., çzlqnqtır. Dem;,lerdi. IJu;. banaıt.1~ da 

Bu numaralı biletlerin yirmiter mcımıı; llllam 6dJemrffilt. E 
qağıaı, yinniter yy.kaıwı yüz elli- otobiia, ıolör oe i~ntleki yOlı 
..-lira~ •a.nkı~. JSe· maallann 41111:.dttlı tıla•ı lıiiMJat, 

~_..'bdl.,.UP•iırtıl-'r;tıııtc'Niala d.,... ~- •iriinıiltz flltlal.•• 

Finans Bakanı şehri~izde 
ti~ 70lı. t: aluıt n oıir. fe 
,,.,,. Mai, et-'1111 _,,..atın ı..,..._ 

tlrqglnıtılfiın.., balnlu•~. 6 
da olıla yafat' yana •öriilmi10r. l 
tin ~ '" lıi, lıaliJIJolılı ol • 
maılafı ~n o d:tom ae>i% bu""_._: 
oıolııiUii lıallımatlı. 1' lllCI, .., 

Tuzlada tren 
kazası oldu 

Beyoğlu hastanesi! 

Hastalıaneye kalorifer 
A'takua treni dtin Haydarpqa . 

a iki .. ı Pciürek .ut 11,10 da tesisata yapılacak 
elill=ftir. T....m bu iki ıaatlık T6· Beyofla belediye haataflaneıi . , 
arma Tula İltuJommda lnaneT· • i 1 kt a ~olan Wr ...,...diz nı~ yen yapı an nmna kaloriferi 
•IObUmlıl hat üıerintle dftTil • teaıaat~ J•pılınak üzere bütçeden 

l ielteMyet nnn;9lir. Demlen 1728 lıra •Jrılmqtır. Hutalıane. 
~ar.aftdiı •aıonu iıtuyonclan nin kalorifer teıiaat pllnı en iyı bir 

~-·· trtme aitti. Kazaıb tren üzman t.rafınClan hazırlandıktan ' .. 
~ 

icari lleim,ti. ;s ona Ülclnnllf 
d. Sonand• ~ecenin Cl)J'&ı.alm, 
m:ni pp.liyerelr Behqe 1-ltlr 
aaıulalla .ıtıilt. Bütün yol IO 
,.nca, drmıla otohid belıliJM. 
ali ft/lldolı MVallılan ~iqiirullı& 
Y .:ı paralan aa,, 7fl lr!i}'de 4..WI 

d11111 6ir tanıJıldan 10kaa. '7tl 6e • 
nİıll sibi bütün pçliilJeri )'elle • 

cek bir dodlarınrn mira/iri tlefil.
lene, acaba ne oll'llUffrJır1 

Brt otobüfller elkıte lll'1l)'e 

(belJiye1e) batlulır&o.r. Naıl oı
lll701' tla selıinnwden '1ı1'• W • 
/an ıHJdi, hHaİ, IClf/lfı ile 97 • 
ni'*6ili70'far\"! Şolörl.r tMI•• • 
7tn H wrınca da - 8iMiın o• 
na - solı bilmif 6ir ..,..,,,,.: 

- Oto6m lıaJldı elendim/ 
Di,ioeri10rlar. Gece )'Cll"UI • 

lıalıta 1ıa1,,.., bir .Wım tlıiiliiftlllt.: 
iıuGnlılı Wi 611, 6ir '" o Wı 
nın .isin hnlefinis, ..,,na, ClllP 

na .,.,_ ""'-• •etiriJ. 
.anra tla bonıı cer>op oerin. 
eln 7Gfnu hnim 6afantlan .... 

Düzelme sen 6ir ıq ol•Y'iı, •aeıemi 
5 hirineitetrin tarihli ta)'llllız • ,.,_,a paim yetmi·ırec:etrJmı 

ela POlia Waerleri UMIDda çaba Faitıl 6-lı(i7911 -'• 6- 4 • • 
bir haber, Galat.ada Serçe toka • tlün. Bellri 4• '- .anuuiılılar, 
imcla Febmiltey a~anmcla ötlenülilıler alamaıncı aüriip 
oturan C....fik'. d. • n_ ff!'-- ~iColdit. OtoOütlerin iftemai 
. ır m ıgı uay uuar ....,ı...rien, lıqil urilaiu .. • 
tın ~a çallf&D Suzan tarafın• ,.. mi """-:crlünlı. BmHan _,. 
dan clörildülü yolunda bir iddia., ..,. gehc:M 6ir 7S 701ı ,,.7 
1'I tespit 4Mliyorda. ..... .. "-"ınn1-

Bu haberde hir ,aıılıtlık oldaiü s. a ..... 
anlqdmı;tır. Baran Suzan clKi -------..-----
Bay Hikmetin zevcetidir. hi..,.t• .asif..U.. Dihaıet M!wlflW llW. 
çiai Şefik'i clfiile.tıtini, ~ ....... 

eli. 
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Memleket S ôlÇü başnı_üfettişliğt 
mıntakasına ayçJıJül 

Ankara, u;, (Xiıru.n) - Mem -
l.-. S ölçü; ve q.ar. bq. müfettip. 
jiji mmtakamıa ayr:ıldr. Birinci 
lamtaka mmkui Anliar olınakı 
6-re EsJôteliir, Bolu, Zonguldak, 
~tamamı, QanXın, Çor:um, Y:oz· 
pt, Kays~ K0np, Alqehir,, 
2lraman; ikinei mmtaka merkezi 
l..tanbu1 olmak üzere Marmara 
bölaaindeki lzmit, Adapaar1, 

uua., Çanakkal~ Tekiıdaj, E .. 
~e, ~~li; üçüncü nuntaka 
~ Menin olmak tize• A. " 

Üziint figatları iu 
/canq gü&eltli 

lbka.ra, ı ı, ClCunm) - Ozünı 
lmnımu direktörü lımail Hakkı 
İzmir üzüm vuiyeti hakKmda Ô· 

koııomi bakanma izahat verdik -
ten aonra y&?'ID lzmire &ideeek -
~r. Bugün lzmirden ıelen haber • 
ler üzüm fiatlerinin hir kurut yük: 
ıeldiğini bildirmektedir. 

~lektrik &osyetui afyon 
ih1ac edecek 

Ankara, 1 t, (Kunın) - Elekr 
trik sosyetesi, temettü ve faiz o -
)arak dıtarıya çıkaracağı paradan 
250 bin liralık kısmı ile Afyon ih
raç etmek istemektedir. 

Sosyetenin teklifi hükUmetçe 
tetkik ediliyor. 

l er biye enstitüsü. birinci 

dana, Maraf, Malatya, Van, S.ijıcf.. 
Diyarbekir,, Mardin, Urfa, Antaı
ye, AY."ntap; c:Lördüııcü mınatka 
meırke&i. tzınjr ol~ üıer& 
111mtaka11ndaki BerğaJJ1a, Maniıcı, 
Balıkesir, ~iJt Ba.llJir~ 
Kü.taby~ Af.yon, l~rte. Bordor, 
Denizli, M~ğla, Ay,dfo; beıincj 
ınıntua Karad.eniz. bol~eaj Ordu, 
Saınıun, Giresun,.Trabıon, Kar.•, 
Erzurum, Eı:zincan, Sivas, Sinop, 
vili~etleri olarak le.bit e.dilmit -
tir. 

Sinan qbideai 
Aıab.ra, lL (K~) ~Yapı· 

lac.ak Sinau i.bichai içi~ ~am 
kona~,;on topl.tu..mWIAA c:kv~ ~ 
diyor._ 

A},icL,loin. AnbraJl. ~ooJMtı 
ka.rar1-ıtınlmıı ıi~il'. 

Yarın kültür bakanı Saffet Arı 
kanın tiatk&Alrirı.ıcla.ki toplaatıda 
kat~i karar verilecektir. 

Sovget pr.oft:.«Q7-leıi 
Ankar•, 11, CKW"~ı>.), ~ '{1~ ~ 

rultayma İ!tİrak edoR So~el ~ 

fuörleri burijn I<;~kqy yolile 
Buraaya hare!Eel: ebni~. ON.
dan Yalov&YJL ve lıttniula ıide .. 
ceklerdir. Sah (Ünü lıtaaklcl& 

tıb f akültcsi tarafından Sovyet 
bilrinJui onunına bir çay töleni 
verilecektir. 

sınıf talebeleri :=-::~:::~~~-.;..-.......... ~--..-....~-
Ankara, 11, (Kurun) - Gizi • B O R SA • 

terbiye emtitüıü birinci ımrf ta .. --------~~== 
lebeıinin dil, tarih fakültesine de
vam etmeleri meı' elesi kültür her 
kanlığmca tetkik ediliyor. 

2000 göçmen 
Ankara, ·11, (Kurun) -Bu haf 

' ta içinde Romaayadan relecek 
(ZJOO) göçmen Trakyada yerlq· I 
tirilec.ekti r. 

1Sükret elçimiz Hamdullah Süp· I 
hi Tanrı över göçmen itleri eb'a· 
fmda ilgili bakanbklarla temaıla· 
rına devam ediyor. 

Alman dokto7ları 

Lorubada FızıistJerle 
ftatlc arasırula ~ıma 

ıı -10-936 ~ 
1 

~rm4A. nldll. ~ ~. Oıle • , 
rlrıde ~ete it'~ _. ... ,.,., .. 
il ut>uıı ut1t ftyatlarıda'. 

---- rtukut 

• nyor• 
• Puls 
• Mtlino 
ıt Briik~c 

• Atlııa 
• Ccanrr 
• !!orya 
• Amırerda" 
• Prıı 
• Stokhol11 
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Yapışık Kardeşler 
ENG ve ÇANG = SAG . ve SOL 

-...::::...._Böl em : 58 Yazan· AudOlf. Van Wehtt 

1urne Dönüşül 
Ayrılış isteğine rağmen, gene 
yapışık olarak dönmüşlerdi .• 

~ 1874 seneıinin ilk ayı. Yapışık İki taraf için de hoıa gidici ol
I rdeşler, gene Amerikada, Şimaı. mı)'an bu vaziyetten kurtulmak 
~ ~arolina hükUmeti hudutları içe mal<aadi ba~hca amil olarak yat· 
l'i&ınde, Mavnt Eyr.i adını tafıyan lılık., :zamanlarında yaptıkları bü • 
lehirciğin yakinın.daki ayrı aynı ev yük Avrupa turnesi, Berlinde dev 
Itrinde ya§ıyorlar. Eagle Çangl. rin en ta.nmmıt ilimlerine, tıp üı
el'leneli, aradan otuz aene geçti. t'atlarına yalda§l§, da, böyle yafa· 
~nları babaları Mister Danyel Yet yııtan kurtulmaları' hususunda bir 
~ın hıçkıhanesinden alıp Vilkes ~are bulmağa yolnçmamı§h. Kenr 
0ntluğundaki beyaz çiftliğe g(i.. dilerini ıoyarak uzun uzadıya mu. 

türeli, otuz sene oldu. SeneJcr> ken ayeneden geçiren patolojik ana • 
dilcrini ne hale koydu? Şimdi g~.. lomi U,tadı Rudolf Firtov, aynı! 
l"elc Engle Çıin'ğm, gerek Saralar ameliyatmmı yapıjık olvılarmın 
~dileydin saçları bdyazla~1. lh • şekli dolayısile ikiıi için de tehli ~ 
~ltiıa.J saçlarının telletinden bir . k~li olacağı, ikisinin de o sırada ö 
b a.t;ı, gençliklerindeki aaç rengini Iecekleri kanaatini edinmif, bunun 
elirtiyor. Lakin, bh- bakııta gö • la beraber bir kere de devrin en C!

ıe Çarpan, bembeyaz batlar ! Bir • li çabuk ve becerikli operatörü 
!raÇ telin renginin eskisine ttgğun,, fon Langenbeke fikriııi sormuf, o 
1uh, t!n çoğu beyaz olan telle~ da ıözlerile. kendi kanaatini ke -
~8rnda silinmi kalıyor. Sonra ıenkes teyit etmişti. Dolayıaile. o~ 
d Ördünün de yüzl~ri bul'UffU. Ara- perasyon yapılmam11, Berline bi f. 
d a.n. geçen seneler ve bu ıeneler , hassa yapı§ıkfıkta.n kurtu1ut ümi .. 
l ekı Üzücü, kederlendirici hadise• dile gidenlerr yapı,ık dönmüŞler -
ert dördünün i!zerinde de işte bu di. Hayatlarının ıonuna kadar bir: .. 
~etiri brraldt, götünü lerinde bu letik bir halde ya~makı çile doh-
eğiıikliği yaptı. dul'ma~ üzere ....• 
Ço k k? E • d ·ı..... Ancak bu tameden iki cepheli ('_ cu , çocu • ngın OKU%, 

\'tUJ\gın on ~ocuğu dünyaya gel • karlı çıkmıtlardr. Seyahat esnasın 
~iıti. Bunlardan kabacaları,. ai . da deiitik manzaralar görmütler, 
i· ~iındt'n çoktan uukla.J!ılnr. muvakkat bir zaman için de olsa 
h 1lnJ evleneli, kimi hoıun ~iC:len to• :ı:ı.iuuiıcl '11. A):.ui ~Q~ndo. 
~nrangi 'tiir maceraya"' aiıldr,ıtki : totblilai doluıu para ka%annut1ar

'nı heyendiği bir ite el atıp ayrı bir dı ! 
l'crde geç.inmeğe koyuldu. Eng, Siyamlı ikizler, bu turnede kap 
bOcuklannm be ini büsbütün kay . şılaıtıkları bir gazetecinin para 
etti. Bu beı çocuktan biri kan kazanmanın zevkine dair sorduğu 

:~Yıflığındaıı, biri difteriden 'bi • suale, bu seyahati yapmaktan a-

çı dizanteriden öldüler. Dördüncü ııl maksatlan operaayonla ayrılı§ 
0cuk ,da, doğuşundan bira:r. olmakla beraber, bu müınkün ol,. 

'0rıra ölüvermitli. Beıincisi 1873 madıJına göre, hiç değilse para. 
~:nesinde mektepte bir yan~ın fe- kazanmıt olmaktan elbette mem -
ilkeline uğramı~, cayır cayır yan· nun olduklarını söylemiıler, bu 
~•ttı. Çangm çocuklarına gelince, noktayı ıöyle anlatmıılardı: 
~nunkilerden de ikisi hayata ıöz • - Bizim zengin insanlar oldu .. 
l "l'İni k pamıttı. Biri kan zayıf • ~muz muhakkak! Malımız, mül
t~~ının kurbanı olarak ölüp gitmiş. kümüz, altın, gümüt ve kağıt pa
h. Ötekinin ölümüne ~ebep olan ramız bulunduğu, tarlalara, bir • 
1 ~lalığın ne olduğunu, doktor • çok araziye nhip olduğumuz, ha
~r bir türlü anlıyamamıılardı. 1,. kikattir. Fakat, birçok da çocuk 
L bu suretle ki taraf da, evlat kay babasıyız. Ohları da dütünmemi:ı 
~e acısını duymuftu. Eng, Çan 
ırıa n· b lazımdır. Tabii düıünilyoruz. Ço-
t h ıa etle bu cihetten daha bed-
Ql ttr. cuklarımız da zengin olarak ömür 

.. l<&.nunusant. 1874 ıeneıinin ilk ıünnelidirler. Biz öldükten ıonra 
~Yırıd S b kalacak miras paylatılınca, çocuk a iyamlı ikizler üyük A ~ 
l'\t,.. larımızın sayııı itibarile, hiuele-
01 

.. l turnesinden döneli iki ıene 
~ rine kayde değer derecede bir 

.1 Yordu. Şimdi evlerinin havası 
"~h fey dütmezdi. f•kat bu turnet bu 

'ı bij ' .. •~kindi. Çocukların bazıla · bakımdan itimize yaradı. Kendi • 
~ 1 Yuyup uzaklatlıklarından, ha· mizi ıeyircilere ıöyle bir gösteri · 
t:rı~ı ha.yata gözlerini kapadıkla- vermekle, kolayca külHyetli para 
illi l~n ' evdeki kalabalık eksil • ele geçiriyoruz. Gerçi ahalinin kar 
?!ı: 1

' ~takları hesaba katmazsa • tı11nda böyle kendimizi teıhir, 
l'rg! a eta yalnız hatlarına yafl"r pek okadar botumuza gitmiyor. 

8 bize nahof geliyor, ama ne yApaıo 
iil du Yatayı§, artık eskisi gibi de· hm? Ancak bu suretle para ka -
lil 1 e a~laımah mı? T amamile de zanabiliriz ! Çocuklarımızı dütü -
lan· Va2ıyett Bcrlin turnesinin bat nerek bu hale katlanıyoruz. Bu su,. 
b· g!~ faahnda iıaret ettiğimiz ıi· retle kazandıgw ımız parayı i•lete -

ıt •urü .d :r 
r P gı iyor. Hakyeri buzu - rek arttırmak azmindeyiz. Başka 
t:tıdan ~ekildikten, dava düttük • bil't'ok kimse gibi, biz de senna -

n •on "T 

!a}'ıp . rat noter kartııında hazır· yenıizi itletebiliriz. Mf!aela, ne • 
lik ıın2aladıkları yedi madde - den borsada hava oyunu oynayıp 
'ra:ukavoleye ıöro hareket, bu da baıkaları gibi para üstüne pua 
k~r ~l haftanın üç aününü Engin yıgw amıyalım? Şimdiki halde ser-

ısı e b. l'k 
ır;:0 •• d ır ı te yuadıı"'ı evde, üç · · b · · .. ~.. u Ç ~ vetımız u oyuna gırıtmege mü· 

1 
' ' e. angın karıaile birlikte sa it! Oıtelik bu cihetten talihli in,. 
d}adıfı evde geçirmek dirlik 
.. teni""· ' ' 

tlıt • •~ı tam olarak temine yet . 
tnıttı. Vaziyet, hali. ·o vaziyet! 

sanlarız. Bize mukadder olan pa -1 
rayı kaybetmek değil, kazanmak! 1 

I 

(Arkası ı·ar) 1 
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Sovyet sporcuları şe e 
llk müsabakala; yarın, gündüz fut bol maçı, gece 

esk,.im müsabaka~arı yapı acak 
Büyük dostumuz ve komtu Sov

yet ıporcular bu sabah saat onda 
tehrimi:zc varmı~ ve Tophane rıh• 
tımmda tcp!anan Türk arkada, -
hın ta-ra.fındau karşrlannıı.t ota -
caklar. 

Büyük komşumuzun değerli 
gençlerini gene aramızda görmek 
bizi çol< sevindiriyor. Sovyet, m~ 
rıinde hor gün ileriy~ doğru yeni 
bir adım atan &?orun vardrf1 de
ğerli neticeleri büyük bir t kdir 
duygusiie görüp bmd'~n büyük is
tifadeler t~min caeceğimfa için bu 
sevincimiz çok a1 tm1t bulu'i!uyoı:. 

~ 

Sovyet e-ençl.,ri1e lstanbulcla, 
Ankarada,, lzmh-dc, tüdü müsn • 
bakalar yapılacaktır. BunlaTm 
batında: fudbol ve güreş geliyor. 
Dottlanmmn fudbolda biızden üs. 
tün olduklan nıuhakka.kttr. Ya -
bancıJarla yaptıkları son femaı .. 
Iard~ aldıkları neticeler, bizim 
henüz almayı dil!Ünemeyeceğimi1.I 
neticelerdir. Bu itibın·la fudboldc. 
kendilerinden çok istifade edece
ğiz. 

Tüı?/ıiye eskrim maslarımı l~zo·! anan Sovy~t ezlırim takı.:n!arınr1an 
Blilyan Ştuheı· ile Bayan Çerni§eva. 

Sovyetlerde ten·s 
Şehrimize ge!enlerin hepsi şamp·yon 

Rusya da teniı 1870 senesine de 870 tenisci vnrdı. Yani 3 buçu1.r 

doğru çıkmrtbr. Bugünk~ Lenin - misli artmııtı. 

Güreıe gelince, dostlarımızla 
güret alanında bugün isin etit 
kuvvetler halinde gö1ünüyoruz. 
Bununla beraber Sovyet Ruayadn 
giireı in de son yıllar kinde 'büyük 

'· • 'e cı .. ı 1:P ;il · 
bir TodıF .haıiı;.ıe ,.gelcnği a<?yl.eni • 
yor. BÜnun içindir ki, ahnacak an• 
nuçlar hakkında bir tahminde bu
lunmaya imkin yoktur. 

grat 9ehri cival'tnda amatör kulüp 1925 de 300 d~n 1.929 c!°\ 3 C" 'l 
leri kurulmağa ba§ladılar. Niba · k dar yani 10 defa e.rtmı~~ır. E f\· 
yet 1907 de Rus teni' 'irliğiı te • tihazırda yalnız :Mosk~w.G~ 1~ CC.l 
şekkül etmİf ve biı sene $0 T' bu den fazla tenisçi Yt:.rdır. ı :::s r i"' 
birliğin talimatnamesinde reımen kovanın birincilik yarı~larma ı C!\Q 
liısdik edilmiıtir. uzman tenisci i~t1r?.,k etoi ~ti O -

• Birliğin tetekkülü ilk &~Mainde yun malz~m:si -.ço~ iyi bir r:ı;:· ;·~:· 
11 kulüp, 1909 da 19, 1910 da 26

1 
tedir. 

1911 de 37, 1912 de 45, 1913 de Sovyetlerd~ yapılan rnk: tL:r A·ı 

T eniı ve eskrim i§inde de Sov
yet gençlerinin üstünlük göstere • 
ceklerini sanıyoruz. 

Bütün bu tahminleTe giriıme · 
ye eaasen hacet yoktur. Çünkü ıpo 
ru ıpor için yapan iki gençlik. spo . 
ru en aırl manasında alan iki genç 
lik kartı karfıya. gelecektir. 

47, ve 1934 de 48 kulüp olmuştur rupa raketlerinden hiç a;-ğr d .. 
Bu rakkamlar bize harpten evvel· ğildir. Kortların te::isnt file , rcgi 
ki Rusyada tenia inkitafını gö~ latöt ve sair alnt ''e edeva &1 S:>v · 
termektedir. Çarlık Rusyasında te.. yel memleketinin dahilindt:. fapı~ 

ınal<tadır. nis oynayaıilar ufak ve kapah mu-
lıitten ibaretti. Bu muhitte değil 

amele, orta sınıf halkın ıirme5İne 
imkan yoktu. 

S t ı ·ı ·ık k 1 Sovyet tenisi tamamile batlm 
ovye genç erı e ı artı aımi'I!" ı.. k d" '1 

f db 1 
·ı ., G r.ır manzarayı arzetme te ır. 192 .... 

yı yarın u o ı e yapacaaız. e- . . . . 
d k • -· b k l ve 1924 denberı tenıs · nkıtaf et -ce e es rım mu sa a a arı var, 

Fudb 1 t k tl t 
meie başlıyor. ilk zamanlarda bu 

o a ımımızın ne aure e er . . ., 
t·ıp ed·ı · · - l ğ .. ınkışaf gayet agır yürüyor ve fa 

ı mesının uygun o aca ı u -
zerinde dütüncemizi batka güne kat gittikçe halk amele arasında 
bırakıyoruz. rağbet görüyor, son senelerde b~ 

Güret için de duyduğumuza gö- tün Sovyette bütün sevilen oyun • 
re Sovyetlere birkaç takım çıka • lar arasına girmittir. lıtc amele 
rılacaktır. arasında yapılan yarıılar istatisti-

56 kilo için küçük Hüaeyin, Ke ğini gösteren birkaç rakam: 
nan, Koç Ömer, Mustafa 1 1928 de % 3, 1929 da % 7, 1930 

61 kilo için Yaıar, Abbas, Ah,. da %13, 1931 de % 15, 1932 de 
met \ % 24, 1933 de % 32, 1934 de 

66 kilo i~in Saim, Sadık, Oıman c-c37, 1935 de % 46. 
72 kilo için Nuri, Ahmet, lbra - Bu inkiıaf yalnız büyük tehir • 

hini. !erde değil Mağnitogorak, Niyep· 
79 kilo için büyük Muıtafa, Ce· rosroy, Stalino gibi amele merkez-

mal, Uzun Ömer, lerinde ve hatta Tacikistan gibi 
Ağrr için Çoban Mehmet ile An- Sovyetlerin en uf ak mıntakalarıJll"' 

karalı Necmi ıeçilmitlerdir. da birçok deniz kortları açılmış -
Pazarteıi yapılacak ilk temasta tır. Bütün amele ıpor birliklerinde 

takımımızın Koç Ömer, Abbas, Sa ayrıca dörder beter korte vardır. 
dık, Şaban, Ahmet, Cemal, ve Nec Bu günkü Sovyet tenisçileri ekse
miden mürekkep olacağı samlı - riyetle batka sporlarla da mefğul 
yor. 

h.ı~nbul Btltdiııni 

Sehir'll"yatrosu 

111111111111111 

111...111 

IHllllll 

• • 

Cumartesi 
gündüz saat 15 te 

Çocuklara 
· Cumarteıi 

• • 20 1 
« •!amı saaı.. < e 

Yarasa 

~lduklarr için inkılaptan evvelki 
Rus teniscilerinden çok farklıdır· 
lar. 

Sovyet inkişaf tempoları Çarltlt 
Rusya~ı tempolarını çok geride b1. 
rakmı~tır. 

1914 de inkılaptan evvel tenisil' 
en parlak inki~af devresinde Rus· • va :fa 7,000 adet raket s~~ılmışh 
1930 da 30.QQQ de 50.000 den ( A?."' 

'" rak~t p:yf'sr.ya çıkarılmı~tır 
1903 de Moskovada 230, 1213 

Hatta oyunda en fazl müşkü 

lat veren tenis topları bHe olduk • 
ça iyi yapıl-al:tadır. Oyun dere · 

cesi yalnız Moskova ve Leningrat 
da değil bütün Sovyetlerde yük · 
selmi~tir. Genç teniaçiler son 

mevsimlerde Sovyet üstat tenisci· 
leri sırasına geçmişlerdir. Ve oyun 
da sür'at, faaliyet, kuvvetli vuruş 
gibi yüksek meziyetler göstermiş

lerdir. Şayanı dikkat §U mcs'ele . 

dir ki, bu kadar parlak muv.ffa,.. 
kiyetler gösteren Leningrat veya 
Moskova teniscileri değil, Sovyet· 
lerin muhtelif mıntakalara men -
sup teniacileriair. 

Türkiyede yarıtlanna ittirak e
decek Sovyet teniı takımları geııç 
ve birinci teniscilerden ıeçilmit -
tir. 

Novikof 26 yaıında 1935 
yılın Sovyetler iampiyonu 

Bay Ncgerebekçi 27 yatında. 
1932 yılın Sovyetler taınpiyonu 

Bay Midivani 24 ya~ında 1933 
yılındanberi Negrebekçile birlik 
te Sovyet birinciliğini mu haf aza 
etmektedirler. 

Bay Şeyyar 21 yaıında 1934 
ve 1935 yılının Okranya tampiy~ 
nu. 

N.AŞl'l' - ERl'UGRUL SADJ 

ŞEllZAIJEBAŞI TURAN Tll'A.TRO· 
SUNnd 

Bu gece saat 
20,30 dn 

ım~ TE GI~LEN 
\?od\ il 3 perde. ('u_ 
mn r te i (Tnlebcye), 
l'aznı- ( l'mumn} ~:ı-

at 15 de. · 
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BALIKÇI 
- Binbirt1ece maadllarından -

(Baş taralı dül'lkü •ayımızda) ra herkese ibret olsun. in.sanlar senin 
şerrinden kurtulsun. Selamet bunda -

Kaç kişiyiz; en doğru 
hangisi? rakam 

Dedi. Fakat yine bu sözlerin de dır.,, 
faydası olmadı. O vakit balıkçı akh- Diye Ce\'.ap verdi. ifrit yalnrma -

Yazan: Namık Zeki · 
Cumuriyct .llerkez Bankası .Mali .Müliadrl . 

nı &.aşına devşirdi, kendi kendine: larında denm etti. Balıkçıyı mal ,.e Rakam aramak, bulmak ve beğen-
- Ben insanım. insan aklı kamil mülk vaitleri ile kand1rmağa uğraş • mek hu usunda ne kadar titiz dav -

sahibidir. Bu sıfatla bütün mahhik • tı. Bu türlü nitlerin faydasız oldu _ ranırsak dananalım şurasını teslim 
Jardan üstündür. Ben insan olduğum ğunu görünce sözünü değiştirdi: etmek lazım gelir ki memlekette bir 
halde ifrite mağhip olmak akıl karı _ Aman balıkçı, ben ıııana fenalık istatistik hareketi uyanmıştır n bu 
değildir. Akıl n dirayet icabı mut _ ettim. Lakin ~imdi sana dehalet edi- hareketten alflkadarların is tifade e . 

dedir, bilemiyoruz. l\fe.sel:i üzerinde sayımda is l' sualin :,5rkli değ+~tiril~; 
ne kadar ternkkuf edilse, ne kadar olduğu göriiliiyo r. ilk ~üphe ctııı•~ ı 

ruz ki istati tik idnresi bu defa s~ 
şeklini de~ iştirmekte mühim sebtP 

laka bu beladan kurtulmak için bir yorum. Ihsan ve mün-et senindir·,, debilme.si isin istatistik idare.si "müm.I 
çare bulmaktır • ., Dedi. Bu defa balıkçı yemine ver • kün olan,, ı yapıyor. Zaman 7.aman 

Diye düşündü. Sonra ifrite döne • di. Bir daha fenalık etmiyeceğine da- intişar eden \'e her biri bir suretle ca. 
rek: ir kendine emniyet geldikten sonra lihi allika olan monografiler bil' tara-

sabırsızlık gösterilse o kadar yerinde. 
dir. Nüfusumuzun mikdarı milli lıa -
yatın hangi faaliyet şubc.•ile altilı:adar 
değildir." 

ma~ik bir ta. nif ameliyatı ördc a. 
ymr: l s tihzar, tadat, tclfik, istinta~. 
Bunlardan hiç birinin ehemmiyeti di
ğerinden az olmamakla beraber deni • 
lehilir ki istihzardan nıku bulacak <'il 

- Ey ifrit, benim enden bir sualim testinin ağzını açtı. ifrite müsaade fa durs un. idarenin yıllıkları bu va • 
nrdır. Biraz sabret. Bana biraz mü. etti. o nkit testinin içinden bir du • ziyetin şahididir. Memleketin nüfus 
saade göster... man çıktı. Sonra asıl kıyafetine gir • Ye sıhhatine, maarif Ye adliyesin<'. zi. ufak bir falsonun müteakip diğer U~· 

Dedi. ifrit: di. Balıkçının yanına geldi. Güleı· bir rnat ve sanayiine, ticaret , .e maliye · ameliye üzerinde mües::;ir olmaması. 
- Peki, söyle baka hm, ne istiyor • yüzle ona: sine, nafia \'C sairesine ait ahval , .e hun larm cümdcsini birden az H)a 

sun. Meramın nedir?,, _ Arkamdan gel!., harekat hakkında yılhklardıın müc • <:ok tağlit eylememesi imkanı yoktur. 
Diye sordu. Dunun üzerine balık- Dedi ve yürüdü. Balıkçı korkmak _ melen müstefit olmak imkanı bulun- istatistik it:laresi işte ~imdi bu istih. 

çı dedi ki: la beraber arka.~ından gitti. Şehrin ö- duğu gibi tafs ilat ' 'e tef errüat saha- zar denesindedir. idare ihsa meHu • 
- Senden bir şey soracağım. Fakat nünden geçtiler. Bir dağ üzerine çık - sında monografiler de ~ok faideli bi. unu tes bit, planını tertip ,.e Yesaiti ma. 

doğru 8Öyliyeceğine daha ev,·e] ye • tılar. Burası geniş bir yayla idi. Or • rcr merci teşkil etmektedirler. li.resini temin eylemiş : 20 teşrinie,1vel 
min etmelisin.,. tasında bir göl nrdı. Gölün kenarı • Memleketin istatistik sahası iize- günü yapılacak asıl tadada ait n sa . 

ifrit doğru söyliyeceğime yemin e. na geldiler. ifrit balıkçıya: rinde gözlerimizi dolaştınrken bir ta. iti o güne manen, maddeten hazırla • 
derim, dedi \'e yemin de etti. Ondan - Ağını şu suya bırak! kım ehemmiyetli boşluklara da tesa- makla meşguldür. 
sonra balıkçı sözüne devam etti: Dedi. Balıkçı ağını suya attı. Çek- düf ettiğimiz yok mudur? Şüphesiz Nüfus sayımı hakkında istatistik i. 

görmüş olaca k. -
Tarihi te\'clliit denilince garP "ı~ 

lcektlel'inde hatıra bi r tek tarih gt 
1 ı 

:'\1iladi tarih. Bizde L e bu hus usta JJ 
ta rih mcn:uu h :ıhis olmaz: Hicri&# . 
rih, runıi tar ih , nıih\di ta rih. 'fa~~o 
re n\ ıta olacak anasıra • on~a 1,_ 
menuu olan ferde hicrh·i, rumı'i. 
lfıdiyi, n ralnrınclaki g ün. ve sene fır;~ 
!arını anlatıp da hunları halen IO~Jıl 
, ·e mf'\'ZUU bahis olan miladi .. ''I'~ 
çevirmek ve ondan ıo;onra vahıdı ti~ . 
clın yaşmı l.ıulup tcsbi t etmek hllf 

1
, 

sundal<i müşkülatı bilhassa uzak f 1, 

l:lyctJerde, bu vilayetlerin ücra .. ~~·. 
lcrtinde tasa\'\'ur ediniz. llir giiJI t 
çinde olup bitmes i mültezem bir " ıı 
rir için idare.ııiı1 o klasik şekli ~ 
ipka etmeğe güvenemediği anlllf 
yor. 

- Sen beni öldürmek istiyorsun. tiği \'&kit içinde biri beyaz, biri kır • ki \"ardır. Umum memlekete şamil nü· daresinin ihzar etmiş olduğu talimat- . :,. :t. :,. t 
,ıt 

Bunun sebebi de güya seni bu testi i. mızı, biri ma\·i, biri sarı olmak üzere {us harekatı, zeriyata rekolteye mü • name, daha doğrul'lu iki talimatname, Demek i .. teriı ki ta1imatntt1" i l 

çinde mahpus olduğun halde kurtar - dört "balık vardı. Balıkçı bu balıklara teallik rakamlar hu meyanda pek ala yalnız tadat günU bu işle meşgul ola. uzun uzun tetkiklerin, tecrübeleri11r1~ 
mış olmamdır. Fakat sen yalan söy - bakarken ifrit dedi ki: sayılabilir. Fakat insaf ile teslim et- cak kimselere değil, nazari, ameU is- belki de uzun uzun münaka.şal~ 
Jüyorsun. Bunda hiç şüphem yoktur. - Balıkçı, sen bu dört renkli balık- mek lazım gelir ki noksanları i!llta - tatistikle uzaktan yakından alakadar mahsulüdür. Fakat is tatis tik ıda fil 
Bir kere kendi vücudünüze bakınız: Jarı al, padişahın sarayına götür n tistik idaresine değil, memlekette köy, herkese şayanı tavsiyedir. 1\feslek ze,·- nin i.~tihzaratı ne kadar geniş "' ıt 
Bu kadar büyük bir ' 'Ücutle nasıl o- hükümdara takdim et. Büyük ihsan- teşkilatının, teşkilatı me\·cudeye rü - kini duymuş her kimse için kendi şu. kadar ciddi tutulmuş olursa otsıııt•r. 
tur da sen bu küçücük testi içerisine tara mazhar olacaksın. Bu ihsanlarla şeym olma.ı;ıı lazım gelen köy idaresi- bei ihtisasına ait bir eser o kimseye tahrir ı;ünii adeta onun emrine fct. 
mğışabilirsin? Sonra böyle yüzlerce çoluğunu çocuğunu geçindir n benim nin henüz taarruz edememiş bulun • bir ~iir manzara,.iJe görünür: Bu hal çen bütün teşkilatı hükürnet ,·ati p' 
sene bu testi içinde kalabilirsin? Son. kabahatimi artık affet. Sana benim masına izafe eylemek iktiza eder, Ye her şubeler müntesiplerine ne kadar sini ne kadar dikkatle yaparsa '",,ı 
ra nasıl olur da böyle bir yalan üze • nasihatim budur ki her gün bu su • yine hiç şüphesiz bu emsali mühim garip gelirse gelsin, biri 50 \'e diğeri sın hizzat halk gerek tahrirden ~,il 
rine beni öldürmek istersin? Eğer ha- yun başına gel, yalnız bir defa ağını hoşluklar yalnız ihsat vaziyetten de - 2:) maddeden müteşekkil bu fayım ta. n gerek tahrir ı;Unü b!l sarı111 i , ··f· 
kikaten sen bu testi içeri~inde mah - at, ne çıkarsa ona kanat getir, onunla iil, daha başka \'e daha mühim ha - limatnamelerini i~tatistikçtle.r işte o bizıat alaknda r olmaz, is~~!;Je, Ş~; . 
pus olmuşsan bunu isbat etmelisin. &'eçin .. , yati bakımlardan da bir an en·el iza- kadar znk ile mütalea , .e tetkik ede . ıa idareye yardım etmez de bU ııiO 

· Ben delilsiz bir da,·aya itimat ede - ifrit bu söz:leri söyledikten sonra le edilmelidir. lşte o boşluklann dol • hilirler. Talimatnamelerin yalnız ki- ~ust.'\ hi!.ayt cla\'ranırs.'l t.-ı hrir l~ıı'. 
mem. Hele bir kere şu testinin içeri. ayağt ile yeri vurdu, yer yarıldı, iki- mıutına idiıaren bugün de istatistik tap karıştırılmak nyahut masa ba • şuradan buradan ak. ama~ı ye 1111 , ıl 
sine gir bakalım da göreyim. Orada ye ayrıldı, oradan yerin dibine girdi, idaresi, yukanda irat eylediğimiz su . şında yalnız aklı ~elim~ müracaat ~. cak neticeleri az çok şaşı rtması ı;;ıt· 
nasıl sıkışıp durabileceğini hen de an. gözden kayboldu. alin. yani memlekette kaç kişiyiz, su- dilmek suretile , ·ücude getirilmediği mümklin dcğ'il ~ir. Bunun için f.!.~ b~ 
lryayım.,. Bahk~ya gellntt, o dCSrt renkli ha- alinht -.-ıaı v..,_ei• .._., .. ı ... -.ıc. hemen ııcr'ıianu~ınaeıı ıuıı-d~ııu. nu· ketin biJha ~a oI,u r yaz r taba-. ... ,,:· 

ifrit bu teklifi makul buldu. Ba - hkları alarak evine gitti, bunları içi tadır. rada hiç bir madde · ıar olsun, diye r~e daha bl"fi ı~ clw za:ı ir oln~n l• lı'~·i· 
hkçıyı ~usturmak için tekrar testi i - su dolu bir fıçıya koydu, sonra bunu 1927 senesine gelinceye kadar yu - konulmamıştır. Sayıma, sayım günü. dır. 20 teşriniencl ndcta bir .-rfer b~~ 
çeri.c;ine girdi. O vakit balıkçı acele alıp padişahın :Sarayına gitti ve tak- karıki suale kat'i bir ce·ı:ap , ·ermek ne ait olarak hemen·hemen hiç bir ih· ka için o gün n crı fiiyı> cm röYP~ıı~°' 
teııtinin ağzını kapadı. Üzerine kur - dim etti. imkanı hiç yoktu. 1927 de bu suale ce- timal gözden uzak tutulmamış ,.e bu tik günü ola <;aktır. Okur !Jazar tcı yıı'· 
şun çekti n yeniden mührü Süley • Padisah bu balıkları görünce hay- vap verlid. Fakat aradan yedi sekiz ihtimalJerden herhangi birinin ta • irin o gün snyrma filen. maddeft1' f!d 

· manı koydu. ifrite hitap ederek: rete düştü. Balıkçıya dört yüz altın senelik bir müddet geçtikten sonra i . hakkuku halinde ittihazı zaruri n>ya dım etmek adeta r:oil/i bir bor(l1'':.t,od 
- Ey mel'un, şimdi ben seni nasıl ihsan verdi. Bugünlerde padişaha ga. tiraf etmeliyiz ki kendimizi bugün yi- münasip tedbirin lrae.;:;i ihm:ıl olun . horcıı ecln edchilır:ck i"in de .,,e ti> 

mahYedeyim? Seni evvelce olduğu gi. yet marifetli bir cariye getirilmiş, he- ne 1927 tahririnden bir gün enelki mamıştır. Memleketin ah,·al ,.e ic:ı - hahis tahaka falimai l'!l lT'e)eri .. e;\~· 
bi şu denizin içerisine atayım. Kıya - diye olarak verilmişti. Padişah bu ca- nziyette imişiz gibi hessetmekteyiz. batı: halkın ruhiyatı; kalabalık bi • kendi okumalı, sonra sayım gun 1 1rıİ· 
mete kadar orada mahpus kal. Sana riyeyi tecrübe etmek için balıkları o- O kadar merak ,.e adeta helecan için. naların, şehirlerin, merkezden uzak nu derece d crc~c r ilcsi, nl ı.ıJı!I •11 t' 

llyık olan muamele hudur. Seni bu na verdi. Pişirmesini emretti. Cariye deyiz. Nüfusumuzun mikdan nedir? ' 'ilayetlerin hususiyetleri: ge~en tah • semti halkına tntl'ik l'rlchi lm:'l\ l(~ı · 
vartadan kurtarmak büyük hatadır.,, balıkları alıp temizledi. Bir tava ~çe- Bu husustaki tahminler birihirini hiç ıirin tecrübeleri ... Bu talimatnameler· liıulcn geleni yap1~1a: : tl: r. T:ı kiftl111ı· 

Deyince bu defa ifrit yah'armağa risine koyup pişirmek üzere iken mut. tutmuyor. H milyondan başhyarak, de ayrı ayn nazarı itinara alınmış ol. hirde sanıldığı kada1· basit buJU ı,ri 
bafladı: fağJn dul-arı yarıldr. içerisinden ga- ı.>, 17, 20, hatta 2:> milyona kadar or - duğu görülür. Meselit. talimatta ya~ yan \ ' C hemen hemen hiç kirn c:e)'.t L"' 

- Aman töbeler olsun, bir daha yet güzel eli asalı bir kız çıktı. Bu kız taya rakamlar atılıyor. Hakikat nere· me'\elesine müteallik birden na7.arı para ,·crilm 0di~i ha ltll' mrml.-'i:::ıri~ 
böyle yapmam. Beni bu testi içinden balıklara hitap ederek: dfükati celbedecek bir madde gözt> da,·ara mal olnııya~ bu ~a.nn~ 1 t;ııriP 
kurtar. Seni nihayetsiz mal ve nimete _Ey balıklar ahdimiz üzere devam den başlarını kaldırdılar: ~arpmamak mümkün de~ildir. muhası:ıns yarım mılyon lırn) 3 il'·' · 
garkederim.,, ediyor mu!llunuz, yoksa unuttunuz - Ent, biz ahdimiz üzerinde dur- Geçen tahrirde de ,·aşa ait ~ual: m:l raf da son ~ıntiminc kadflf.

0
,.tt' 

Dediyse de artık balıkçı dinlemedi: mu?., maktayız. Ve eğer siz ahdinizi bozar. Tarihi te,·ellüt, şeklinde irat ediliyor· halJine ma~ruf ols.un: yani ~u ',.,.t~' 
- Ben başıma gelen bu hali burada Dedi ve 

0

bu sözleri üç kere tekrar· sanız biz de döneriz.,. dun nazariye itibarile şüphesiz ki en kaç kişi ya<:ııyoruz. hunu hata!'=ıı 
bir taş üstüne yaıa),m da bundan son ladı. Bunun üzerine balıklar tan için ( Arkn.u rnr) sağlam ~ual şekli hudur. Bu defaki dana ~ıknrabil c;in. ~ ____________ _.._ ..... .._ __ _.._. .... _..._.. ________ ~..._.--._ .... _._..._~_. ..... ~--~--------1-------------· --_... __ , ________________ .._ __ ~~ ~~I 

1 Aradllı• Badin 71 
1 Aşk, Macera ve Hayat Romanı J 

Yazan: Kadlrcan Kafh 

- Evet, benim de vardı. Bilseniz ı 
kadınlar için bir erkeğe sığınmış ol -
mak ne büyük rahatlıktır. Ben de sizi 
böyle düşündüm. Sandım ki hep böy. 
le. .. Size güvenerek yaşıyacağım. Fa
kat yarm ayrılacağız artık! ••. 

Zübeyde ondan hiç beklemediğim 

ve ummadığım bir şekilde konuşuyor
du. 

Birdenbire bakakalmışım. 

Sonra kendimi toparladım: 

- Vapurun daracık dünyasında 
böyle bir rüya belki size pek parlak 
göründü. Fakat yarın bundan çok gü. 
zel hakikatleri yaşıyacaksınız. O za -
man beraber geçen bu günleri hatır • 
lamryacaksınız bile ••. Bu günler, çöl • 
]erde yı11arca kalan bir yolcunun bir 
hurma fidanını bütün bir dünya ola • 
rak görmesine benzer. Yeşil cennet 
ı.hçelerinde, bahar dolu ufukların 

yamada b• tidancığın hatırası yaşı -

yabfllr mi? Hislerinize kapılmayı ·ı 
nıs- Gireceksiniz ki her,ey benim de-
dlfim gibi olacaktır. - ..... 

Bölem: 21 

- Bununla beraber lstanbulda ka· 
lacak olursam sizi görriıeğe ıelirim. 
Eğer kabul edersen -ve te:rzen razı o. 
lursa-

Ne de ols'a onu oyalamak •lazım 
geldiğini kavramış, son sözleri rast 
gele söyleyivermiştim. 

Zübeyde batını çe\'İrdi. Bakışla • 
rında. ümidin göz kamaştırıcı aydın • 
lığı vardı: 

- Sahi mi? .. Bu benim için biricik 
teselli olacak. .. 

... . . 
Son geceyi iyi ge~irdik. Gece geç 

vakte kadar mehtabın sularda yıka -
nışına baktık. Kesik kesik sözlerle o: 
na bir şeyler anlattım. Gece yarı~ına 
doğru aynlırken elimi uzattım. Yu • 
muşak ve minimini parmaklarını a -
,·ucuma bıraktı. O kadar !ıncaktı ki .. 

Onlan sıktım ve serinlettim: 
- Ateşiniz nr .. Uyku!9uz:luktalldır. 

Gidiniz: ve hemen uyuyunuz:!. 
0.dfm. 

• •• 
- Ne di191im doktor HY, ı.P,a 

türlü yapamazdım. Yavrucak her gün ı 
pencerenin önüne oturuyor: "Bugün 
gelir o .. Bugün her halde gelir!., diye 
beklerdi; Günden güne iştahsızlık, uy. 
kusuz:luk, dalıp dalıp gitmeler, yal • 
nız: başına sessiz ağlamalar .• Ne di • 
yeyim bitmem ki .• ilk günlerde bana 
hiç bir ~Y açmamıştı .da yanucağa 
büyü yaptılar, sandım. Gezmediğim 

tekke, koşmadığım hora. yapmadığım 
mu.<;ka kalmadı. En sonra böyle ye • 

rinden kalkamaz oldu. ''Ben öleceğim 
artık, fakat orada ölmek istiyorum. 
Ferit beyin hastanesine götürün be • 
ni . ., diyordu. Kuzum doktor Jx.y, ka. 
bul edin! Hiç olmazsa ölürken rahat 
ölür. Bitti zanllı ~ocuk .. Buna ~iz a. 
cımaz..-.anız ? •• .,, 

Odaya girdiiim zaman Zübeyde · 
nin teyzesi Aliye Hanım hastanenin 1 

başdoktoru Ahmet Beye gözleri ya • 
şararak bunları söylüyordu. 

Ahmet bey beni görünce: 

- O halde hallltaya Ferit Bey yer 
bulıııun; haydi dORtum. hunun teda • 
\'İsini de sana bırakacağım. 

Dedi. 
Sırtımı okşadı. 

Çıkıp gitti •. 

Aliye Hanım beni görUnce tanı • 
makta güçlük ~ekmedi. Onunla an • 
cak bir defa, Zübeydeyi götürdüğüm 
zaman görüşmüştüm. 

Aradan a§Ül yuka.rı :ltir fdUll faı-

la geçmişti. Huna rağmen o da benim 
yüzümü unutmamıştı. 

EJlerini göğsür.!in fü;tünde kenet. 
le:'i. Acındıran bir yt:ıle haktı. Ba . 
kışlarında başka hir mana da vardı. 

- Onu bu hale sokan sensin! .. 
- Zühej de nere<b7 .. 

Dive sordum. . . 
Knpıtı :ı 1 <;ıktı. Be:ı de :ı :-ka"md:ı.n 

yüriidilm. Biraz ilerideki heklerne sa
lonunda, geniş bir koltukta yatar gibi 
duran Zübeydeyi gördüm. 

Tannm, o ne olmu§lU öyle? .. Oka
dar cılız. o kadar cılız ki .• Yalnız göı. 
leri cnnlı idi. 

Beni görünce yüzüne soluk. ~ok 
soluk bir pembelik geldi. Uzun 'kir . 
pil<li kara gözlerini yere indiröi. Çök
müş ı;:öı'tsünün kabardığını ,.e boşan

dığını gördüm. 

Yanına yakJa,.tım. Elini eJlerim~ • • 
aldım. 

nu ellerde bir tutam et kalmamış. 
tı. 

Damarlar, derilerin altında kabar. 
mış. parmaklar uzamış Ye sarkmıştı. 

- Ne oldun, Zübeyde? .. ~en ,·ar? .. 
Diye sordum. 

Gözlerini güçlükle kaldırdı. 
nir sani~·e baktı. • 
Derinden derine gülümsedi. ~onra 

yorulmuş n bitmiş gibi kirpiklerini 
yeniden birlrştirdi. 

* "'1f 

Onu en güıel odaya ~ atırdılll-.,,~ · 
bir yoklamadan geçirdim. ne11111',ıı . 
h hiç bir ha...,tahğı )'oktu. O ~ıı ötiİ • 
larda tek anlatılan ve sık sık ıı 
len pir şey: .l\lel:inkoli ... 

Teyzesine dedim ki: , !fıi~ 

- Çok yazık olmu~- Bund di.iiJl1 

kabahatiniz de var: Belki ~ell 0eıı~· 
bir dü ünce.re kaptll'dı. Bu bı~ ç çol' 
luktur. Onu e\·lendirmeJiydinıı~ırıJll' 
güzel bir kız. lstiyen vardı sa 

Kadın cernp verdi: • ,,,_ııı 
- Ilnkkınız ,·ar doktor be)• l'ti ' 

bu i . ıorla olmaz ki.. Sahide
11d1 .. $' 

venler roktu. ı.~akat razı 0111111urii1""' 
'.. • . · "ldiir 4· ~er zorlarsanız kendımı o 11~ • 
diyordu.' Babası l\fedinede, an el• ~· 

. . 11arıll ., 
rap elJerınde , .e gurbet J 0 bitı 

,·aP' len bir zamlh kızcağıza ne · 

dim? Hem o kadar içli ki.. t• tıt' 
- Ne ise .. Olan olmuş •• B0111

11111'ıd9' 
raher korku voktur. iki iiç a .. ııt•' • Je a~ 
i~i bakılır Ye be.51enirse, he e1•'" 
tursa eskisinden daha iyi 01' _ ıo•· 

J )'0" ' T\adıncağız ellerime sarı 1 

1 
ı'" 

ya~' ol' terin de iki dam la sevinç "' fil d 
!erimin içine bakıyor, sazlt~l~t11'', 
rnluğunu orada da okuma .. , 
du. ...ıöflil 

· ... ·le :fi" 
A~·ni zamanda sankt ŞO) 

yordu: 



Temmuzdan sonra 
Italya finans bakımın ... 
dan yıkılmaya mahkfim! 

Bir lngiliz mütehassısmı~ söyledik:eri 
ti 

,·";\' 

'~·~··· 

şimaİ cephesinde bir Habeş kolu 

"Deyli Telgı·af,, gazetesinde L. ketlerden getirmektedir. 
J. Reid iınzasiyle yazılıyor: "İtalya hütün bu maddeleri na-

''Bir ulusun harp için ekonomik srl satın almağa devam edebilir? 
\re finansal hazırlığı tam kara ve j "En son hesaplara göre (20 ey. 
deniz kuvvetlerinin hazırlrldam Iu!) İtalya Bankasının· altın mev· 
ıtibi hesaplıdır. Onun askerlerini,, cudu 72,000,000 altın Steı-lindi. 
toplarını, tayyarelerini, gemileri- Fakat son günlerde bu mevcut, 
ni, nıühimmatım hesaplamak her hafla (2) milyon nisbetinde e
tni.inıkün olduğu gibi ekonomik riyiverdi. 
""e finansal kaynaklanm 'hesapla - "ltalya, müesseselerle fertlerin 
tna.k da mümkündür. elindeki ecnebi tahvilatı seferber 

''Bu bakımdan ltalyanm finan· etmek sayesinde satmalma kuvve. 
tal durumunu hesaplamak ve bu tini arttırmağa çalışmış ve evvela 
<h:runıun · mahiyetini göstermek Londra ve Nevyorktan, şimdi de 
l'l'\iinıl<ündür. 0 ' P.a.risten borç para aramağa çaba-

''Her şeyden önce göze ·çarpa~ )amıştır. ,Fakat bu çabalamalar 
biı· nokta ltalyıımn Habeş harbına boşa gitti. · 
~\iyijk ve gittikçe artan bütçe açı- "Sinyör Musolininin bu çetin 
~l ile girmesidir. ltalya, yabancı durumdan kurtulmak için ne ya -

ttll:elerden lüzumlu ve önemli pacağmı anlamak çok güçtür. 
trıadcle!eri satın almak ihtiyacın - Kendisi bugün İtalyanın bütün fi. 
<la.d1ı-. İtalyanın altın mevcudu a . nansal hayatını eline almış; ve 
~alrnakta ve döviz kaynakları ku· fertlerin elindeki bütün mali men
~tı":.akıadır. Yabancı memleket ~ baları kendi eline ge~iı·miştir. 
erden ödünı~ alma Jrnvveti, bu ı.1- "İtalyarhki mevcut altının ne 
k~d~ tamamiylc zifa uf,ramış, bel· kadar dayanacağım tahmin etmek 

l hı~e inmic bulunuyor. mü~küldür. Ger~i ltalya ha1·p için 
''Durumu .biraz da r.: l::kaml~rla lu•';f-· 1~n ham maddelerden bü -

~n!ataimı: ~-··' ' ·: :, .::.-nı de:ıo ! ' .'\"liş bulunu-
l '1930 - 1931 yı!mın bütçes·P 1

-: yor, fa· ::t '··: :na..:.:eler 
tla1yanın acıg~ r 11 milyon Sterlin diyen istihlak edileceği i~~:ı •.; .. ~ 

() 1 - • 

. ~1u halde (1933 . 1::)34) büt • ları yeniden depo etmek la1'irr-:c-
~es'nin a:;ığr (108) milyon Shdi- ! lccek ve !talya'nm altrnb., .. l .... )ı_ 

e \tardı. (1934 ~ 1935) finansal l da sarfo!unacaktır. O halde ltahra 
Y·hn·n - h h 1 - t lt l · ld k ı· • ~ç-g:, arp azır ıgı mas . mevcu a mrnrn 1anciı rac eye a 
afhı· ' ' · l h'" h"ı·· b .. ·· d d.. · ·· d d k ~ ı t;1J1ayıs1~· e us u Lın uyu• ar t ~mesme musaa e e ece 

tıı:i ~·· l: · Ş.u.-. Gc;:::n rı.is::ınm sonlarm~~cı 

l.tt l•a.zxrhklaı-ın 1 O m 'iyon Ster -
ın,.. 1 1 - rna olduğu an'aş: mış, ya~fü2' 

"İtul~r-- 1'~ 1·h· .... : r·-inda made
ni );arşılığı olmTyan bir kağıt para 
1mllu.nmak Yaziyet;ne mi dü15e -

~l~LKfMiZ Df11~J:~ 
Çlaziantep ·Ha kevinde iz mirde 

, Liman işleri -
yeni bir duruma konuyor ~ C. H. P. ve Halkevi Başkanı saylav Omer Asım 

Akso'yun gazc~:::-.i ze 1.verdiği diyev 
İzmir, (Özel) - Limanımızın 

6 aylık tarifesi gelmiş ve bu ay! 
başından itibaren tatbike başlan · 
mıştır. Liman asgenel direktörü 
Bay Haşmetin veı·diği. izahata gö
ı·e. gerek yükleme, boşaltma, ge • 
rekze vapur tarif derinde yurtdaş) 
lar lehine epeyce indirimler ol -
mu~tur. Ancak, rıhtım ve jskele -
de sahiplerine teslim edilen eşya· 

nın ptla,·daki bekleme tarifesi, on 
günden fazla~1 için ton başına 30 
kuruşa çıkanlmıştır. 

Çamaltı ~uzlasmdan tuz yükle
mi}. üzüm, incri kutuluk kereste · 
le:-i ve ~i*.er birçok e_şyamn tari -
fcleri nidirilmiştir. Karşıyaka va
pur ücı·etinde yirmişer paı-a tenzi· 
lit vardır. 

Liman idaresi bütün Kordonu 
parke döşetmektedir. Yakında bu 
iş bitecek ve ikinci Kordon döşe . 1 

mesine başlanacaktır. 

Bundan başka Konak vapur is
kelesi de yıktırılacak ve Karşıya -
kadaki gibi, betonarme olarak ya. 
pılacaktır. 

Bu vesile ile biraz liinan· faali -
yeitnden bahsedeceğim: 

Ağustostaki ihracatımız 1 mil

yon 689784 lira dğeerindeclir. Faz 

Gazianrep Hafkev'i temsil 
' işaretli ba~kan ~ayla\" Ömer "Asım 

Gazi Antep, (Özel aytarıroız -
dan) -- Kamutay müzakereleri· 
ne iştirak etmek üzere şehrimiz -
den ayrılan Halkevi ve fırka baş • 
kanı değerli saylavı'inız Ömer A

sım Aksoy, gitmeden önce Kurun 
adına dilediğim buluşmayı neza -
ket ve memnuniyetle kabul ede -
rek Evin çalışmaları \hakkında şu 
diyevde bulundu: 

"- Size basım:r bitmek üzere 
olan Halkevi broşüründen bahset· 
mek isterim. Üzerinde çok durdu

ı·aporuna göre,.. bu hiJacata muKa· ·ğumu.Z hro,Şürün aiti yüzü geçen 
bil 555,515 liralık ithalaf'yapıl -

4 sayfaları .. arasmd~ Antehe' ait ne 

mıştır. Yani ithalat, ihracatın üç - . aranırsa bulunabilir .. Kütüphane . 

te biri nisbetindedir. mize böyle, tarihsel, ekonomsal, 

Iasını, incir, arpa, bakla tşekil e -

diyor. Çıkarılan hayvan sayısı da 

14629 baştır. T~cim Odasımn bir 

lzmirde fakir yavruJara 
yardım 

İzmir, · (Özel) - Şehrimizde 
fakir yavrulara bakım ve süt ça -
ğında olanlara süt temini işlerini 
bir düzene koymak için Halkevj ı 
komitesi çalışmağa ba!lamıştır. J 

siyasal, sosyal ve ulusal malumatı 
ihtiva eden hir kitap kazandıraca
ğımız için sevinç duyuyoruz. 

· "Dil şubesinde tarafımdan ve ~ 
rilen ö.z türkçe derslere ait iki kurs 
da nihayet buldu. Öz dilimizi öğ -
renmek için yurtdaşlann göster -
diği alaka değerlidir. Kazananla -

kotu üyelerintlen bazdarı 
Akı:;oy, X X işaretli saylav B. Şahin) 

ra diplomaları dağıtıldı. Derslere 
ait bir küçük kita1br da basın ala ~ 
nma koyduk. . 

"Müze şubemiz; es-ki ve metnik 
kolej bjnasmın mahzeninde bul -
duğ~muz Hitit ve Roma eserleriy
le bir kat daha güzelleşti. Bu izer-
1erin yüksek değerde olduğunu 

sanıyoruz. 

. "Tem sil kolumuzun çalışmaları 
hilıassa yaptınlan sahn~nin ik -
malin·d~n "sonra basladı. Sahne, . . 
Türkiyemizde bir eşi daha hemen 
hemen az bulunur ihtişamdac!ır. 

Gençlerimiz inkılaba'. ait e.serleri 
zaman· zaman oynuyodar. 

"Bu· kol, . noksanları tam~m!a. ~ 
mayı taahhüt eden artist Vedat 
Ürfi'nin vücudundan çok istifade 
edecektir. Kendisinden musiki, li
san ve güzel sanat kollarının da 
faydalanacağı kanaatindey~z. 

"Bay Vedat Ürfi tarafından sah 
ne ıslah . olunacağı gibi fransızca 
dersleri verilecek ve bir p1yano 
kursu açılacaktır.,, 

Denizlideki ö.n~m~i.·kiiltür toplantısı 

he~cn temmt:"?:da bir r.•·lık ha~-~ 
aıırlığı 6 milvcn Sterl"n tutrnus . () - . ' 
2 ~n"l<".r :fa.nbcri 1rzn·:rklar art · 

ce~d Bu takdirde ltalyan lireti gay . ·\' · 
~1a'ara yuv;:-.r1a!Jmak tehlikesiyle l ~·;. ı .. ~ 
karşılanacak 1 

, 

rı mesleki deneme ve 'i_,ilgilerinin 
incelenerek çıkacak :onuçların 
bir broşür halinde te~o;ticlh. Su -
nun için evvela konuşulacak ko • 
nular ispekter "\'C başöğrtlmenler 

den mürekkep :hzari tıh· .komitP. 
tar~fından te ;bit eP.ile;ek işlen -
miş ve nihayet bu tasl.~klar öğ -
retmenlerden mfüeşekk1l dört en• 
cümende· işlenerek h~p birl1kte 
münakaşalı bi~ ~.alde leı~r~r ko -
nuşularak esasJar sap~.ırlmışhr. '11t~ " f d l . k .. • 1 &·" e ın-:.sra a r.at at yı~:~se ~ 

'•l f" t -• ır. 
''1 bi. trıl:?a kenrli ~·-:.ğ r He kavrnlaı~ ı 

• ll rn~nılcket dsaydı finamal me· qe .,, • • 
1- ~er nı u"'un l:i'" zatra'"l k endj 
·tn-ı· 
i . ın~ !•alledebilirdi. Memleket 
ç l\tle Y l f' k. -ı·ıı. 

1 
.. apı :-.n rnas-:a .ar ı:ı gıt pa· 

l\'y a otlenirdi. Sinyör Musolini -
~n tuttuğu yol 1.talyayı mümkün 

ertcbe l d' -· ., l 1 1'<\I . ı::en ı yagı ue cavnı ur 
f ,e getıı-nıekti. Kendisi, büyük 
~"al A ' k 1 d {Ur ·l ları göze alarak buğ - ~ 

ttıay hahstnda muvaffakiyet kazan 
·~ h 1 \· · •U.unuvor. Fakat zahmetler 

e fe:;J k~ l k "t"!h·ı a ar ı larla buğday yeti~ti -
..._ •• 

1 
ec.ek hale getirilen ltalya, kö

··1ur ·ı.. • 
~t g-ı'->ı hurbı idare için çok la -
ıl:n olan ınaddeleri yetistiremez. (·ay b • 
ilam a._ undan başka kullandığı 
\t ugun, bakırın, yağın yüzde 99 
tıu k·· .. 

lliin' .~nıurün yüzde (95) ini, yü . 
Yu:zde seksenini dış memle -

"Fim.nsal sıkmtı ve ekonomik 
güçlük lt:-.lyayı henüz yolundan 
cevirecek dere-:c-:1.e değildir. Fa -
ka.t Londradaki mütehassıslara 
~Öre İtalya mevcut altınını iyi i , 
dare ederse bu para ona gelecek 
temmuza kadar yetişir. Ondan 
sonra İtalya, Fran., bakımmdan 
yıblmağa mahkumdur. 

"İtalyanın bu yıkımdan kurtul
ması için harhm süratle bitmesi ve 
İtalyanın Habeşistan da kat'i bir 
zafer kazanması gerektir. Bunun 
mümkün olup olmJ.drğını söyle • 
mek askeri müteh<".~sıslara aittir. 

"Bununla beraber, İtalyan hal. 
kmı'n yaşayış seviyesi, Avrupa -
daki seviyenin en gerisidir. ltal -
yanlar harbe b~llerinin kemerini 
sıklaştırarak girmiş bulunuyorlar. 
Fakat kemeri sıkıştırmanın da bir 1ı 
haddi var.,, . 

Bu suretle yapılan ertiksel 
toplantı kültür hayal:rnda belki 
yeni bir (tez) meydan-ı çıkarma-

Denizli öğretmenlerinin mes lehi toplanmalarından ıonra 
( X İşaretli Kültür direktörü Bay Ziyadır) 

, mışbr. Fakat mc.s!ekdaşlum müş-o 

terek görgü, ı,;Jgi ve :ie!lemele -
rinin muhassA.ıası olm<ı.sı bakı -
mrndan kül fi. ·el alan ·Ja çok ö • Den~zli, (Özel) - Denizli kül•/ 

tür alanında bugüne .krı <iar yaş<\n

mamış ve yaşatılmamış olan ertik
sel ve kültürel hır hareket ha.ş • 
lamıştır. 

Bu hareketin amacı, Denizli 
kültür ailesim l:t~k gaye ve iilkii 
etrafında toplamıştır. Bu amaca 
ermek için küttür direk~örü Bay 

Ziya Boyacıoğlu mütemadi dene

me ve incelemeler yapml'\kta, h~r 

gün denizli kültür hayatına yeni 1 

bir varlık katmaktııdH". Bay Ziya 1 

Denizli kültür dırektörıüğüne ge~I 

leli iki yıl kadar olmuştur. Bu kı• 
sa zaman içinde kültür hayatmda 
bariz bir inkişaf ve te!,.~ınül ı:ıö -ı 
rüldüğü gibi 3g;dmen'erin er -
tiksel yaşayışları üzerinde de yCı"" 
ni olgunluklar ~örülmektedir. 

Bu arada yapılan si.irekli ertik
sel toplantı bu amacm h(lkiki du· 
romunu göste:m,ştir. Toplantmmj 

gayesi: Okul ve öğe·:tm:nlerin l 

b; .. l, .. ı"" ı. .. 1:.,. 4c ,.~t- ... --• ..... :.1 - . •• ·--•r ••-·•·-- T-"'·~·~ _ .......... J ·--- 1 

ri, tedrisi ve teı·biyevi .-:ıuurn!ı>.nrı ! 
incelenmesi, mahalli ş.•rtıara ı•ö -1 
re öğretmenlerin yapnı.~ oldukl<v 1 

nemli bir harekettir. 

Toplantı Kultiır dire-ktörlüğü -
nün verdiği, Hba7 ve saylavları -
mızın halk pa. ti, ve hc1.:!tevi ba' • 
kanlariyle lio;~ öğretmt·nlermin 

de onu~ verd1ldeı i bir ~ay şöleni 
ile samimi olarak sona ermiş, 4ö ~ 

lende kültür <l;:. ektö,·;)·te ~!bay 
Ekrem Erteni.\ f?.!ü söy~e\ leri De
mzlı böl&Minder. bu toplantıya 

gelmi~ olan 2')0 i1ğretnv-!ı, üz.orin,. 
ele Ç:l;t derin ıTC ac:ğer.~ i~lcr bı -
rakmı§tır. 
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Kral Jorj Yun.an tabalı-
ğına kabul edildi 

- (Üıtyam birincide) J cu halka bildirildiii zaman, bu halk 
1 ~tina, 11, (Kurun) - Ba§bakan B. coıkun ıösterilere bqlamıtbr. Orda 
Çaldariıin iktidardan dütüriilmeıi ve ve kralcılar bilbaıaa memnwıdur. Şeb· 
it bqma kÖyu kralcıların gelmeleri ıu rin bütün sokaktan, hadiseleri tefıir e
§ekilde olmuıtur. Dün aabah ~tina kol den ve iltihakmı izhar eden halkla do
orduıu kumandanı Gener81 Papagoı, ludur. 

Saat 20 ye kadar gelen haberler 

Aduvada geceleyin bir baskın ve 
göğüs göğse kanlı bir çarpışma ! 

Habeş resmi tebğliinde ıSOO ltalyanın öldürüldüğü bildiriliyor, Adisababadak 
ltalyan e!ç=si Habeş imparatorundan bir müJakat istedi ! 

haT& kuvvetleri kumandanı General Bu dakikaya kadal" hiç 'bir hadi.M 
Repaı ve bahriye genel kurmay bat • olmamııtır-

bnı amiral lkonomu baıbakan B. Çal- KRAL LONDRADA 
4!ariai ziyaret ederek kralliğm derhal Londra, 11 (A.A.) - Eıki Yunan 
iade.ini ve kabinenin çekilmesini iste. kralı Jorj, daima burada bulmunakta • 
mitlerdir. dır. Kendisinin bir uçakla Yunaniıta • 

Baıbakan B. Çalda.ria arkadatlarile na dönmeıi iıtenildifi hakkındaki ha· 
cörüıtükten aonra cevap vereceğini ber, dün akıam özel sekreteri tarafm· 
aöylemit e derhal kabineyi fevkalide dan yalanlanmııtır. 
&ir toplantıp saitnmıtır. B. Çaldaria Atina, 11, (Özel) - Kral naibi 
bu toplantıda harbiye bakam General ve Baıbakan General Kondiliı. 
Kondiliı ile bahriye bakanı amir81 Duı matbuata !U aözleri ıöylemiıtir: 
mania ve hava bakanı General Nikolai· 

fdiaten aüel kuvvetler kumandanlannr ceb - Askeri komiıyonca verilen 
ren bu taleplerinden vaz geçirip ~eçi • kararın hükiimete bildirilmesi Ü -

nn:ıiyeceklerlni ıonnu1, bu üç bakan • zerine, kabine istifasını verdi. Bu 
&n menfi bir cevap gelince, kabinenin revolüsyoner komisyon, bana mi.P 
istifumı verdiiine dair bir tebliğ neı· racaat ederek, yeni kabineyi letkil 
retmiıtir. etmem temennisinde bulundu. On 

Kahine bu tebliği neırederken Gene- ların kararı, benim gittiiim yola 
nl Papqos amiral lkonomu ve Gene- kl f. k 
nl Reputan mürekkep ihtilil komi _ uyiun olduiundan, bu te i ı a-
tesi de Yunan milletine hitaben bir bul ettim. Şimdi kuracağım kabi· 
beyanname n rettniıtit'. thtilil komi • ne, yeni bir rejim için yemin ede-
teaf t:ıa bennnameıinde, memleketi teh cektr. , 
did eden anarai tehlı"kcai önüııcJe iıl•"' yeni hükUnıet, parlementodan 
~ koymafa m.."Cbuı- ka.lclıimı ve baı • derhal rejimi deiittirmek için İ · 
hakanlığı harbiye bakaaı General Kon-
ailiıe verdiğini bildirmiıtir. Bundan cap eden kanuni muamelenin ya-
ıonra General Kondilis yent lcabineıini pılma11nı iıteyecek ve üç tetrinisa 
tetkiJ etmi1, meclise rele~k and içmiı nide geneloy yapılacaktır. Kral, 
v• meclis~ kral Jorj gelinceye kadar geneloydan enel aelmiyecektir. 
kral naı"bi tayin edilmiıtir. Eski karar deiiımiyecektir. Yanl 
YENi KABiNENiN LiSTESi evvela geneloy yapılacaktır. 
~tina, 11 (A.A.) - Yeni hükUmet Meclis, bu husustaki kanuni 

iiyeleri listesi ıudurc muamele tamamlandıktan ıonra 
Baıbakan General KonC!iliı, Aı baı· 

bakam ve dıı it1eri bakan B. Teotokiı, dağılacak ve kral geldikten sonra 
Sü bakam: Ceneral Papagos, Hava ba- yeni meclis kurulacak, kral tarar 
kanr: General Nikolaiaiı, Bahriye ba _ fından açılacaktır. 
küm Afrill-al Dusmıuıiı, Mihtablat Gazetecilerin., Cumur rei•i Zai· 
bakanı: B. Ma\Trtoıbihalis, tJlulal Elto- mİ•İn iıtila.ıınr. verip vermediği 
nomi bakanı: B. Darveris, Jç itleri ba- huauıunJaki maline karıı, Gene· 
kanı: B. Sbinaı, Tüze bakanı: B. Yan- ral Kondili6, §U cevabı vermiftir: 
nopulos, TAnm bakanı: B. Skaloros, 
Sosyal ya.rdım bakanı: B. Atiıiayeniı, - Yeni kabine, kendiıini Cum• 
Finans bin.tut B. Papatanuiyu, Kül- hurreiıi olarak tanımıyor. Dola • 
tür bakıuuı B. TurkO\'a•illa • yııiyle kendisinin önünde yemin 

Kabineye dahil müsteprlar: etmiyecek, meclis onünde yemin 
Ba§bakanlık müsteıan: B. Merliu- · i 1.:.& K al vermekle iktifa eakeınir. r 

riı, Münakalat müsteıan: B. Kranao-
tokis, Sağlık m§leri müste§anı B. Lu • gelinceye kadar Yunanistan kral 
roı, Uluınl Ekonomik müateıan: B. vekili taraf mdan idare olunacak· 
Y orci Rallis. trr. 

Kabineye dahil genci valiler: Yeni kabinenin ilk vazifesi, ör .. 
Makedonya ccnel valisi: B. Mantas fi idareyi 11An etmektir. Bu if ya. .. 

Epir genel valisi: B. Şlirnan, Traky• pıldı. Gazetelerin vaziyeti müdrik 
genel valisi: B. ArgiropulOs, Girid ge- olarak neıriyat yapacaklarını u. 
J\el vallai: B. Tlttfitos. 

1 
ÇALDARIS SALODAN ÇIKIP muyorum. Vaziyete zıt harekete. 

GITT J den gazeteler hakkında kanuni 
muamele taibik edilecektir. Ken • 
tlileri kendi hareketlerini taöıim 
etmelidirler. Geneloy tamamiyle 
serbest olataıt yapılaUktır. Ev • 
velce verilen ıöz, tutulacaktır. 
Ancak, gurilltü, patırdı çıkarma • 
ga, aMYiti bozmaia davrananla • 
rı, böyle yapmaktan menedete • 
ğiz. ötfl idarenin de.amr mUd • 
detince, hiçbir yerde toplantı fa • 
pılmıyacalttır. 

:4tina, 11 (A.A.) - :Atina ajaııaı 
bildiriyor: 

Ulusal asamblenin dün öğleden son 
talt1 tôplıınüsmm ba§larig1cına yeni hü
lrUmetin tahUE tC)?"Cnl yapıİmı§tir. 

Buridiiı sonra söz eski baıbakan B. 
Çaldarise ·verilıni; ve B. Çalduiı, taltib 
oJ1ı1nfl.n uıule muhalif bulunduğunu ıöy 
)edikten aonra bir kaç dostu ile birlik
te salonu terketmiıtir. 

Serbest fikir partisi batkanı B. Me
taksu yeni hükumete müzaheret ede
ceğini bildinniıtir. 
Baıbakan General Kondilis, hükumet 

beyannamesinde Yunanistanm dıt ıı • 
yaaasmin hiç değiımeden kaldığı hak
kindii teminat vermiıtir. 

N~hayet, genel allriılar ataaında met 
11f apfıüa bulunan küarlat onaylan • 
iollbl': 

Beıinci ulusal asamble hülruıhet be
yannamesini nazan dikkate alarak ve 
hunu Wvib ederek ,unlan onaylar: 

Bu arada ıuna bilbi11a itaret 
etmek isterim, ki dıt aiyuamızc:1a 
hiçbir değitiklik olmıyacaktır. 

Kom u tftilletlnle c1öitlu1t ttiüna • 
sebetlerine eık1ıi gibi devam edi• 
lecektir.,, 

l•fanbul Harlcf Aakeri ı 
Kıtaat. ll6n•ar1 

·q. ılı]§ 

Aamara, 11 (A. A.) - Erit • 
re - Raı Seyum, Aduvanın 15 ki· 
lomette -doiu kuzeyinde bulunan 
Mariam. Souaalon vadisine doğ -
ru çekilmek zorunda kalm1Jtır. 

General Maravignan'ın komu • 
tanhgı altındaki İtalyan ıol cena
hı, Raa Seyum'un, Amba - Sebat 
ve Gendeıta civarındaki geri kol
la.rmı yendikten sonra,• Emba p 

Gherina, Chidamceret ve 2735 
rakımlı Raiı dağındaki mevzileri
ni tahkim etmektedir. Bütün ker -
van yollarr, İtalyanlar tarafından 
tutulmuıtur. 

General Santini, HabeJleri Ma· 
karde mevkiinde yendikten sonra 
2890 metre yüksekliğindeki A • 
dagramus mevkiine doğru ilerle· 
mektedir. 

Adisababa, 1 t (A. A.) - Söy
lendiğine gör~, Ras Seyum'un 10 
bin ki,ilik olan ordusunun eıag 
kısmiyle irtibatı tamamen k~sil . 
nıittir. 

ltalyan tayyarelerinin verdiği 
malumata göre, Akıum'un şimali 
şarkisinde Hab~ kuvvetleri top • 
lanmakta ve bunlar ltalyan piş . 
tarlarmı tüfek ateıiyle taciz et . 
mektedir. 

RAS SEYUM iLE BJR HABEŞ 
KUMANDANININ.ARASI 

... AÇIK 

Aamara, 11 (A. A.) - General 
Santini kumandasındaki ıol cenah 
grtıptı, Endagamus'daki mevkiin • 
den Makale üzerine tazyik yap • 
maktadır. 

Makale' de bulunan Ras Seluie 
Gussa timdiye kadar tamamen 
atıl bir vaziyette durmaktadır. 

Tahmin olundu una. göre, 1ni Ras 
ıiyaıal sebepler dolayııiyle tered· 
düt etmektedir. Eıaien Ru Se • 
JUm ile de arası bözulmuştur, 

Rü Seyum'a gelince, kendisi, 
Adu-va etrafındaki sırt ve vadileri 
tutinuf olan General Maravigna 
~puna kartı hali mukavemet 

göstermektedir. General Biroli ku. 
mandasındaki yerli kuvvetler ise 
Amba. Augher arkumda bulun. 
maktadır. Birçok yerlerde piıtar 
çarpıımaları olduğu haber veril • 
mektedir. 

Setit •ınırmda ise yerli kuvvet• 
lere kartı halk mütemadi çete har· 
bı yapmaktadır. 

Zayiat hakkında 9imdiye kadar 
hiçoir rein'ii mal\imat yoktur. Son 
muharebelere girmiı bülunan l:>ir" 

çök kitalar daha bu ltuıuita'ki ra· 
porlarınt vermemiş!erdir. Maama
fih zayiatın 60 ölü ve 200 yaralı 
olduğu tahmin edilebilir. 

Adisababa, 11 (A. A.) - Ma . 
kale' den Habeş hükUmetine gön • 
aerilen bir telgrafta Eritre asker-• 
}erinden mürekkep bir müfrezenin 

1 - Cumurlulr rejimi lafVedilmiı-
tir. 

~ - Geneloy, tesbit edilmiı olan 3 
lkinciteırinde yapılacaktır. 

3 - Geneloya kadar naiplik baıba • 
kan tarafından yapılacaktır. 

4 - Yeni ana yasanın onaylanma • 
tıbi kadar, rnuvakltat oliliak, 1911 ana 
~ mer'iyet mevkiine konmuıtur. 

Atim, ll (A.A.) - Ulusal asamble
nin dünkü toplanbaı esnaımda, büyük 
bİl' halk kütlesi parlementonun önünü 
doldunnakta idi. Müzakerelerin .aonu • 

Ha.beş ordusuna mi!liki olmak ü
zere amın geçtiği bildirilmekte . 

Belier mettesine 'biçilen ederi dir. Kaçanları gören İtalyan tay-
650 ktiii.if olan 2650 metre kurtu" yareleri ounları mitralyöz ateşiyle 
ni !kaputluk lrumq kapalı zarfla takip etmiılerdir. Makale mınta . 
alınacaktır. ŞiftDabieiini parüız kasına Garaal yakınında bir ltal -
almak ve örneğini görmek iıte • yan tayyaresinın dü,tüğü teyit e . 
yenlerin her gün öğleden ıonta !!R~~~~~~~~~.....,......,......, ........ 
Komisyona gelmeleri ve eksilt - te , teklif mekWplarını 2 / lkinci 
meye ıireceklerin kanuni 1291 Ji. tefrin/935 Cumartesi gi.~nü saat 
ra 88 kurut ilk inanç parası ile 11 den en az bir saat evvel Anka-
2490 .sayılı kanunun 2 ve 3 mad • rada M. M. V. Satınalma Komis
delerinde >:azılı belgelerle birlik- >:onuna vermeleri. (347) (6349) 1 

dilmektedir. Tayyarenin içinde cama.o vapuruna binmişlerdir. 
bulunan dört kiti ölmUttür. ADISABABADAKI tT AL YAN 

Roma, 11 (A. A.) - Reuter A· ELÇiSi 
jansı aytarı bildiriyor: ı 1 

SöylendiAine aöre. mukaddes Adiaababa, 1 t (A. A.) - tt ;. 
Yan et,.ili~inin yakında gidtcei

1 

bir ıehir olan Aktum'u hombardı· ':I' " , 

man etmek istemiyen ltalyanlar haberi son dakikada bir an1aftı1 
bu ıehrin öteki harp bölaelerinde ihtimali hakkındaki bUtün uınit' 
yapılacak hareketler sonucunda el leri kaldırmaktadır. 
!erine düımeıini beklemeyi tercih Siyasal çevenler, bu münaıebıl 
etmektedirler. keıimi vaı:iyetinin anlaımazhi'~ 

Reamt çevcnler Aduvanın Ha • yeni bir ciddi safhasını açttiı hb · 
be ler tarafından tekrar ahndıJeı. ıfndcdirler. Burada ihtimal ıc11e1' " ı 1. na dair olan haberi ketin olarak lerce ıUrecek bir harbe hazır •ıı 
yalanlamaktadırlar. maaı llzımgeldiii habkındt\ ;6ı' 
MOTHIŞ BiR MUHAREBE ler deveran etmektedir. 

Adiaaba.ba, ı ı ('.A. A.) _ Adu- ltalyan elçiliğinin yakında >- .' 
vanın cenubunda hakiki bir mu • diaabahadan hareketi, bu 9ebr

111 

ltalyan tayyareleri tarnfınd~ll 
harche başlamıştır. ı • 

Bu, Adiıababadaki bitaraf dip- bombardımanı korkularım faı J 

lomatik çevenlerce de kabul olun- laıtırmaktadır. 
maktadır. Adiıababa, 11 (A. A.) - prf 

Bu muharebeye Raı Seyum ve Bakanhğı, ltalyan Elçisi Kont Vir> 
Raı Kaua'mn da orduları girmİf çi'ye verdiii notada diyor ki: l' 
bulunmaktadır. Bu dakikaya ka • "Muhasamatın başhması, 1 ş. 

Yan kıtaatmrn İ&gali ve e}ç.iJi6İJ1 dar ne bir taraf ne öbüt taraf hiç ,. - "ı 
bir muvaffakiyet ctlde etmemiftir. telsiz postasını kulfanmıyacŞS 
Söylendiğine gare, Habeıler kah. hakkındaki vadım tutn1a;naııı ~: 
ramanca mukavemet etmektedir • bepleriyle, Habe! hi~kUıneti, 1t11~ 
ler. yan Elçisinin vazifel>ine ıaat 11· . 

Aduva, t t (A. A.) _ Şehrin ce. de bitmi§ na?. riyle br.kmak ınc' 
nubunda bathyan muharebe ha- buriyetindedir. 

zan hakiki bir kital manzarası al- Habcıt hükOmcti, Jmpar~~ortı;, 
makta.dır. Şehir hanen tamamen emriyle, ekıols.nsla.rını, bUtun "kı• 
boı gibidir. Zira iki taraftan hiç • çilik memurlariy]e birliMo, eti 1 

bjdı lf?PÇtı ,ate ine .maruz altn ı ıa müddet zıuf 1nda. Habilş ıoP 
yüzünden, tehri gündüz iJg 1 et• raklarını tetkctmcte dıı.vct e~tr• 
mek iııtememektedir. Adisababa J CibuH rkmiryclu ,~· 

t" Boş olduğu bildirUtn 9ebrin is• tıtasiyle huducl kadar Ecytıhıı , 

mi u]grafta t~lüitJe okundu un- çin muhafata te~birleri aht1ıfl' 
dan, bunun aduv& olduğunu ihti • bulunmakiad:ır. 

1· 
yatla kabul etmek J~3ımd1r. Kont Vinçi, r:rote5to ede1~0 

GOt;OS GöôOSE... telsiz post~strtı k ·ll nmcı.dığını • 
d• . ı si '" Adisabnba, ıı (Fransızca lı . ırmış ve memut.ar cumarte , 

tanbul) - Raı Seyum'un kuvvet.ı ha.hı are'<ct ede-:cklerse ele k1-. 
1 b diıi ticaret atat.esi Mag:ıtio J. 

1 

eri ugün saat yirmide Aduvaya " "'!1 • 
bir mukaıbil taarruzda bulunmuf . sababaya muvagafat etmeden ° 
lar, §&hri sararak binlerce silah ce hareket etmekten imtinıı e;j·· 
mitralyöz, top ve büyük miktarda mi~tir. Fakat Neaüs, e'çin1n A c· 
cephano elde etmi;lerdri. yakın _ sababada ke.lma~ını kabul ctf.l 

da İtalyanların mukabil bir hücu· mistir. 
. '"' . mu beklenmektedir. Adisababa, 11 (A, A.) _,, . O' 

Büyük bir Habet kuvveti gece- paralordan bir mülal~at iıtctr.1~ •11 
nin karanlığından iıt' fade ederek lan ltalyan Elçisi K-ont Viııç!';~ 
doğrudan doğruya balyan hatl• . hu ~sleğihe ne cevap verile:e§'ı,et· 
rına gİhni!lerdir. Göğüı gôğüae nü~ fne;huldür. Bununla betı'l ğİ 
§iddetli bir çarpışma olmuftur. imparatorun bunu reddedtce 

Habe~liler, İtalyanlara say; iti- zannedilmektedir. . 
ı;ır 

bariyle faik hulunuycırlardı. tASS Şimal cepheıinde büyii1' k 
da Aduva~nki zaferle,.ini temifi e- muliar6benin haşladığı sanı1JJ'l1~. 
den usule başvurmu~lar, ıüngü, taysa da, elde sal'ih hiçbir rtJ3 

::~rak ve palalnrla !altlırmışlar • _m_a_t_y_o_k_u_t_r_. -------< 
Ad . L L l 'b l 81 . . 7•· nrıfırie uva lcır rtt'!ı:ua.na halini al . strm 11 rınr.ı ıcaret 1 ~· 

\cOSI l 
mtıtır. Şehir tafıfaıniyle boş kal • m~qn<Jetı: Felemenk Barı "ii· 
mı§ manı:arasınr .-östetmektedir. rafnidan Gala tada Balıklı iı , 
Topların c-mbardnnanmdan kork çiik hanı 13 numarada Joıtf ti'' 

mirkeEaki ile Hatnpkapılı Evlatları c:"' 
tukları için iki taraf da şehri İfgal keti aleyhlerine adliye yangırıında0 ,1151 

etmek istemiyorlar. vel bir dava açılmıidr. Bu kere do•~ bil 
Lon::lra. 11 ( A. A.) Reamt: Ha- · .. ~ .ı rafı ,ş yenilcnmit ve 9.><> / 37:> nums f ft• 

be~islıın "llı:!HIH Hldiri:ror: Sala • dan için müddeaafoyhlerden ~oıcıll• • 
hiyettar bildi~İn!iz bit kaynaktl\n mirkefski'ye l(anderilen davefı1ed~ ııt' 

·ırı 1 
ıdtJı~ıtnız bir hab~rdıt! AdtiYa.'da metgahını terkettiğinden ve §t tii r 
ıidcletli bir ':nrr:uşm:ı olduğu bil . rede olduiu 1'i1inmcdiğinden .teb 141, 

dirilme!rtedir. p..- 1 carpıAınada hal· dilememittir. H. U. M, ı<anunııtt te&· 
ynnlardnn iki b!n yatah vardır: 142, 148 inci maddelerine te.-fika~ıı~' 

ligabn ilan ıuretile yapılmaeırıa 5 p1• 
ITAL YAN G'f'NEL KURMAY verilmiıtir. Muhakeme 2sj XI )93 ctife 

BAŞKANI CEPHEYE GiDiYOR zartesi günü ıaat 14 dedir. Da" 4tıf· ,n11•, 
Napoli, 1 t (A. A.) _ Genel sl mahke~ diviinhenesine 

115 
'b1' 

MüddeaaJeyh J67.cl l:ıitiirl<el!ld 0 
f' 

Kurmay Ba,kanı General Ba tlog. n 
0 

saatte tnahkeffi~Y• gctme:ı "e tıl' 
lio ile PÖmii.rgeler bakan1rg"' ı yö - yab<:1' nhil gônd~#fu•~s" dnvaya gr .. ;f.)4' 
netgeri B. Led"n:ı cli•n zo.hş!lm do.

1 
kılacaktır. 14Z inci mad<loy'e r~::J) 

ğu Afrikaya gitmek üzere bi2.n • olunur. ( 1 
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1 ürk dili bütün, dillerin köküdür! 
(Üsty<uıı birincide) 

Bu noktayı anlatabilmek için daha 
evvelden konuşma dilinin mahiyeti 
hakkında büyük ilim adamlarının en 
son nazariyelerini ve bazı etimo1ojik 
dil kanunlarını izah edelim: 

Büyük garp alimlerinin en son tet
kiklerine göre konuşma dilinin bir 
takım dilcilerin sandıkları gibi hece 
h,alinde seslerin terkibi ile başlamış 
değildir· Bu, insanların vücutleri ile 
taklit hareketleri yaparak bir mak -
sad.ı ifade etmek şeklinde haiz olduk
Jan sevki tabiiden çıkmıştır. 

Bugiin iki dilsizi karşı karşıya ge
tirilince görülecek şey nedir? Bu iki 
dilsizin eileri, ayakları, gözleri, yüz
leri, dudakları ve dilleri, hülasa bü • 
tün vücutleri ile türlü tür1ü hareket
ler yaparak ve bu arada hançerele • 
rlnden bir taknn sesler çikararak bi
rlbirleri ile anlaşmaları değil midir? 

Yeryüzünde ilk insanlar bugünkü 
gJbi. konuşma dilini bilmezden evvc1 
maksadını bu tarzda taklit hareektleri 
ile anlatıyorlardı. Herhangi bir şeyi 
göstermek, herhangi bir hareketi an
latmak için vücutleri ile taklit ha -
reketJeri yaparlardr. Fakat bu tür -
lü hareketler yaparken ayni zamanda 
hançere1erl ve dilleri de oynadığı için 
ağızlarından, hançere]erinden sesler 
de 9kardı. 

İşte bugün insanlar arasmda ko .. 
nuşma dili dediğimiz seslerin esası, bu 
türlü seslerdir. Zamanla insanlar te -
kamili ettikçe bu konuşma hareket
leri de tekamül etmiş, bütün vücutla 
yapılan taklit hareketleri yerine yal
nız o hareektlerden her birine müte -
rafık olarak hançereden çıkan ses i
Aaretleri kaim olmuştur. Bu seı§ter 
blitün hareketlerin ifade ettiği mana 
ve maksadı anlatmağa kafi gelmiştir. 

Bu nazariyenin doğruluğunu isbat 
etmek için (Darwin) şu delili iletiye 
sürer: lnsanlarm elleri hareket et · 
tiği zaman hiç farkına varmaksızın .a-

ğ&ları ve dilleri de hareket eder. Ya
zı öğrenen çocuklar ellerini, parmak:
lannı oynatırken dudaklarını ve dil. 
terini de hareket ettirirler· Piyano ça
lan genç ve ihtiyar piyanistlerde de 
ayni hal görülür. Bilardo oynıyan ba
zı kimseler de yine böyledir. 

Şu halde konuşma dilinde esas o -
lan ses değil, bu seslerin esasını teı=

kil eden taklidi hareketler, jestlerdir 
ve eğer muhtelif harfler ağızdan çı -
karken dudakların n dillerin yaptı
ğı hareektlcr, jestler tetkik edilecek 
olursa bazı harflerin neden dolayı ka
lrn veyaince diye ikiye ayrıldığı ko . 
layca anlaşılabilir. Yine bunun için -
<lir ki <B), (F), (V) yahut (C, Y, G), 
yahut (A, K) gibi bazı hallerin neden 
dolayı kelimeler içinde biribirlerinin 
yerlerine kaim oldtiklarının sırrı keş
fedilir. 

Mesela; bugün Mısırlılar arapça 
(kamer - ay) kelimesini (Amar) 
şeklinde taJaffuz ederler. Çiinkü CK) 
i1e (A) harflerinin talaffuzu esnası~ 
da ağzın, dudakların, dilin, hançue . 
nin yapacağı hareketler biribirine çok' 

~·akındır. Hemen hemen biribirinin ay
ni gib1 bir şeydir. Mısırlıların ağızla
rının boşlukları o şekildeair ki (K) 
harfini daima (A) gibi talaffuz ede -
bilirler. Na.sıl ki Yunanlılar da <B) 
harfini taHi.ffuz edemezler· Yunan di. 
linde bu harf (\') den ibarettir. 

İşte bunun için ilk insanlar ara -
sında bu kökten gelen ve biribirine 
çok yakın olan kelimeler zamanla ve 
mekitnla şekil tebeddüllerine uğra • 
n11~trr. 

Bu bahsi biraz daha aydınlatmış ol
mak i~in bugün bazı türkçe kelime . 
leri Arapların nasıl kuilandığına 
dikkat edelim: 

1'ürksede (başka) kelimesini Mı -
sırlılar (beş'e) şeklinde almışlardır. 
1iurada <A) harfi (E) olmuş, (K) da 1 

Yine (E) olmustur. Neticede Türkle
rin (başka) kellmesi Arapların kulla
nışlarında adeta tanınmıyacak kadar 
değişmiştir. 

Araplar (gel gezelim) cümlesini 
(taJ nükezzir) şekline koymuşlardır. 
Ayni manada kullanırlar. Tal - gel 
demektir; ayni manada ve ~enin 
~~işmiş ~klinden başka bi~y de7 
~ıldir. <Nükeızir) in esası da türkçe1 

(gezmek) kelimesinden gelir· !Arap • 
lar gezmek kelimesini kendi bildikle
rine göre tasrif ederek şeklini değiş. 
tirişlerdir. 

Arapların (cuu), • yahut CceY'an) 
dedikleri şeyler Türklerin bugün kul
lanmakta oldukları (aç), (a~lrk) ke • 
limelerinin kökünden çıkmışbr. Yine 
susuzluk manasına olan (atş), yahut ı 
susuzluk demek olan (atşan) kelime-'! 
]erinin (ateş} kelimesinden geldiğine 
şüphe var mıdır? 

Fakat böyle bir kelime türkçeden 
diğer bir dile geçerken bunun başka 
bir şekil aldığını göd.p de o kelime
nin aslının türkçe olduğunu unutma
mak 13.zmıdrr. Bununla beraber her 
milletin kendine mahsus olan yazı 

· şekilleri üzerinde göze çarpan bu 
türlü değişiklikler hakikatte o kadar 
önemli değildir· Çünkü kelimeler ko
nuşulurken ağızlal'ın, dudakların, 

dillerin ,.e hançerelerin hareketleri 
biribirine yakındır. 

Bir kökten olan kelimelerin başka 
diJJere geçerken ne gibi şekiJler al dıı;ı 
,.e nasıl aldığı böyle gözönilne geti. 
rililikten sonra Türk milletinin tari· 
hini hatırlamak icap eder. 

Son asrm tarihi tetkikleri şu haki
kati ortaya koymuştur ki yeryüzünde 
ilk medeniyeti kurmuş olan orta As
ya Türkleridir; bir taraf tan Çine, 
Hindistana, diğer taraftan garbi As
yaya ve A vrupaya, Af rikaya giden 
Türk akınları, muhaceretleri bu me. 
deniyeti dünyanın her tarafına yay
mıştır. Türk medeniyeti büyük muha
ceret hareketleriyle dünyanın her ta
rafına yayılırken devir devir Türk 
dilinin eski kökleri de başka lehçeler
le n başka dillerle konuşan insan 
kitlelerine geçmiştir. 

Orta Asyadan doğu Anadoluya gel. 
miş ye bural~rda büyük bir medeniyet 
yaratmış olan eski Sümmerlerin Türk 
olduklarına şüphe kalmamıştır ve 
Milattan iki, ü~ bin yıl önce sami ırk
larından Sümmerliler diyarına muha
ceretler oİduğu, daha sonra Sümmer
U~rin Mısırlılara yazdıkları mektup
ları hep Sümmer • Sami dili ile yazıl
dığı nazarı dikkate ahnmıa e.~ki tilrk
cenin Arabistan ve Mısır kavimleri a
;asında neden dolayı büyük bir yer 
tuttu;1u da kolayca anılaşıcak n Türk 
tarihinin bu tarz seyri ile Türk dili
nin tekamül hareketleri arasında ta
bii ve muvazi bir münaseebt bulun. 
mak zaruri olduğu kabul edilecektir. 

.Arapça.da kullanılan bazı kelime 
sekillerinin yalnız Arap diline r.ıah
;us sanılara bu şekillerle uygun ol
duğu için her kelimeye arap~adır di• 
yip çıkmak büyük bir hatadır. Mese
la (fail) vezninde olan <kadir) keli. 
mesine herkes bugün ilk bakışta anıp 
cadır der. Halbuki (kadir) kelimesi
~in arapça yezninCleki manasında ve 
seklinde esasen türkçe olduğu (Dh"a
~ı lügatı Türk) de gösteriJmi§tir. Ni
tekim eski Tiirk hükümdarlarından 
olan (Kadır Han) ın adı da buradan 
gelmektedir. (Kadır) kelimesi böyle 
tam bir türkçe olduğuna göre kattr, 
kader, kudret, muktedir kelimeleri. 
nin de türkee olduğu açığa çıkar. 

1'iirkı-;e ile Arnp~a aramı<la ~;; -
ter<li~iıniz hu tar7. münaticbetlcr ay
nilf• TürKrc ile farsça. Türk<:c ile 
İtah·anca ,·e yunanca. t"l·kı:c ile fran 
~ızc·; , ·e İngilizce. Almanc·a gibi dil
ler arasında da vardır. 

Türkçede akıl manasına olan (m). 
kelir.ıecıinin lngilizcede tam kar~1lr
~1 (Wise. Vays) dir. İngilizler akıllı 
:anma (Wiı;c nıruı) ilerler.Bu kelime· 
ninok:unus ı;ekline cHkkat cdilirı;.e 
türkçe (u~) 'un ayni olduğu derhal 
kabul edilir· Sonra (us) kclime~i ile 
Arapça (üs . es) kelimesi arasındaki 
yaknlık ıne) dandaclır. Şn halde a • 
rapçadaki ( fü, e1'a~, asıl, usul) keli
meleri hep tiirk<'c<leki (us) dan gc
fo·or demektir. Bunun için ( u~) ke
Ji~esi ne kadar tiirkçe ise üs. cşaı;, 
usul) kelimeleri de o kadar türkc;c · 
ilir. 

Anadohıda hugiin halk dilinde 
kullanılmakta olan hir (taraş) keli
mcı-i ,·ardır. Ru kelimenin manası 
bir bağ ~alıihi taraf mdan bozulduk
tan 'e üzümleri toplandıktan @onra 
§U da. burada kalan üziimlerin ha~· 

kaları tarafından toplanmasına de • 
nir. Bu kelime ile tiirkçede şimdi 

kullandığımız ( tıra-:) ura:-mda bü · 
yük bir münasebet meydandadır. Tı· 
raşc1a sakalı bıçakla 1'azrmak demek 
olduğuna göre bir nevi (tara~} ameli· 
)'C~i yapmaktan ba~ka hir~ey değıl -
<lir. Farsçada kullanılan (traı:idm) 
keliıne:-.i buradan gelıni~tir. Şu hal
de Osınanlrcada kullanılan ( tra~i -
de) kelimesini türkçe olarak tanı • 
mak odğru o1maz mı? 

Buraya kadar gösterdiğimiz ele · 
Jiller bizim kendi buluşlarımızdff. 
Şimdi bir de bunu ar:-ıulnı;.al şöhreti 
haiz olan dil Uliınleriııin sözleri ile 
leyi el edelim: 

(Michel Hitnııorat) aclmda filo -
Joğ hu llahiste bizim da' amızı ishata 
yarryacak mühim bir e::-er yazmı~trr. 
Bu eserin ismi (İndo · Öropeen clil-
1eri1e "emitik diller arasındaki ya · 
J,mlık) dır· Bu zatın c::erinde orta
ya koyduğu i<lclia şudur: 

Ru,.ün yer ·vüzünde vas1Yan hü · e • • " _. • 
tün milletlerin zahirde hirhirin · 
den çok farklı gibi göı-iiııen dilleri 
hir kökten. bir kaynaktan gelmİ§l..İr. 
Tufandan evvel yaşryan insanların 
konuştuklan dil müstakil bir dildi. 
Tufandan kurtulan in,.anlar Orta 
Asyanm Şark taraflarında (Sennar) 
o,·alarma geldiler. Burada yerleşti -
Jer. Burada feyizli bir medeniyet 
kurdular. Fakat zaman ile insanlar 
~oğaldr. Burada topraklara sıgı§amaz 
oldu. ;Etrafa muhaceret "mecburiye • 
tinde kaldı. Bu muhaccretten sonra
dır ki diller arasında değişiklikler 
oldu. Jlahil kulesi badi esinin ma -
na~ı hurlur· Bu hadise l\liladflan 
(3000-6000) yıl evn] olmuştur. 

ASIM US 
'(Arkası var) 

Eyüp sulh ahkdnu şalısiyc hakim
liğinden : 

Ölü Lutfiyenin ınetrtikatmdan o
lup paraya çevrilmesine karar veril • 
miş olan Ayrnnsarayda yeni sel eski 
sebil sokağında '1 'o. h hanenin ta -
mamına lSOO lira kıymet ,.e yine Ba
kıı·köyünde zeytinlik mahallesi halk
~ı sokağında 37 No· h hanenin tama -
mma 2000 \·e dörtte birine 500 Jira ve 
Kapalıçarşıda Haffaflar içinde 53 N. 
h dükkanın tamamına 650 lira kıy . 
met takdir edilmiş olmakla Eyüp ah
kamı şahsiye hakimliğinden satılacak

tır. 

Satış şartnamesi 22-10-93:> tari
hinde divanhaneye talik edilecektir. 
Yukarıda yazılı emlakten 7 saydı ha
ne 1~11-935 tarihine müsadif salı 
günü saat 10 dan 12 ye kadar n 37 

No. lı hane ayni tarihte saat 13 ten 
15 e kadar ve :13 N. lı dükkan yine ay. 
ni tarihte saat 1:> ten 17 ye kadar a
~ık arttırma suretne satılacaktır. Art
tırmaya işt~rak için % 7:> teminat ak
çesi alınır. 

Müterakim Yergi, tanzüat, vakıf 
icaresi emlak sahibine, dellaliye müş
teriye aittir. 

HaYları tapu sicillerile sabit olr.ıa. 
dıkça ipotekli alacaklılarla diğer a -
lfı.kadarın irtifak hak sahiplerine ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde ena
kc müsbitelerile bildirmeleri lazım • 
dır· 

Birinci arttırma kıymeti muham . 
menenin % 7:> ini bulmadığ·ı takdirde 
en son arıtıranın taahhiidü baki kal
mak üzere ikinci arttırma 1:5 gün son
ra yani zs .-11-9:3;) tarihine müsadif 
perşembe günü f'aat 10 dan 12 ye ka -
dar ye diğerleri dahi yukarıda gös -
terildiği saatlerde icra kılınacağm • 
dan ve en çok arttırana ihale oluna • 
caktır. 

Daha ziyade laf sil at almak isti -
yenlerin dairemizde 93i/18 N. 1ı te
reke dosyasına müracaat eylemeleri 
ilan olun:.ır. (V'. No. 9679) 

Göz Hekimı 
Dr. Şükrü Ertan 

Babıali, Ankara caddesi No. 60 
Telefon: 22566 

Salı günleri meccanendir .. 

ltalyaya silah 
(Üstyanı birincidc"/ 1 

Londra, 11 (A. A.) - Uluslar 
Sosyetesi bir1iği icra komitesi, y~ [ 
ni bir takrir kabul etmi§tir. Bu 
takrirde, İngiliz ulusunun büyük 
bir kısmının, İtalya He sömürgele. 
ri arasındaki münakaleleri kes ~ 
mek üzere Uluslar Sosyetesi oto • 
ritesinin kullanılmasına arka ol . 
mağa hazır olduğu bildirilmekte · 
dir. 

Paris, 11 (A. A.) - Denizciler 
ve balıkçılaı· birliği Fransadaki 
müstemlekelerdeki bütüri teşkilat
larına verdikleri emirde ltalyaya 
veya ltalyan müstemlekelerine si· 
lih ta~ıyan ltalyan vapurlarına 
karşı boykot yapmalannı ve bu 
boykotun bütün limanlara teşmile 
çalışmalarını bildiı·miştir. 

İLK ZECRi TEDBiR ! 
Londra, 11 (A. A.) -Taymis 

gazetesinin Cenevre aytarının ga
zetesine bildirdiğine göre lngilte· 
re, ltalyaya karşı zecri tedbirlerin 
:ıkini tatbik etmiştir. lngiltere 
posta idaresi, Habeı . İtalyan an. 
Jaşmazlığınm Uluslar Sosyetesi 
tarafından ne suretle tetkik edil -• 
diği hakkında Baron Aloisi tara • 
f mdan mikrofon önünde yapıla -
cak bir konferansı Amerikada yay 
mak için her türlü iş birliğini red
detmiştir. 

BtR BAŞKA HABERE GÖRE ... 
Londra, 11 (A. A.) - Londra· 

da söylendiğine göre Uluslar Sos
yetesinin ltalyan - Habeı mesele · 
sinde takip ettiği usul hakkında 

B. Aloisi'nin radyo ile neşredilt.n 
diyevini radyo Amerikaya naklet
mek istemiyen İngiliz posta idare· 
sinin bu hareketi zecri tedbir ola
rak telakki edilemez. 

Tahmin edildiğine göre İngiliz 
hükUmeti Cenevre tanzim komi -
lesinin işareti olmadan kendili -
ğinden hiçbir zecri tedbir a)mıya· 
caktır. 

ARNAVUTLUK ZECRi TED. 
BİRLERE lŞTIRAK 

ETMlYECEK 
Cenevre, 11 (A. A.) - Bu sa · 

bahki toplantıda Arnavutluk de • 
legesi ltalya ile mevcut ittifak 
andla,masınm doğurd1.1ığu ıiyasal 
sebepler ve ekonomik ilgilerle l • 
talyaya bağlı olan Arnavutluğun 

zecri tedbirler hakkındaki karara 
İ§tirak edemiyeceğini bildirmiı ve 
demi, tir ki: 
"- Maamafih Arnavutluk U -

luslar Sosyetesine sadı)s kalmakta 
ve nizamnamesinin önemini ta . 
mamiyle takdir etmektedir.,, 

B. Aloisi bu toplantıda hazır 

verilmiyecek 
bulunmuştur. Bugün saat 13 d 
Romaya hareket edecektir. 

lT ALYA SAHiLLERiNiN 
ABLUKASI 

Londra, 11 (A. A.) - Avuat 
ya, Macaristan ve Arnavutlu 
zecri tedbirlere iştirakten imtina 
ları, lsviçrenin ihtiı·az kayıtları v 
nihayet Küçük ltilafm zecri ted 
birlerde ne derece şiddetli hare 
ket edeceğinin bilinmemesi zec 
tedbirler usulünün müessir ola 
yacağı hususunda endi,eler uy 
dırmaktadır. 

İtalyan sahillerinin abluk 
Süveyf kanalının kapatılması 
niden mevzuubahis edilmiştir. 

POTEMKIN NE DiYOR? 

Moskova, 11, (A.A.) -Sovy 
ler birliği delegesi B. ·Poteınlcllll~ 
uluslar sosyetesi asamblesinde 
beyanatında, Sovyetler birliğin 
ltalyan-Habeş anlaşmazlığı h 
kındaki hattı hareketine dair 
Litvinof tarafından yapılan be 
natı hatırlattıktan sonra demit 
ki: 

"Sosyetenin bütün azau, so 
te azasında bir devlet taraf 
savaşa müracaat ve paktın 12 • 
maddesinin ihlal edildiğini t 
etmekten tevellüd eden mes'ul 
rarı ittihaz etmelidirler. Sovyetl 
birliği murahhaslar heyeti, pa 
bili istisna bütün azaya tahmil 
tiği vecibeleri bu azalar gibi ifa 
hazır olduğunu bildirmeyi vazi 
fesi icabı olarak te)ikki eder. f 
raat birliği, sosyete azatından bi 
devletin toprak bütünlüğünü ve 1\: 

tiklalini tehdid eden ve bütün ı.ı
şeriyet için bir tehlike teşkil "!de 
müstemleke genitletilmesi tema • 
yülünün tazammün ettiği anlat 
mazlığı ortadan kaldırmak için 
emin çaredir. Keza bu icraat bi 
liği, her kim tarafından olursa 
sun genel barıtın ihlali için yap 
lacak teşebbüs, en hassas nokt!ı • 
ımdan vurmak suretiyle, men içi 
elzem bir sistem olan kollekti 
emniyetin en çabuk bir surette 
§arılmasına hizmet edebilir .. , 

ITALYA ULUSLAR KURUMU• 
NA KIZIYOR 

Roma, 11, (A.A.) - Cenevre 
kararı hakkında tefsiratta bulu 
nan Popolo Diroma gazetesi di -
yor ki: 

"18 ay Mançuri harbi ve 26 • 
ParaguaYrBolivya harbi esnasdl 
da tatbik edilmemiş olan 16 
maddenin §İmdi ltalyaya karşıt• 
bik edilmesi insanı isyana ,evk 
ediyor. 

Seyhan ilbaylığından 
Huausi Muhasebe, Maarif, Sıhhiye Dairelerinin 3435 lira md • 

hammen bedelli evrakı matbuası hususi muhasebe müdürlüğünde 
nümunelere göre yaptırılmak üze re açık ekliltmeye konulmuşdur. 

İstekli olanların nümuneleri görmek üzere her gün Hususi Md 
hasebe Müdürlüğüne müracaat etmelerini ve ihale günü olan Birİll 
citeşrin ayının 22 inci Salı günü de muhammen kıymet üzerindeJI 
% yedi buçuk teminat akçeleri ve ya muteber banka mektubu ile " 
at 9 huçukda Daimi Encümende hazır bulunmaları bildirilir.(6374) 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
30 Ton Bor yağı 

20 ,, Yirmi numaralı yağ 
10 ,, 25 numaralı yağ 
2Ô ,, 35 ,, " 

6 ,, 26 " ,, 

10 ,, 46 " " 
Şartnamesinde tadilat yapılan ve tahmin edilen bedeli '15840 tfra 

olan yukarda mıktan ve cinsi yaz ılı malzeme Askeri Fabrikalar U" 
mum Müdürlü.ğü Satınalma Komi ıyonunca 1/ lkind teşrin/935 tari • 
hinde Cuma günü e:ıat 14 de kapa h zarf ile ihale edilecektir. Şartna• 
me İki lira 30 kuı"U§ mukabilinde komisyondan verilir.Taliplerin mu· 
vakkat teminat olan 3438 lirayı havi teklif mektuplarını mezkUr 
günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri v~ ken:lilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 madde} erindeki vesaikle mezkur aün ve 
saatte komiıyona müracaatları. (6270) 
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Sultarialimed Ücütıcii sullı lıukui& l oda ve Ü~ hela. ve l:>ır k?ridor ve· t>ir' 
mahhenıesindcn: ~h ve bir samrç ve hır bahçe ve 13 

Orner Lutfi ve Hasu J.:Utfi v~ffay; numaralı baneıh.ir antre_ ve on oda dört 
• A · N ti. H · hela ve üc koridor ve bır ıofa ve bir 

rı ve vnı ve eca ve aynye ~ • . . 
M .. · · · .. t k D'l&tbah ve büyük bahçcyı havı m~kür 
unırenm taYıan ve mut ere en mu· . • . . d f ruh 

tasarrıf oldukJan Süleymaniyede Hoca liane1el'itt ızalc1 şuyuu zımnm a u • 
Hamı:a mahallesinde Hatap kapusu t\ı. tak;trı"'llr ederek müzayedeye vaz o· 

yokuıu .so~ eıki 18, 18 miiketter lunmu'1ıır. 
ve yeni 12 numal'alı hatıe · bir aııtre~ üç· lZ 14, ıt; • numarali·h~hel~tin • mec· 
o(bı, 1'ir matliah, ilfi sofa ve'~liela~vtt muUiılln ki~· ~si 4000' 
iUiıd tap ve t-: nunw'.ılıbarıe'~ tlt• dört'>bin' VG ıa;,15 riuııümıb ilti h~C:· 
bir, w Gir kuyu ve &eı oda ve"birimat·• .niıı · kıyımıti muharıu:mıesi 9()(J{) dakur; 

balı vttiiç:htla•\'e bir yük.ve 16: mıma•· bin liradr. 
rah hane hü- tatlık ve üç oda bir m11t· B"imciı.agk artm;nuı. 18/lJ/935-ı ta. 

balı.ve hir kuyu.ve ·iki hela.ve biı- sofa rihine müiadif;pau.rtea-i . ıünü saat 15 
ı.;~liawn kapuıu sok<}ğında nki de icra-'kılmaeaktır. - Kİymeti . muham• 

' .... ~ ve· 15 numaralı haneler- mine•inin yüzde yetrniı be§iiü .Du.Muğu 
,.• ...... bi L ..: !r hıme bir ta!lık "-e yedi takdirde iMJei• katiye\i ' yapılat.aktir. 

, 

Bul.madıif- takdirde en aon· artmanın 
taahhüdü. haki; kalnwk. iizett otı1 1Ml't 
gün müd.dct1e tamdid e.c:liletek.ilUei a• 
çek arttırması 3 / 12/ 935 tarihint;' mü. • 
udif salı g.ünü •aat 15 de' icra• oltın111. · • 
ca.ktır. 

İpotek sahibi al&arkJılula. diğer'. alaı. 
1 kadarların itbu a;ayri meninılltl· ÜU~ • 
rind~ki haklarını hususile faiz ve ımr• 

1 sarife dair olan iddialarım evrakı miis• 

1füelerile· yirmi gün içlirde biltlh-m!!!trii 
lazımdır. Abi• taınffr®"' k*ları tapu 
sM:iUcrilct Sil.bit altnadıkça A&tif' liıtdeli· 
nin p.aylqnta"Stddan • hat-iç· kafac~ • 
dır. 

j Mütet-aki.m va-gil~r hiu~lara ve 

ı di!lla.?iy,e• mü~criy:~'" 11.ittit'-: 
ArttJrma ,artnamtı:ıi i~hu iliİlı ta'ri 

I' Dilik ltUtıesı pcıncu.rcu .. .,...... L.. I 
doldurmakta idi. Müzakerelerin ıonu • ırgeıeı ıc-uı.nıa: ..... ....... c- • _ _ ... 

l him:Jen · itil:Wwi· lliahlieimt divaıtbaneıj .. 

l ıw.tüitl· ktlmmr~.-Tati~~-ıemr~· 
ıMtiımulWmmndnjnÜt yö:r:a yecli htt· 
Ç'liitr ~ uistietJnd• pey ak~tri hatmlc: 
~vtn\ nr satti ntedUt'da .. &miı\iniİllcbı
Gülb.myarı•Ha-nmda• 5ult~ s\llltı 
~ınıil lwku:Wı mahkenı'ffi ~ b.'*· YUPft• 
lıiıln'ı 9"'ooj.z:.t ıtum~ iJrmiira~ı 

I a-. olw1mı.· Pi:• 6iO)t 

· M:Uftıssa[ 110iTur 

ıi11nu . M:~·1'!nf, llor:ç,lar, Ti~et J{4l -
11)lhiU+srid8• .. aUka n - foÜbaa.: eı.a).-

· mibliftı~ti lifilA~al•ri;YJe: bidf~ . ,-ati.' 
u:''~· fefKiki sn'n dm:~ceı,1'oiayJqtıımdİr 
tır; 

BliWafor, aru•ta.r. tır.I.m, w- ıı-
ı kuJa.a; .i,ştill.-d~ &tte.. RT'll.t u.a'..dıkIAit.ılll 
1 dbrlmf bnlınattm ıiiç,ilik ~,..-. 

le.t-dk: . 

Fiyatı: .2DQ' lwır.u~~~scrl ttıtatrh•1 
ln'~tl!iP. Kitaphaneai. ,. 

kanun:ım·edeni --- ~......,...... _ __,.;:....;.,.... ___ ..__~ 
ltel'h~'Q't bh~ ha1tfuı~· -~fü~11?= ka: . 1 

• .. ~ ~.a.$r.'~ ffrJJl&t" . 

ı m.ı.n. u t~t~ik '~ -o· ha.ı.d'i~·e- mifte-r~·ri r'\·.. . u..-.:L., ! -..il· . ~. " e •; 
~\Jn\ hiiktiiriimni b'lılıg:t ~litl'ı'~. 1 ur. ~n:eıım~ .. ~· 
t&~:ı · 111i1~ülift' mallımdbr. a · · . · . ... · .·ri...__ 

°R~hrfitı ~füt11! tiu :rrriiMf:filQr ~. . r.;: .. aiJıq, '11t@Eft11a~ 
' r.t-ell iri• ( H~· nuı.ıdüeıtil1' dtitıaJ ::\kı • .KÔJn,.-ub'a""S ;• Jf.m'in'iilrit-tıaır tW"irtinl':""' . - .. • .... ~ 



Kaligrafi ve Okul ·· 
Defteri Satanlara 

Türk Maarif Cemiyetinden : 
Cemiyetin olrul talebesi ~tn haitırdıiı ve KU!tUr Bakln

lıfınm tavsiye ettiği her çe9it defter ve kahgrafilerin ıatıt yeri 
ISTANBUL MARPUÇÇULAR BOYACIHAN ALTINDA 44 
NUMARALI Mağuadır. (2959) (6342) 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
satınalma k_omisyonundan: 

1 - Eldeki nümune evıaf ve boylara uyıun olmaK ıartiyle 
looc> kaput ve 15,000 taium erat kıtlık elbiaeıinin dikimi (lmaliyeai) 
'hı, ayrı ekıiltm•ye konulmuıhar. 

2 - Her iki ite au prtname ler Ankara Jan~arma lclnel komu· 
t.ııırtı kuralındaki komııyondan paraıız olarak her ıün aiınabiHr. 
l' 3 - Ekıiltm6ye ıirecekler ıat lnamede yazılı belıeleri havi tek· 
ıf nıelttuplarınr ve eluHtmeai için de teminat makbuzu veya banka 
~elrtuplarını tıkıiitme ıaatinden e vvel komiıyona v:-rmit b.ılunacaicı. 
lrdrr. 

1
. 4 - 3000 kaput iır.aliye tah min bedeli 3600 ilk teminatı 270 
ıra ve açık ekıiltmeıi "24 - 10 - 935 Perıemb~ günü sa~t 10 da':" 

. 5 - 15,000 takım kıtlık elbi ae imaliyeai tahmin he:i4tli 24000 
ılk teminatı 1~'}() lira v.s kapah zarf Uiuliyle ekıiltmeıi 2S-:- 10 -
~S Cuma ıüttü ıaat 10 aa Komiayonda yapılac1fı. (2897) (8213) 

lıtanbul sıhhi müesseseler arttırma 
Ve eksiltme komisyonundan: 

Aaı Çoiu Muvakkat T. 
Alılfy• haıtahiaeıine 500 600 Ton · 1080 Lira 
Ç9Cuk ha••n•ıine 200 300 Ton 540 Llr• 
t11duı tedavi ftlüeueıeıine · SS 75 Ton 135 Lita 

Y ukardakl •thht müe .. eıete rin kok kömürU müteahhltlerl ka · 
~~t . rnUddet i'ldde muvakkat fa.· antilerini kati ıaranti miktarın" 
·--nnamıı \'e mvkavelelerini yaparak..Noterliie ta.elik etthmemiı o~ 
~llarından dola11 \).aleleri feshe dilmit oldupıulan yittld•~ ~• ol-

Ptaki ıartnam•ıl fHhuf' ve kapalı sarf uıuliyle ekıiltmeye konul-
~tur. fi.!'" o 

1 - EkaUtliı• 2J ... · 10 ..;i il Çartamb&. ıU~ ıaat t 8;4e C& • 
i'lotlunda Sıhhat mitlarlUlll ~in 'tittdiki kPPaiayonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen flrat t.11'1; ıottu 24 liradır. 
3 - Muvakkat ı•rantllırl lcarıdarında yazılmıtbr. 
4 - ltbu mUeHiıtlırln ayrA iyfl lhliyaçlari lsln de t\!klif ya • 

M~t··ı · • ır. 

1. 5 - istekliler ıartnallltfi lto•ılalı olarak kollliıyonc:lan alabi· 
ırJ'.~ 

"'•. 

------•Eminönü, köşede-• 

Tek Kollu CEMAL Gişesi 

Yine rekoru kırdı 'A/4 
Emlrglnda, Mekteb sokalında 30 No. lu 

h•n•d• hizmetçi 

Bayan HABi BE 

7009 No. biletle 

200,000 lira 
lomontl'd• ttarp m•IOIU tek gtlzlU 

Bay CELAL 18089 No. ıu biletle 

10,000 lira 
Kazandırır. Tek kollu Ce
mal giıesi daima böyle 
fıkaraları sevindirir. Hiçbir 

yerde ıubesi yoktur. 

Adrese 

200,000 lirayı kazanan 
Bayan Habibe gişe 
öııttııde paraları 

ALIYOR 

dikkat: 
lstanb-.1, Eminönü 57 No. Tek Kollu CEMAL g~şe!;~ 

aahibl Cemal Güven 

rıUı.11 • •11Jt i aytılı Ayhll lltanbul, Anltara caddem. ( V',uu · ı vuruu) 
Meaütkellnı.llöe 'UJO 120 236 110 
YabuCI 7erltrt 1150 721 600 !M pdan: 24l<i l 

Pôeıa blrUjtae t • reıelôi 1vuı itten: ~4?ill 

ıtnmyea rwıert 
uoo 960 &öb ıMı 

~ · Teıcnt adi'uf: KURUl\ı lrtatı f>\ı 1 

rutkJyeata ber ~ merkdlllde llt1MV1'• abone yllillır. Pôew ırutüiiı Ne 4'f 

1 
1 

6 - Eksiltmeye ııtecıkltrlntll Ticaret o•••ı veıikuJyle 2490 ~...__;;;...-.;:......::...:.-.......::---_..;.-=--=---=-'~----'-"--------------------'-'-------------
~1'!Jl.. kanunda yazdı beiıılırbd vı •••akkat ıaranli makbui veyA 

·~ 1 

l\ 111'& ınektuplarmı ve uıulU clalr•ıin41ı1d tıkllf mtktuplirını havi 
ı.ı~flarnu yukarda yazıh ekıllı.ı aaatlnclıa 'bir taat tsnoıyf k•dat' 

kbuz mukabilinde komiıyona 'f'tnM)ırl. (IJ 70) 
'--- } -
'farım Bakanlığından: 

h . fne~urin kanununun 4 üncü v" ! inci •aildıleı ladılci 'V&ıtflara 
1 tt!~ olmak ıart~yle Bakanlıfımız yayın dirtkt&r16'1llnde lc\lllan•I· 
çll~ üzere lncilbce ve Fran11zcı yı Türkçıy• Y• Tiirk~17i r-u diller.a 
( ~;·;~ie mukt.edir olan ve ileride arttırılmak ü cere timdilik •1•• 
c' "\'\ - yüz yirmi beı) lira ücret Vf"riım~ıi takarrur eden lılr müt•r· 
ı~e lüzum haııl oldutu cvvetce il An •dilmittir. Müsabake ıUail 13 
l~l· .~35 Çarpmba ıünürıe kadar uzstılnuıtır. An~arada bulunan it· 
h Jlı!erin o günü Bakar.a1iımız y .J yın direktörlüiüne ve ııtanbüld• 
~~nan iıteklilerin iıe \ illyet Zi r•e! direktörlüijne ayni tUnd~ bif 
~rı ilan c.lunur. (6199) 

I_ letanı.uı l!vkef MU4Ur1Utıl lllnlerı 1 
l ---------------------------------------~ c~•ıını. 

•ıtai kilo nıık. ilkte. Tahmin edi· Tarih Saat Ekıiltme Gün 
~d tarı minatı İen fiat 
l>t e.na 500 18 lira 48 kunıt 24/ 10/ 935 Pertenıbe 15 
tbuğu 

tekli 
Açık 

Denizyolları 
lfLBTMESI 

Aeentelerl: Rarüi1 - Kiprllbaşt 
'rel. 42.1'2 • Sirk.el Mlhlrdar ıadt 

i•llllll• Han tel•fon: 22740 -••I 
Merain Yolu 

KONYA vapuru 13 &irinti • 
titrin PAZAR ıünü ıaa\ Onda 
MERSIN'E kadar. (8360) 

1robz.on Yolu · 
ANKARA vapuru 12 Birinci

tıtrln CUMARTESi ıünü saat 
IO de HOPA'YA kadar. (6361) 
•• ar;= 

Aqt1abk Yolu 
MEaSIN vapuru 12 Birinci · 

tıtrln CUMARTESi ıünü ıaat 
11 de IZMIR'E kadar. (6362) 

• 
1 robzon qolu 

KARADENiZ vapuru 13 Bi
rincite9rin PAZAR günif !aat 
20 de lf ZE'İE kAdar. ( 6370) 

Siyasal bilgiler okulu 
direktörlüğünden: 

OkulumuıJ& yapıi.-cak •eçme sinavı günle~1 atağıda gös~eril
mittir. Namzet yaıılmıt u1anların bu günlerde sabehleyir. !>aat ~ekiz 
buçukta Yıldııda okuld~ bulunmaları. '6322) 

14 - 10 - 935 PazıY.ui: ltiyaziye, tabiiye. 
15 - 10 - ;;35 Salı~ Edebiyat liıan. 
16 - 10 - 935 Çart"mba: Fr.lsefo, içtimaiya~, tarih, coğrafya. 

Üsküdar Mıntakası Varidat Tahakkuk 
Müdürlüğünden : 

Merkez ve Mıntaka dahi 9 Ma liye Şubesi için tartnamesinde ya • 
zıh ~erait dahilinde 38750 kilo m ete odunu ile 17500 kilo Kok kö -
mürü açık münakasa ile satın alı naeaktır. 

Taliplerin be!li muhammeni bulunan 751 liranın o/o 7,5 pey ak -
çeıi tutarı olan 56 lira 33 kuruşu n Vilayet Malsandığına teslim ede· 
rek 26 110/ 935 tarihine müıadif Cumartesi günü saat 10 dn ~t\dı · 
köy Bahariye caddesi 98 No. da O ıkiidar Mıntakası Tah-:kkuk Mii -
dürlüğünde toplanacak eksiltme komisyonuna müracaatları. (66S9) 

,._ Vaıuı Gütı.N lwt&Mnuimt Jtiıdllü elan yutlanda yuı1ı Ada· 

r...1,._h a,111 elMilillNf• lıöımlMltffllt. 1'41 m.Ue eliıiluneye kô • .. ••••••••••ılı Muhammen hetleli 11900 lira olan hat-a çekiç •e makkablarr il~ 
.J~ •• ltanji '8ft "' iMtW tathlaait 'ttt eluiltaN fAttftaMe- /itdlllml aıllye lieılncl hukuk mal.· L.....a tabanealatı 12, 1 ı. 1'35 ıalı günü ıaat lS,10 da 1tapa1ı z:ırf u· 

·•~ ,,..ı t11t.~lıl.-...~ ~ 'Mfffliilntl,n: 1 uv7 
.._, , .. t .. inat Mıldaw ,_.,ı4a yütl19ır. r.ıuinm. ıMnW ev- suJü Ue Ankarada idare ltinasrnda &atın alınauk4ıt, 
._ llWWM1etl Mit..W. tdlt1tMil itlate ~ide yaıılı fÜA ve Fokyon Lizardi Si•opalnon ls • ı Bu i1Je ıirıneli iateven~er1n 882,S Urahlt mu•alikat t~miırat ile ka •tt. ,,.,__. __ ~t...: - taittnıl maliakeıliat direlctltltijtl nl b 

........... -camrr nU,,-an tafift eıot; •tt ... a1a•ı. lreta kanunun 4 füt~ü nt&44kıi muti in 

~~....._ .... ı....~....a..ı ...... ~ *i}ı as ........... -..ı .. 1 Yt ,.~ HJılı '-"'nu · ' ~atqafo bttathrln alefltlM açttfı _,. . t., 
......... ,,. u~ıer .,.. ı• ........ .. ~ •• •"' ce işe girme~e k1tnttTtt man'Jeri b ulunmadıjıtia o•''" o§t'AtiMftM ve 

t
L . l1tiacı .... n..ı:.......a1 M••M.,._,. .-. ....... ,~ı.......1,,.. ı.~~ı---... n b~J.11e•~ıe iıHIMbk ve hezetliıe11 111aUar tizetin. , .. 

1 ... ~ " -Y~ ___ ..._nuw ...... •ı,....111t1v 1111 u- ue 9 ıer clelii Mtzin ul•mlMası ftakhifUhki telili1Jeti1'İ &fn1 ısrfl taat 14.JO a 1fad3t ktWnilftHI ft~İ! if'.:ne 'f6Tme· 

ele Mo.... llMiöta iti ait-1i1'tiA it1l9 uenda Jild• fettlar için· tiüda htetn1Je bttatlerln t't11ett - Jeri l~zımtlır. • 
Ilı...&; ln.t.a allMd TtWı.tn.MJe eJ..ikm41e fiteWlitler, i•tek. Jlllti ilutıilfllüı lnilüü111atltfntd1tn~ ~ Büna •;t ••ftfittlffflet ttAFatı1. 6)jfak AnJ.:iratla malz~ıne ~hirc-
•..w ftadq tb •• Maf:tm Mt iMt Httt1 NMiıltilatmı ""'41 •ez. tttilfli Mİİf@t)'lff ıett ~etrllttli1 mu- ti:ft!f'!ıt ye Hırt1sf'1h@tyl Te•etJıj m "" ~e11k MUtiürJü.ünltn nfına • 
'*aı ;'9 ~ •• a.t1MN tattlannf ahul. ••,...ek ilMe iv- liiqli' taimıutan Hla!Jfl•a•I• t1int'11 itil~~, (&~~:J) 
~~ ~ .. ltnMI. ('221) ~t t•'11f11Hlfttl tahhtltıtt litlifM . ...-.-ıa-.---ı =•••ı _____ , _______ .. ____ ... •-.!!!lloilı•· .. , lll!!ll!ill!±~ 

....... : ?f ; ==="'.!;;;! ı: ·::; ,, • m • 1 = lijlnte karat Tttilınl~ aMatftlitbft te i ~~ftt ıa.':?O dft mi'1kmt~de 'finzfr ' Mt ttıidl ~ijfüfrrrne~. {ehli~ yer!re 
' Alliıl 1111 - Vlilut DIM!e• N.ıtrf1&t dlttktörl1: Reftk Ahmet 8rien~U tahkikat günü olan 2-11-93~ curnar· hu1urm1:::.:;ı \':'yn tara fı:ı ::an fo ... dikli gcsme!' GJctc ifan ofunur. ( ~'.N. r6"1) 



'.: Kurun 
Türkiyenin en ucuz 
ve en çok sahlan 

gazetesidir. ·· 
' KURUN'a abone 

olunuz. 

· . :·:~;:"Ku··=r· .u· · n .. : ~"~:"'..;,·_:,. 
.. , ·• '• I. ~~·- . . '· ,. ~··. • . .. ~>J ~\.; _-:· ;~\~ ;\:' _.. 

Tii~kiye~in ~li~~c~z . 
. ·.· .•.• ·"· o#·t" r ..... 

ve en çok ." satdan 
· gazetesidir,~'.:~./" .. ~ . . . .• . \,~ . . 

KURUN'<i_ abone·· 
olunuz . .. :· . 

.. --.---------------------------··--... ---...------------------..... ----------··---.--------------..... -~---~-.,....,....-.-.-"':"."'-"!-"! _____ ,_,.. _____ ~_ ..... __________ -:' _________ ~ - -

Coğrafi bakıma göre 

Habeşistan 
Af rikanın en zengin 

toprağı 

Habeşistanda 
Ne aibi madenler vardır. o 

neler yetişir ? 
Ciboti demir yolile merkezi olan A· 

dirr.babadan Kızıldeni:ı;e bağlanan Ha· 
betiıtan, ct0tğrafi bir bakıma ıöre, Af· 
rikanın C:\ zengin toprnklanndan biri
sidir. Şimal tarafının, iç memlekete doğ 

n gittikçe yükselerek dört, bet bin 
r.ıctre irtifaa kadar çıkmasına, cenup 
tnı:aflannda da yakıcı bir çöl halinde 
1 tal yan Somalisine doğru alçalmasına 
rnğmen memleketin dahili İyi bir ta • 
l:ım se"etlcri taıımaktadır. 

Demir, mika, kauçuk, tirat, petrol, 
p:mıuk birinci derecede olmak üzere 
iuihsal edilen baılıca maddelerdir. 

Bugün okuyuculanmıia verdiğimiz 
haritada pek iyi bir ıekilde tesbit edi • 
lco bu maddeler, Habe§istanın ayni za· 
manda birinci derece ihraç nınddelerini 

de te~kil eder. Bilhassa kahve mahıu • 
lüıtün büyük bir ıüratle yetiımeıi Ha· 
bcpstan ikliminin en büyük hususiyet· 
lerinden birisidir. 

Memleketin istihsal ettiği ham mad 
delerden baıka hurma, zeytin gibi yİ· 
yccek maddeleri de Habe,istanın baı· 
lıca istihsal gıdaaını teıkil eden mad • 
deler arasında saymalıyız, Diğer taraf
tan Adisababanın sıcak hamam1an var· 
<.-.·. Bu hamamlar Afrikada eıine tosa· 
dücdilemiyecek kadar sıhhate yarıya· 
enle kimyevi maddelerle doludur. 

Habcıistanda yağmur mevsimleri -

nin birdenbire bastırarak her tarafı 

sel içerisinde bırakan me\'Iİm hususi • 

yetleri; ve yağmur zamanı geçer geç -

~ez baılıyan §İddetli sıcaklarına rağ • 

men, iç tarnfta yüksek yaylalardaki 

rr.!'.ıtedil hava, bir takım sayfiyelerin 

meydana gelmesine yardım etmiıtir. 

Oga~un çölünü geçen beyazların kar· 

f'İaştıklan mülhit sıtm:ı haatalığı ya • 

nmda bu sayfiyelerin bu1unmu bir hn

\'ası vardır. Bugün, tabiatle mücadele 

detek ıarp kayalar, aıılmaz vadiler 

,.e yal:ıcı bir hava içinde ilerliyen hal· 

yan kuvvetlerinin de mütemadiyen u

l:ı.ımak istediği yer bu aayfiyelerdir. 

Hnbeıiıtan, istihsal ettiği gıda ve 

b-m maddeleri bir taraftı bırakırsak 

ayni zamanda davar yetiıtirmek itiba
rile de mühim bir memlekettir. Diğer 

taraftan arslan avcılığı, Afrikanın bir 
çok yerlerinde yepı1dığmdan daha bü • 

yiik bir ıekilde cenup taraflannda ya· 

pılıyor. Bu avcılık, her ıene Habeıis • 

tana yüzlerce seyyah çekmektedir. Bü

tün bunlardan sonra Habeıistanda ye

tiıen'kıymetli taılann, memlekete ver· 

diği diğCl' bir servet kapısını da unut· 
mamalıyız. 
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Ha.b~ı aıkerlcri yürii)'ii.§ halinde. 


