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Ali Saip ikinci karşılaşma-
ilıtitattan men wı da yenildik 

Bir av partisinde 
Berlin hayük elçi~:z 
kimseyi garal{l511.amıştır tecr itl edildi 

~ 21 (Kunm) _ Suikujp • Maç heyecanb oltla; Sw· 
Jann ilk tabkfkatma devam edUf.yor. getler 3-2 fcasaıttltlar 
Tüklkatm e~ce tahmin edllea •ld Aakara, G ıtf{un) - s.ı.,- l.t. 
Clettea fazla devam etmeli maht.emeJ boldilerlle bugün AnllarUa ildncl 
&'lrif.lnıeldecllr. AH Sat• ilaUllttaa brplaşmayı saptık. TMmu:aıız JÖ.T 
mea n teerft edtlmit balaaa7or. ile kar~lmUJ*-: Cllııat -Y.,.r, ılMıfl 

Btr'lin, 21 ~~~ - Aıwlolu ajan· 
-•e\ 4ftan blltllri:vor: Berlln bü.. 
J"ik .:fi9mia :Bay HalHi Apalna Wr 
u ;Jılıl'tisiı:Mle Avusturya büyik elçi· 
dıil bzaen :JUalaclıiuıa dalr Moye 
.P.ıa19 Pı • • P•rf•la venalf ol · 
1111w llaber tola•• uılmdll'. - ltarahim, 'Nuri, .... , - lhdet, 

Artür Hinderson •kkr, Vahap,.Mmtter,,fkret. 
Btıincl dene 1 -1 m.bere lııl& • Böyle giderse 

ltalg<!nlar Adisababaga 
iç senede varır Lar 

Londra, 21 (A..A.) - ~neral Ten· 
perley; Deyli Tell'f&f gazetesinde çı 
kaa bir yazmında diyor ki: 

ô11emli bir am.eligat 
neticesinde öldii 

Len(ra, 21 (A.A.) - SIJlbJan b1 • 
rakma koııterauı halkam BıM....., 
geçenlerde 7atml1Stl§ oldufa llu&aM' 
de, karaciğerine yapılan önemli bir a. 
meJRatıan .,an.~ '12 T~ W.U., • 
tür. ~ 

Cenevre, %1 <A.A.) - •Y 'Ben • 
dersonan ilW.ii, Dluslar ._,et.i pi" 

ven:ı.M.de Mkld bir t.eemlr 11Y&D4ı~ 
DU§br. ÇUnkU sl!hlan bırabla kon· 
f eransının çalışmasına kat'f surette 
Jlihayet venaenMSi onu himmetiyle 
olmqtur. Henderson'Wl lltlmU, kon· 
feramma flmdÜ(f dvumuncla bir de • 
fifikllie eebep olmıyacaktır. 

ARTUR BENDERSONUN HAL 
TERCO!MESt 

Lomlra, 21. <A.A.) - DOn l1ea B. 
ırtur Henderson, 1893 71lmda Glaa. 
O. tebriade dofmUJtur. Hendenon, 
enell bir Fabrikada prak, soma if • 
el olarala plıpı.ala bqlamqtır. So 
ra mah&IU MDdfkada if1arlık yapq 
" N.vkutle fU' k"Q1'111una lre .pı · 
mJıtlr, IHI a7Jay olarak 1903'te par .. 
Jlmentoya giren Henderson, 1908 den 
1910 a kadar fMl partJsl icra komitesi 
ba§kanı olmUf, 1914 ten, 1917 ye ka • 
dar 'zni ö~evi ~r tizeriae almq • 
tır. · . 

Henclerson, 1915 :fe ulusal Lloyd 
Geol'ge kabinesinde ve 1934 te Mac Do
nald'Jn işçi htikQmetbde dı§ l~eri be. 
bnbğmı deruhte etmit tfr. 

Henderson, 1929 dan 1931 e ka·dar 
deftm edf!'ll ikinci Mac Donald hl • 
kQmctinde gene dı§ bakanı olmuş ve 
1932 de sllAhsıılanma tonfenumm 
ba,Unlığına ata11mıştır. 

1'redi ve ziraat sat11 
kooperatifleri 

Al'!kara, ıı (A.A.) - Kamutayın 
bacBnldl toplantmmda çiftçiler kredi 
n zirai atıı kooperatifleri haldan • 

daki kanma ll)'ib.alarile Kamutayın 
tm e7l61 QI Ja .. batr ile tahlisiye L 
danalntn t:n ,..ıma alt bt'I hesap ra· 
porl:-n bRl Mllmlftir. 

~ 
lldacl devrede takımımızda bir kaç 

deiltfklfk yaıulmıttı. Vahap Çıkmlf 
Mazaffer ortaya geçmiş ve aol açıla 
Ankaralı Niyad koaalmqtu. 

.Blyük bir kalabalık önünde yapı • 
laa maç çok heyecanlı ve zevkli oldu. 
Her iki takım da bhibirlerini sa•an 
.saman sıkıştırdılar, tehlikelere eoktu. 
ın. Neticede, maç, 2-3 Sovyet spor-

• culannm galebeRJe bitti. 

Fırtına 

ltaıllfllllar. U•n hareketine fimdl -
ki gÖvfJ§lıkla devam ederlerse. Adia -
ababaya varmak için en Q§ağı üç sene 
zaman lbun ,eleceldr. ÇiUlkS her ar 
ne 11alnu _,. •11. kuru ~ktedlr. 
ltalgan kenel ku,.,.yı da bir kaç ay 
ftwl ı6tmıı w ii' seMtle .A.diaababaga 
..,.,.,.. ..,.. ltlMllebffn ,,.,., ita • 

Batan ve imdat '"" wnunı eıe ue~rmek içi,. daha üç 
flört ıene lbıın ıeleeelfnl ..,,.,., .. iU· 

istiyea vapur ra1 mnı,tt 
.Kopenhac, 21 (AA.) _ U~ sinden. Londar, 21 (A.A.) - Nalrobi'den 

"DoP AfrlkumtlaJd Kenya,, dan bil· 
beri Danimarka ~- lltlka. d · dirildiğine göre, dolu Afrika.sındakl 
na fırtıaa iladi en llddeOl 4eTnlll • Ingtliz liman memurları Italyan ge • 
ne gl.rmlftlr. Dawlwarb te1* lstu · mllerhlln limanlarda 24 aaattın faz· 
yoalan Pftdnnla 1nsWa Ya.Jaruun 
tehlike ipretleı'bıl alqlarm. Va • _ı_a_ka-lma-~-a .... _:~---· .-... ~--· -e-tm•l•ş·tf•r•.--
Plll' hemen hadat tatbımla. Noneç 
-iris,, "tapun Peadennllt'la 2Z ta)'fa • 
mu 801I dalrfkada km1armpr. Bir 
•ıJdka eonra ela ftP1D' ktaqtır. 

Fırtınadan clalaa bir pk apann 

battllı Wlcllrllmektetllr. (_ 1 

Şt~ DB"NIZINDB 1 . 

ttam1111rr: 21 (·A,'A:.t.....LEvvelki ge· 
ee Şimal denizinde fiddetll bir fırtı • 
sıa bUtUn ft.pur aef erlertnl durdur • 
:muştur • • 

6000 tonluk FraftSIZ 'ftP11t11 Adrar, 
Hamburgdan List'e ~derken karaya 
oturmUJtar. Gelen kurtarma pmlsi 

tayf ayı almak lstemfpe de tay.fa p. 
mlyJ terketmek lstememlttlr. 

Almanya ile Danimarka arurndş 

mUnakalı kesllmlftlr. 

AT~AS DENiZiNDE BiR GEMt· 
DEN HA:Bft YOK 

Lonclra, 21 <A.A.) - Vardullha p 
misinin mtlretteb&tmclan h•lz ~bir 
haber yoktv. Ba pmldekl 1'1 kltf, s• 
~ cumarte.ı stld. .Atlu denlzlacle 

semiyf kendi haline bırakarak açıl • 
nntlardı • 

Bir ~ok npurlar, bofuboŞuna araş.. 
tırmalarma devam ediyorlar. 

BiR ÇOCUGU DEViREREK 
ÖLDCRDU . 

Londra, 21, (A.A.) - 1 lskoçyanın 

;kuzeyinde olanca ~fdaetile devam e • 
den fırtına, 13 yaşındaki bir çocufu 
delirerek öldürmüştUr. 

BALTIK DENiZiNDEKi FIRTINA 
BlTI't 

Hamburk, 21 (A.A.) - Dün ~al 
denbl De Baltık denizinde hüküm 8U · 
ren fırtına ıııUkQnet bulmuştur. 

Vsraland sahilinde karaya otur· 
mut olan Adrar adındül Pransa ge. 
mlsml tekrar yiizdUrtebilmek için iki 
hafta ~lrpıak icap edecektir. 

Admlral Scheer ilmiade1d Al .. a 
hariz:irii bu gemlahl imclachaa ket .. 
muştur. Ancak sular kiti derecedt 
derbt ohnadılmclan Jrravözir •e1nly1 
1&klapıamı§tır. 

Son dakika: 

F •fT' • ,. 
l Harp .Durumu 

'

= .. Hall~ fte.p ceplaelerinJe ~i taamı~ isin Ja.r iki taTal· 
;=. t':,;, tAaliyetler cırlmqtır. llk rivayetlere •öre MakalleJe Habet· 

l lmn mııluı~il taarruza •~miyerek !talyanlann ikinci '""""'!~ 
lcmm hlılıyeeelıleri .a,ıemyordrı. Son 1a116nf er bunan cıhı11f 

~ büJirmekteJir. HalHflerin kuvvetli bir mukabU taarrıua t"f • 
~ m;leri ilatfmali 6u •rede kııv~tlaritıelııeJir. Erih• oa,.,.... 
= s teltif ile mqful olan Marqal BaJofliyo bir Fransa~ •'"el.-
\ ci.ine vaJiği mülakatta ıöyle Jemi,tir: "Ha harp iki sal1atı1.s 

ll)'nlır: SelerlHırlik H toplor.mtı. Hab.,ler ınerlMrlikleriai_,,,. 
tılar. Fakat ltılta toplanııwı lttınlıdl.W t~ti7'e bitir•• 
llUer. Hab.,üt.n ~ONtleri 1oın...;ı. loplanıw onlar ldnl• 
tlan büyük bir hiicıınt ,_,,,ı,,...,. 6Mli~ora. H~ ,_ ... 
cila «tikleri,,_,, ,.ı.li ,,_,,.. Ha., weri..,. .... ,.,_, 

~ eJicek bir İftir. lkincilıanun ayında )'aimurlar lıalil olacafı 
~ için bütün /uf mevıiminJe burada harp tilreeeltir.,, 

' 

Gene ltal7t11t lıqnakl.ınnın uercliji meMmatcı .ar- ,unal· 
_ Je Makalle ile (1) TenWen ve Enclerla araırula Htıbetlnirt 
~ elli bin kiıilik bir lıuıJıJeti bır lunduğu tahmin edilmekteclir Şi 1 mal ıarbinJe /npiz Sudanı ile Mııır ••nırla. • boyunca topla · 
~ naıa Hab., lnıouellerinüt ntıktcın ite Jaha lala, yani ylz bin 
İ ltifi h•ap <JilmelıteJir 
~ Cibuticlen Frantı% gaetelerine uerilen bir telgrafta Ha· 

) 
bqle~ ••Yd fiıUdli bir ltüc,_ ltaırlanllılillt'I ı.yit .a 
yor. TCIClnllM •ec-elı Hab'f im -..derini11 :11at.ı ,.,.,. _. 

İ )'On lraJr. olclufu ilGIJe olunuyor. Bununla 6~raber Jalta ftlf1.l 
1 ltalyanların ikinci IHiyült '42rrusa ı~erek Habeılerin İ•teailrl• 
ğ "ri mukabil taarruz planlanm 60.,..,,,,. ilttimal~ oarntlf. H.J#t 
\ lm,,.atorrı ti• bııpnlerJe c•oheye ıitmelı ~in latı%1rlı/JarJ~ 
! balrınmalrtaJrr. lmparatoruıa Deıaiye gid«efi %annetlümkte 
il,- clir. Çünkü ( Alli.abciHı) ile De#iyw .,,,..,,U.Jti yolllu- /awua•f• 

6ir ~alqmcı ae yapılmttlrtaclır. 
§ Maka1.le Prensi Galuarıın lt.l,011lart1 lalim olJufu ptt• 
\ lenle GOfijon l•wallannclalri Hcıbqlain dyaıt fttikleri biltlml 
J r11ifd. lıolyan lı•7f'GIJ11n.nJan gelen bu i•yan haberi Aunıpd 
g •autclerine Acli.ababodaki •a:etec:Zer taral,nJan ~ekücn tel· 

I
= .,allar ile yalanlanmaktaJw. l•aaen bu iayan haberinin tal.:16 

tın~ ıöaterir naalcimat ıelmemeıi ele bu hc.:berlerin ıiiplıeli ol· 

)

- clafuna ıöetemaeku icli. 
Şimtlihi halde Aclifrat - AJUH- AJuwa h2llanm tal · 

mUf olan 9imalflefti ltaly•n krıUHderi JU•t ycnHI§ · (Malmll•> 

) 
Y• clofru ilerlemelıtetlir. ( Atlifrt111) ün (M,.,,alle) 7• J~ 

= 'ifclen MJtiM J.,ı..-. itf.l ·~:,. ~.l'!...J.t-1"·· Ba ~i.l .,,.:Ji 
~ yeai tamamlanınca ltalytmlltmt (Mdk,;re) üzerine ikinci~ J cumlarını yapmalı için laiç bir eniel lıalmıy:ıcdtır. Demelı tr 
~ luyor lıi, yaMn bir zamanda Ha6qlcr ıimal ceplıesi.rtde 1'"""' 
' 6il bm'lıM ı9'mezler iae ltolyanlann ilrinc: oüyülı lriicrnıtlr 
ğ nna kflamalan belıleıaebilir. 
( Şcrkfalıi Mmaali cephesi Wlnmla ıliir- ıfllen htııbaler ~ 
J tereMll ili. ÇiillAii bir müdcld •nl ltal1:ınl11rın M..,.,. tl · 
5 ğı civarınclalıi kuvvetlerinin arlıalt111 çevrilliji t.iitllnl~ 

ltalyanlar ise bu gevirme la~rflltfftini ıiJJetre yalc:mlatmflarlt· 
H.ı6alli tlün l'ıaruız Aı.y•lrfarınclan gelen m.ılıimat burala I· 
talyanlann ~elt~llli.ı bir lel&ltet ••sirclikluini •öatereee1' 
mahiyetteclir. Bu malumata , ,re bir kere /tl'"4ali dağı y"""""' 
Habqler taralındt111 bir lı.ı,.an mülreze•İ çeıJrilmi§tİr IJtl,, 
rilen ,,...,..,. aneak b:iyüla z.,,fa/ılarle ç•Jltf•alt tfllrr• (I· 
ritre) ye Jönebilmi§lertlir. OSiir yaııJa •ene: bıı ~plre'c ttr# 

yanlar ( Aouaa) •ltanı (Y ttyou) """ Pffflflip olJııjumı satflll' 
ürelı (AollClclı•) nelirisri falJlld o~ buraJa.m hnarmtla bit tt.r 
arruz ÜHÜ lıaTmak için ileri harelet{ne ,~;,terclir. Fo~at !;.. 
tq~W'iltıM rıtGvllllu olamamıJlarclır. Rabetler KfdlllJ•' 
Jllğı'ltl " (Aa.•) ..,.,.,.,., ellerincle tutmaktadır. BuralarJtl" 
lııi DanJuıU. lıtıbilel.ri tu kayala?mr zJtirlcrJiltleri için ltalytJfl' 

Berlln, 21 (özel) - ttalyan harp Jara kat'yyen benzin satmak mmn·cıe Bundan bqka, yakalanan iki lar ıuıuzluktan büyülı zorluk çelunelıteJir. Gene 6u :::::.::. 
tebliği Somali cephe1lnde ltabula • olmadıklanm bilclinalfU1. •br de MJllr lnuludanan 100 il;.. rilM,...,.,,.,,,,.... latt,...ı. •• • m!lfi '* fı 'W 
rm bir muvaffakıyetini bildirmekte· SU iLE BOCAC.AKLARMŞI! lomelre ıerieincle Jtalyaalarm top ilai ,,.,,_Pi• ilai ı;sii/1eu'li,.,,.,. 6ıiri at.IMılm • :;. 
dir. İtalyan u~lan birinci tefrinin Viyana, 21, (Özel) _ l>tt\mde rak1ara torpil ko,makla me...ı ....., ili,,,.,,._ • ..-.w ,...,. .......... W.Misi ui\,;;;;. 
18 inde Davoda ~ini mobbardmıan ıazetes• . blld" d"l&:- 2- ı -'·~-- T~-'-L-6- a--1- vi,ıı•v"-i - -a· ııi ..,,.. ... -~- 9Jrlwı•• .~ 
etmi~lerdfr. Habeşler buradaiı bir hU. ınm 1T 1•...,.. ı...-.:::, - us.......-.m ft ~ -r-•• ., -, • - -,- ~ ~ ~ 

talyanlan Habeıiatanm mijnaıip lWt+etia IO bini INlchllm ..a..1:.. •iırlsri "1 p"" .. rJr - o.:~ ·- ıuJfc•· ~ 
eum hazırlamak 0%ere imişler. Çar· b ~- ._._,_, .. _.-J_ -L-.a;.. NfJ.- asi ıw• .,.ır_,. rr 
pışmada İtalyanlardan 14 ve Habeş - İr mevkiine getirerek au ile boğ. lllitl-dir. ~-- .-ra _...., -..._., .... 

lerden 50 usan ilmlıtür. ltalyanla· mak için yablma mülaendi91er ta- Adla • Aı.a.., 21 (A.A.) _ al • • J Jf;drf,_ın ti 
nn eJfne bir ~ harp mühimmatı rafından plinlar haztr1ammttı!r .S.. a•tlss• 1"'; mı &'wp A Lı ... _.. ..... "8~ ~ 
ewomicıtir. Be ı· (Ö l) R d" • R atcs· ajıın - lll•••li:ie .. __ J_·.&AI• Jlk lir._...-•••· ... ,_,_;-.-, ~r m, 21, ze - a ıoa- re, ...,.,..., ,.ıa.la alt eaWI ..... ..._... • 

Bedia, 21 (ÖUl) - Babetbtanm ıentvr iatihlmat biil'OIGliidD A& • _,. • ı[ TA. ••Jlllll ... il ,,_.,.__ a ~ 
tlmal cephesinden alınan haberl&re ababadu bil&lh-clliU.. ıöre 11111· il• •ı' * "'it maı..W.•• _,,... · ,,,,,.,, a6wal 1 r.- .. ıW9 Is iw az il ı ., .. ,,,,. llr 
göre lturada etiktnet devam ecByur. tere bfiln')meti Hab- hükUmetine rak Ha"-t .............. INa,I a ,. ılı 1 , .. liir ile .. JM .,-. ıs: iW .... al .. lı1' .:+ 
Yalnız Makale üzerinden Italyan tay. -.,. t. f14ı1 ~ laa o...M',. a .. ~ 
:pnlerl u~muılardır. cephane ve harp mihimmıtı al -~=:;;i,. la :.ı .. ~~ _a.L- ,,,,,,,,_ 1 Jiılar M;mıl • • t'm I h" ' .- ,,.. 

m-"'- u··zere ı·k·ı miLon t-ınız liıra- 1 • WfWi AIMI • ..,..... .. 1 ı•• 4 8t ·• ,ı fi 'w- luL ısı ,,,,. ,r-Berlin, 21 <özel) - Londrada Eu llLK ~ -· Ld- L- ı... .. ,.. ,_ es:• "- ... , - · - J ~ .. ba'- ZIO ww•ttr• -r tmr .. • ~ .ı-- ,.~ _,. ,.w ..-
rop PrttWta bildfrlliiln• rlr• ttaı • ıı venaittir. ı r W ,., 'J •-1fi ,,.. ...,.. -..-: -•AL ..: lr/I' 
yap tayyareleri Tana clıtt cnannda Etkahire, 21, ·c0zen· - Mıeır H.ieft ~-de• n•I '• .. sn llili..,.CNI! ı· ..,.Dl lt;m :liıi "';.: I" 
Gonda. Ye Tana ft]airleri liuriade a· TaaMua hadaclaaU: ·5o1ma ava- melre caa•••--· ! .. J •ate" la ı o ı .,..,. _....,.. k;M• •• ,.,, ..,, g 17 • ,.__;:. 111 
rama "UÇU~n yapmışlardır. Tayya • rmda bir lngiliz karagolu tarafın- .,.. .... ~._ ... '~-~im· ,_ • fi lw iM huı •• 112 • .. ,.,_._,.__ 
?eler bomba atmamıılardır. dan~ ilô müllemlelıe... br 7..a ~ Jlır. .._, _ _. ... ,.,.,.__. ilr1i • .. ~ liiılifllir. /j.- W 
lTALY.ANLARIN BENZfNl KAV· keri, ltalyanlarm Trablusteki ..... v. Mır .. ,.. i·c JG:al•na la , --

KAMIŞ! nrblafm ı.Jitlmda mühim m.ıo- r-... ..._lal • .. , k (1) Tw lf .. , ... ini' ............ , • .,-
Bambn-, - ('"'••)) - Ba~-g- O'-......._· .. _.__ ·-..... ,. o ... JI,. J M t -· •• •o... _...,.... .. .. 

-• 1;4 v.- Puhu VA mat vermitlerdir. ~paıwr •%il -
Fremdenblatt pzetesfnfn blldlıdfll • BunllP'JD aöylediklerine ıö~ ı. ırta•p .....,...._,,._ ih • ~ 
:.:: ı!::tıa:m ı::'::Wı!' tafyanTar MıılT' lıududUna JÜZ kı1o tı.el •••>•· re 1 ..,, •• ;ı 1 l'a T91iıt -ı .. , ( • lw gaf ~I ; .. ":;: 
ta f'!tebilecektir. Mısıra benzin al • metre meu.fede ~ tanifat, .... Ad4ı. .. ........ .... ..... ....... lı 1 •• • .... •ir. ..... ..... r 7111 ~ 

arhlr ~iftw " ..,,__.ı.. raket eden imparatorun muha ' Addiı • Aaba'dan kıtalar git· nnı kabul etmekte •• 
:_~~mat.ı..•be~r•e•stdenLB..lllb~_.ukerf11111~kon•d'~no••:lJ~~""~~:..........-:..o.....-: ................... .J...~~~~~~~~!!!!!!~~tik~ç~e~-"~-~~n~._.~'kkr~·~·!._..r-.aı.. ~.,..._____...._~ ,. __ .............. BNwwwP a 1 ar. uıuı.u •-ıanu w-uaa1ı;ıo.. 11111 pmsw- ·-



1~ 
Ç~uk tiyatrosu v~ 
Yanlış bir görüş .fakirlik 
~ 1-.....ı Ş.lair tiyatrom ba yıl, 
~. l1e 011etetten baılra çocuk 

kağıtları !Habeş işgüderi . 

... ,_.eri de O)'nlJYor. 

Ti70troyu hallı terbiyui için 
,.., Örtemfi bir vama «ıyanm; bu 

~~.~k tiyatrosu, bir yandan 
~ere •an' at zevki vermek; 
Ortlarci fİmt/ülen tiyatro aevgi.i a • 
tıl._,, yönünden laytlalttlır; öte 
:dan kürüklere maharu petlago. 
it ~lence yerleri a.z olan menJe· 
l..:!.~'!"z irin bir kazançtır. Hele, 
~klere iyi duygu ve tlüfiJncele
~·•ilence içinde, onlan yorma -
IJ?" "errrtek için buntlan Jalıa iyi 
utr Yol bulmak güçtür. 
Şehir tiyatromnJa lıer lıalta 

Carnarteai ve Pazar aabahlan oy-

11Clllan çocuk piyeJerintlen üki ;lair Tiyatromnun değerli artiati 
l • Kemcıl Küçük tarafından yazı· 
.cıı. ''Tiyatro derai,, dir. iyi tiyat • 
l'ocu ve iyi muharrir olan M. Ke · 
1ttol'i11 bu e•erintle çocuk tiyatro • 
IQ i~n yukarula aayJığımız iyi 
~tlıtllann ve çncuk tiyatrosun • 
• ~11 beklediğimiz laydaların hep
tt Vtırdır. 

M. Kemal Küçük, bu e•eriyle 
hdi YtZJınJan yakan yavrulara 
':'tiden bir tiyatro ve bir inkılap 
.. er . • 

aı venyor; bu oyunu gören. ço· 
~lı, ti)'atronun, aktörün, sahne 
~"· dekonın, makiyajın ne oltlu • 
• ~lunu öğreniyor; ayni zamanda 
~rtde Jo~- b"" ••_J ...... c·· h u 5 .... p uyuuugu um u • 

~~11 Türk lıöylüsiine verdiği 
fi l'iik önemi anlıyor, Cümhuriye· 
,.: 'YQrcla getirtliii yeni oe Üeri 
ı~°'.~" tacir iç!ntle eakinin BÜ • 
Wif·~tıiünii yalııntlan BÖrüyor, 
llft 'tıt bunlar yavrular için pek 
t
9 
~dl olan binbir pzet &ıla~ 
~.,........ ... . uaur. 

&irt Piyeain en güzel tiplerinden 
~fi· eaki ~ağlarda bo1 bir aclaya 
>.. ':> Yerlqen, orada tek bQ.fına 
~:/.ığı i~in Türk yıırduntlaki 
~h "k. ve kurl4rıcı Jeğifilılikten 
• fll'i Olmryan ihtiyardır. 

1 Ciinalauriyet dtmizcileri tara . .,., .. __ 
>cı an "'Uf adada bulunarak geti · 
~11• •açı sakal, biribirine kanı
&.. eaki zaman adamı, eakiye 

Ilı " • • 1 • • _ , ,,enıyı an amıyan, )'enın:n 
- f/e~-·Lı• • Jıa >e, a~ltaıf(n rııaında hay • 
>.tte,. hayrete Jüıüp dili tutulan '°' Clltf, piyeate çocuklann en 
&i ·.1~ev1rle aeyrt!ttİlrleri tiplerden 

'11111r. 

~ "' liııfı )'esin yazıcuı, "ealıi,, yi bu 
f#itt, • Pek aiizd ve uataca lrarika · 

'effirrni§tir. 

~ gaz.etainde çocuk ti . 

Sakatl-ar-iç .... in-doktor ıBalkanlardan geldı 
raporu lizım j 

Yardım veya memleketlerine sön de • 
rilmek iateğile belediyeye baı vuran a
cizlere, muhtaçlara nahiye müdürlerile 
polie teıkilab tarafından verilen fakir • 
lik ilmühaberlerinin esaslı bir tetkike is· İ 
tinat etmeden verildiği sörülmüıtür. Bu 

1 
suretle verilen ilmühaberlerle uraya her 1 
ıün bir çok kimseler b~vurmaktadır. U· 
ray tarafından dün ıubelere bir yayım 
sönderilmiıtir. Bu yayımda, kimsesiz, 
acir, sakat kimselerin memleketlerine 
gönderilmeleri kin verilecek ilmühaber· 
lerin polis tetkikine ve doktor raporuna 
göre verilmesi, tetkiksiz ilhümaber ve · 
ren meınurlarm cezalandmlacağı bildi • 
ri1miıtir. 

Para kaçıran bir adam 
yakalandı 

Dün Romanya vapurile Pireye ıiden 
yolculardan Ria'aain isminde birisi ıüp
be üzerine aranılmıt üzerinde 105 Türk 
lirası bulunan suçlu polise verilmiıtir. 

Camilerdeki kıymetli 
eserler 

E vka fidaresi tarafmdan eon bir tar 

fiyeye tabi tutulan bazı cami " meı • 
çitlerdeki halılarla eıki eserlerden kıy • 
metli olanlannm kaybolınamaJan için 
yeni bir karar nrilmiıtir. Halılar mü • 
zeler idaresine ve yazma Kur'anlarla ki
taplardan tezhip edilmit olanlar Türk ve 
lılim müz .. ine götürüleceklerdir. 

Edirne yolcuları için 
Anupadan lıtanbula selen konvan· 

ıiyonel trenlerine Edimeclen binen yol
cular da sümrük muayenesine tibi hr 

tulmatlradir. Bu vaziyet memleket da • 
bilinde ae~at edenleri üzüntüye sok • 
tuiu için fİÜyetler Y8 ... ıulımı ve bü~ 
illet tanlmdmı da bu. ciu ~olcular • 
koanneİyonelin arkasına ayn bir ~on 
konulma11 kumpanyaya bilclirilmiıtir. 

Son tekilde, Trakya yolculan ecnebi yol 
cularla lranımıyacağından gümrük m\I" 

ayeneainden istisna edileceklerdir. 

Belediyeler kongresine . 
gidenler 

Oç sün sonra Ankaıada toplanacak 
olan belediye konpeıine lıtanbul u · 
rayı namına hazır bulunacak olan uray 

muhasebe müdür muavini Bay Nail ile 
ekonomi direktörü Bay Aıım dün akıam 1 
sitmitlerdir. Bay Aıım ıaynn dolayııile ı 

1 
cumartesi günü gitmemiıti. Vali ve be-
lediye reisi Bay Muhittin Oatündağm da , 
yann gitmesi muhtemeldir. 

Şehir Meclisi toplanıyor 
Şehir meclisi ikinci tefrinin birinde 1 

toplanac:akbr. Şimdiden hazırlıklara baı 1 

lanmışhr. Ruzname belediye matbaa • j 
amda baulmaktadır. iki süne kadar çr 
iınna mektuplan azalara gönderilecek·! 

ltalya .. Habeş harbi 
sulhan da bitebilir mi? 

Bir müddettenberi Balkan memleket-
terinde tetkik gezisine çıkmıı olan Ha· 
beıistanm Ankara İfgüderi bay Berhas 
Markoı dün ıehrimize gelerek Perapa· 
las oteline inmİ§tir . 

Kendiıilo konuıan bir arkadzıımıza 
deOÜ§tir ki: 

- Balkan mcmle1'etl~rinde ekonomik 
durumu etüt ettim. Bu etüdüm, genel 
mahiyette oldu. Esasen muhasamat baJ 
lamadan önce bu seyahatimi yaptığım 

için, hususi surette söyliyecek bir §eyim 
yoktur.,, 

- Habeı - talyan muhaaamabnm 
ıulhen bitebileceiine kani miıiniz ? 

- Sulhen bitebileceğini zannediyo • 
rum. Fakat emin değilim. Bununla be· 
raber, son dakikaya kadar, Habepcr 
memleketlerini müdafaada devam ede • 
ceklcrdir. 

Habeı İfl'Üderi, Türkiye ile Habe • 
tiıtan arasında tecimsel hir mukavele ak 
ti husuıunda etütlere devam edilmekte 
olduklannı aöylenıiıtir. Kendiıi, bµgün 
Ankaraya gidecektir. 

ihtisas mahkemelerinde 

Toplu esrar içenlerin 
muhakemesi 

Toplu bir halde esrar içerlerken suç 
halinde yakalanan Refet ve arkadaılan 
alim. Nezihi, Tevfik, Cemal Kemal, Hü
seyin oğlu Cemal, Oıman, Mehmet, Ce
mil, Selim, Andon, Hamdi. Hasan ve 
Medihanm duruıınalarma dün 8 inci ih
tieaa hakyerinde de•am edilmiıtir. •Oa 
beı suçlunun sorgulan tahitlerin dinle • 
nilmeıi için duruıma baıka giine bıra • 
kılmıtbr. 

Erl)inçiler. 
Eroin satmaktan suçlu Halil, Ahmet, 

Onep, Kazım, Jirayir, Ropen ve Ahme· 
din dokuzuncu ihtisasta yapılan duruş• 
malannda, kaçakçılık bürosu memurla· 
nndan bir kaçı da §8hit olarak dinle • 
nilnüıtir. Diğer ıahtilerin de dinlenil • 
meıi için duru~ma baıka güne kalmıı • 
br. 

Çocukları esirgeme 
kurumunda 

Çocukları esirgeme kurumu Eminönü 

kolu tarafından yeni çabıma tekilleri 

bıwrlanmııhr. Kurum Divanyolundaki 

Mehmctağa medresesini kirahyarak bu • 

raıını bir çocuk kütüphanesi haline ge• 

tirecetir. Bundan baıka Sultanahmet par 

kmm birinci kıımmm yanımı çocuk bab 
çeai haline getirecektir . 

, ~ stdan bahaetlen yazı~ ar . 
.,_, trfırn~z Bay Hikmet Feridun • 
~~~~nau~~Y~11"'•~bu~l~.J~um~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
-..qr1, b u met Feridun piyeıteki mükemmel 
it~ ana pek tuhaf geldi. Bay Bay Hikmet Feridun, aalontlo. inkılapçı köy hoca.mı, köy muh. 

tir. 1 

Bundan baıka kurum cumuriyet bay· 

ramı münasebetile fakir çocuklara ~ı 

biae, ayakkabı ve çorap ve saire dağı • 

tacaktır. 

"ili~ '-~ eridan ealıi adamın ye- çocukları görünce /rendi.ini okul· tarını ve öteki köylüleri lı'atırla . 
li'"• ;""Jıaıntlalıi ın.kınlıx..nı, e• 

,, 1 ~ ga da «ınmıı;" aahneJe münak(lfalı yınca bu piyeste Cümhuriyet'in 
~ıl~::~nı, bağl:~lı_nı bildiren Jera verümeaini iatiyor. Bir tiyat- sanlarının mük~mmel inaan ola . 
IQıacf ıyeate ea ının propa · ro eaerintle, he!e bir komedide a- rak göaterildiğini kabul edecektir. 
)~Cila aibi .görüyor; Cümhuri - fır aöylevlere yer olmadığını el inkılap edebiyatının en güzel 
"İn ... •era~lerın bu adamın •Özle · b•tte Bav Hı"kmet F•n".Jun J ... bı·· l · d l Ç b • cev ~ ,, ~ a .. e6er enn en o an ınar gi i bir 
l,:r._..._ • ap "ere,·ek eakinin lena • ı· 
""St •• 11 q ır. piye•i daha geçenlerde Türk ti • 
!~"!ile~ e~m?leri lazım geldi Çocuk tiyatrosundaki komik yatrosuna hediye etmi§ oları M. 
ıc'"frıtaız ı;:::0~· Son ol~alı ar· unsur yabanini:ı fokıl&bın karıı - Kemal Küçük, ı:amimi, temiz ve 
lf ve t , p:yate tez:ın yan • aınJa duyduğu gülünç JQfkınlık i· değerli bir inkıUip •anat'karıJrr; 
'iitii~::;::,~ılır hıJtle olduğu çintlelıi. aöderi, menli teair yapa· onun tiyatro tekniğine olan bil -
. a~ 11· ır. bilir, münakQfaya gelir, cevaba gi~ini ise herkes kabul eder. 

'>Q'"ciır· 1, İltnaet Feritlıın'a •cıyfım layık ıe)ller Jeiildir; bunlann ce· M. Kemal gibi inkılaba irten 
~ı~Q, .~tlf bu •aygı dÜfÜncemi vabı •alona dolduran kahk:ıha - bağlı, öz yürekten Ciimhuriyetfi 
': oylerneme de aıgel ola lardır. ve •anatında arta bir tiyatrocu· 

a., . Piyeateki Doktor Hep, Bayan nun inkılabı ter• ve yanlıı anlata· 
~ IPI.~~ be., de görtlüm; pi · Rülıiif gibi tipler bıı çoculr kome • cak bir piyea yazmıyacağını söy
'°erid,.:;ınr. hiç de Bay Hikmet tliaintleki komik unsurlardan o . lemek bile Fazladır. Değerli ,tazı· '-.ti,.::... •öyl~ifi gibi bulma· lan lıtırikatürlertlir. "Yeni inaan · cı Hikmet Feridırnun gÖrÜ§Ü ha . 
,,. · oltırak yazıcı arAaJa- lan çocufa mükemmel inaan .:>la · falıdır. 

aaf'İifiinii 
tera ve yanllf ralı tanıtmalıdır" diyen Bay Hik· Refik Ahmet Sevengil 
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Ekmek 12 kuruş 
Fazla imali ye ücreti 

kabul edilmedi 
Vali ve belediye reisi Bay Muhittin 

Oıtündağm batkanlığmda dün saat on 
albcla fınncılar toplanmıtlardır. Bu top 
lantıda borsadan alman un fiyattan tel• 
kik edilmit, buna aöre ekmek narkı h~ 
snp olunmuıtur. 

Du hesaba göre nark komisyonu ta • 
raf mdan gözden seçirilclikten sonra ek· 
mek ve francala fiyatlannm arttmlma
ıma karar verilmiıtir. 

Cumartesi günü otuz para arthnlan 
ekmeğe yirmi para, 20 para artbrılan 
fra.ncalaya kırk para zam yapılmı§b1'· Ba 
suretle ekmek fiyab on iki kuruta, f ran 
cala on alb kurup çıkmıfb1'. Yeni nark 
yann sabahtan itibaren muteber olacak
br. fırmctlar çuval baıma verilen 193 
kurut imaliye ücretini az bularak bu • 
nun 225 kuruıa çıkanlmasmı iıtcmiı -
Jeı-se de belediye bu teklifi kabul etme
miıtir. 

••• 
İstanbul belediyesinden: 
T epinievvelin 23 üncü çarıamba eü

nünden itibaren ekmek 12 ve, francala 
16 kuruıtur. 

lstanbufu Sevenf er 
Cemiyeti ihya ediliyor 
Evkaf idaresi tarafından son bir tas 

yeniden faaliyete ıetirilmeai için dün 
saat on beıte ıırüzeler direktörlüğ&ıde 
bir toplanb yapılnuım. Eski eserleri ae 
venlerin bulunduiu bu toplanbda ce • 
miyetin ihyasına karar verilmiıtir • 

Belediyeler bankasına 
gönderilen mektuplar 
Bir çok hdediyeler tarahndan An • 

karadaki belediyeler bankasına gönde • 
rilen mektuplara pul yapııtınlmadıiı, 

bankaca bu mektuplann parası verild~ 
t.. MIWA 11luuhiı. anl&;11lnuıtır. Ban • 
kadan belediyeye bir yayım selmif, bun
dan sonra belediyeler bankama pulıaz 
mektup gönderilirse pul paralannm be • 
lediyelerin bankadaki yÜzde on mevdu • 
atlarmdan kegileceği bildirilmi§tir. 

Mason localan 
iç itleri Bakannmz Bay Şükrü Kaya 

mason localannın kapanması hakkinda 
dün bir muharririmize ıunlan aöylemiı· 
tir: 

"Türk masonları ideallerinin hük(i · 
metçe tahakkuk ettirilmekte olduğunu 

görerek kendi tC§ki!atlanru lağvetmiı · 
terdir.,, 

Tohum oynanıyor 
Değerli pir ve muharrir Necip Fazıl 

Kısaküreğin, (Tohum) iaminde 3 per • 
delik bir facia yazdığını ve büyük alaka 
larla kartılanan (Tohum) an bu temsil 
menimine lstıınbul tehir tiyatrosunda 
oynanacağını haber vermiıtik. (Tohum) 
cumuriyet bayramı ırünü olan 29 ilk te;ı 

rin salı günü akf&llU oynanmaya bat 
lıyacaktır. Piyesteki rolün Ertuirul Muh 
ıin tarafından oynanması (Tohum) a 
na kadar kıymet verildiğinin hir deli • 
lidir. Şelıir tiyatrosu ıimdiden bu pi • 
yese ait biletleri satmaya baılamııtır. 

Sanasaryan hanı kimin? 
Bahçekapıda Sanasaryan hanrnm be· 

lediyeye mi. yokn Ermeni patrikhane • 
ıine mi ait olacağı hakkmda dün An • 
karada temyiz mahkemesi birinci hu • 
kuk daireıinde müdafaa yapılacakb. 

Bu davayı takİ!> etmek üzere belediye 
namına bay Seniyüttin, bay Mahmut 
Mahir, b.,y Tahsin Yesari Ankaraya rit• 

mitlerdir. Ermeni patrikhanesi namnw 
da avukat bay Narlıyan ile Bay Necati 
Ankaraya sitmiıtir. 

Be'ediyenin 936 bütç~si 
Uraym 936 yılı bütçesini.., hazırlan

masma önümüzdeki ayın ba?mdan iti • 
haren ba~lanacsktır. Uray tarafnldan 
dün ıubeJere bir yayım tönderilmif, l'C

çen senelerin tahsiaatmı seçmemek ıar l 
tile isteklerin ikinci teırinin on be~ine ı 
kadar sönderilmeai bildirilmittir. 

1Gezintiler1 

lssız Istanbul ! 
Karıı evin •açağında ilk gü • 

nqin kızıl d :ılgannı gorunce 
luılkhm. Ne tzkerlek gürültü•ü, 
ne süt,ü aeai, ner zerzevat~ na • 
rcur, ne de tütütt ifçilerirrin patı; • 
Jıaı var. Sokak, alabildiğine bom· 
bOf uzanıyor. Sayım aabahı böyle 
bQflaılr. l•tanbulu 'ep~evre bir 
çöl ıardrğı k!ıplamıı. N~den 
•onra havada parça parça ırça11 
yırtılr bir ,ocak ıeai, gazete adla· 
rını sıralıyor. Saat yediye doğru 
boı yollarda tek tük geçit batla -
Jı. Banlar, erk~n Javranmlf aayı· 
cdarJı. ' 

Kollarınclalıi lmrtlelelm aal • 
laya aallaya yüriiyorlar. Bari 'J'ai• 
murlu, kapalı, a:sli bir hava ol • 
aaytlı! inadına gökler balutmz, 
giinq parpar. Yeniden yqermif 
tepeler o kadar güzel ki, eolerin 
zintlanilan kalır yeri yok. 

Anauın bu durianlıık bir mo • 
tör uğaltıuiyle teprentli. Bir oto
mobil, olanca lııziyle ortalığı toza 
boğarak uçtu. Önündeki kağıtlı 
ancak hayal meyal .eçebildim. 
Sonra gene /ıer l'eri dolgun, derin 
•eaizlilr bürüdü. Saçaklar güver· 
cin dolu. Kaldınmlara iniyorlar. 
Tatlar araaın:la yem anyorlar. 
Döne Jöne, guruldaya gurulJaya 

tlolQf•Yorlar. Meydanı bO§ bulun
ca içlerinde kabarıp yarama:zlığa 
kalklfanlar bile var. Ba~ka gün -

l~rJe bu güzelim kuılar, bir mısır 
tanai, birkaç bulgur kırıntıaı 
kapmalı için aaçakla yer aranntla 
melıik dokurlardı. Çok gez gaga
lanndakini yutmadan, telôtlı ka
nat aeJeriyle geçenlerden kaçar
lar. Bugün bütün cadde onların. 

Seme on lıala ben de çıktım. 
Şimdi arhk bütün pencereler do· 
la. Sokafa imrene imrene bakan· 
ların göz ağırlıklannı tcqıyarak 
yepyeni ifime baılaJım. Bof far, 
lena bir ıey. Halbuki dün akıam 
kentli kendime: 

- laız lıtanbulu göreceiim. 
Derken, hemen hemen •evince 

benzer ıeyler duyuyor gibiydim. 
Gördükten sonra irkildim. BQfım· 
da bQ.fka bir göriiniif canlandı. 
6'K.irte", "Bolayır", "Çanakkal~,, 
kaabalan Ja büyük aaı"qta böy

le bo§tıı. Kediler sürü aürü ~da· 
mın peıintlen lıoıuyorlar, acı acı 

miytaı>lıYorlartlı. · Ogünler benim 
acı an.Jarımtlandır. Dün, lıtan • 

.bulun göbeğinde bu acılığr:1 taze
leriJiğini duydum. Çoluk çocuk, 
genç, ihtiyar, herke.in camlarn 

yapıfmtUı, pencere parmalılılJa • 
rına aanlmaaı hiç de iyi ıe,,Zere 
benzemiyor. S!ınlıi bütün fehir 
hapishane kailmif. 

Zihnim bir kere buna aapla -
nınca, hep lena ıeyler Jüıünme • 
ie ba§l•dım. Hatta bir aralıkken· 
dimi "Lükrea,, in o qıiz kalemi· 
le anlathğı vebaya uğramlf Atina 
aokaklannda •andım. Kapalı ka-

pılar, pencerelere ÜfÜfmÜf yüz• 
lerle çevrili bu damarları atlım 

aealeriyle varmayan bombOf can· 
aız yollar apaıuızın, bir cenaze 
aofııkluğiyle aerilmiıti. 

Yalnız bu acı duygulann yanı 
barında laükUmetin buyruğuna 

bir tek atlam gibi uyan halka ka • 
VUfmaktan gelen bir Ônur da gön
litma doluyordu. 

Kuin olarak biliyorum iti, bir 
giin bıı ul~ kendini wme böyle 
bir tek adam gibi atqe Je ata .. 
caktır. 

s. a .. ı. 
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Izmirde kereste buhranı 
Antara. 21 (Kurun) - thracat 

mevsiminde lzmfrde ktti mlkclarda 
kutuluk kereste bulundurmayı taah • 
hfit eden Zingal §irketbdn stoku blt
mi§ bulunduiundan kuTiılllk kereat& 

buhranı h!sd olmu§tur. ~ flrke
ti, vaktinde kereste yetiştirmediği 

takdirde dıpndan kenwte getirilme
m d~nilyor. Meeele ekonomi baka~ 
lıltnd& tetkik edOmelrtedfr. 

Maden arama enstitüsü maden 
mütehassısı getirtecek 

:Aııb:ra, ıı (Kurun) - Maden a: • cektir. Bu maksatla memleketin muh 
rama enstitüsü tarafından Avrupa· telif cihetlerine gönderllecek lstikpf 
elan .bq maden U1JJ13 nr <m.ütehamıs) mühenclisleri o mmtakalardaki ma • 
getlrtllec~r. Enstltfit bir it prova· denleri de tesblt edeceklerdir. Ensti• 
mı h.azırla.nıı~- Buna gör~ memle. tii, aramal&:r neticesinde elde edile • 
ket iklimine göre mmtakala.ra ayrı • 
Jacak, kış ff yaz mevsimlerinde ça • es jeolojik maldmatı tanzim ede; • 
Jıp,,P elvm~tl rerler te9bfl edile.., cek ft bir harita hazırlryae.aktrr. 

Ganel Üpekte1 terin lMuhtaç çiftçilere tııhrım
Ankaradaki çalışmalar ııık ve yemeklik bağdag 

Ankua, 21 (Kuran) - U~ad ~ Ankara, 21 <Kurun) - Tanm ha • 
..JLd lspekter Tahahı Uzer, Baka.nbkla kanlığı geçen yıl kıtlık olan Ankara, 
temuuıa devam etmektedir. Dala& bir Afyon,. Eskişehir, Çankın, Kastamo. 
ay kadar burada kalınası muhtemel nu, KUtahya, Tokat, Samsan, GtlmUş;
clir. hane Ulerlndeki yardıma mahti~ ~ift 

Ddnci genel fSpekter general KA .. çilere tohumluk ve yemeklik lnlfday 
mn Dirik, ziraat genel dinkt5ribıtl zl4 dağıtılmasını kararl~tmıu~tır. 
yaret ederek Trakyadakl ıöçmenlerin Dağıtmaya. hemen bqlanacaktır. 

tohmnl~ .. "e 1ıayvan lhtiyJ.~ tı.ıe • Çamaltı memlôlıasından 
rinde goruştü.. 

E&ki Ağrı valisi hakkm- yüklenen trızla., 
d k . hk "k f ~~ 21 (Kurun) - İzmir liman 

a ı ta ı a i~leri idaresinin Çamalh memllh.asm-
Ankara, 21 (Kurun) - Eski Ağrı da.ıı yiiklenen. tuzlardan aldığı yükle· 

ftlist Rtfat hakkındaki tahkikat eT. me ücretinin arttmlınası hakkındaki 
nJa devlet ş6rlsrna gelml§tir. Eski 
ftll, ı muhtelif snaia mUttehim ba. • fstefi ekonomi bakanlığınca kabul e-
lunmaktadır. dilmemiştir. 

Gençler birliği idare lzm1r milli emlak direk-
he1Jetinde değişiklik törlüğündeki suiistimal 
Ankara, 21 (Kurun) - Gençler bir Ankara, %1 (KuruR) - Jzmir milU 

lifi aynı 2' S1nda fevkalAde bir top.. emllk dJrektBtltıfUnde ortaya çıka • 
lantı yapacaktır. idare heyetinde de· nlan suiistimal tah.kikatı bltfrilmi§ • 
iişiklikler yapılması, başkanlığa a'fU" tir. )filli emlik tahsil lmirlerile va.
kat Yusuf Bahrinin reürilmesi muh. 
temeldir. 

Sovqet sporcularına şölen 
Ankara, 21 (Kurun) - Ankara fibar 
yı, Sovyet sporculan onuruna bugün 
bir çay Ş(Jlenl ftrdi 

Beladiyeler kon~resi 
Aııkara. 21 (Kurun) - Belediy~ 

kongresi ayın 24 Unde saat 1(,30 da iç 
bakam Şiikrll Kayanın bir söylevtle 
açılacaktır. · 

Ekmek gene arttı 
:Ankara, 21 <Kurun) - Ekmek ff • 

yatlan yeniden b1r .lnıruş ytlQeltflaL 

ÖLÜM l 
~l&ü Kara Süle~ Pili& zade 

eaJrj Benat atmtuarnfı ~ Ali Be
yİD oiha hariciye nezareti tercüme ka

lemi hulifumdan, mütekait B.,. Süler 
ımn Şeyket eoelile ölmüıtür. 

Cenazesi ayın 22 inci aah liİai kal
Chnlacak afle namazı Eyüp camiainde 

ltdm...U aile kabriıtanma defnedilecek-o 
tir. 

ridat direktörünün işten el çektiri) • 
meleri finans bakanlığın.dan bmlre 
bildirilmiştir. 

Kamulaya verilen 
laqihalar 

Ankara, 21 (Kmım) - Posta, te .. 
lefan, telgraf merkezlerinden hazıJa. 
nnda muvakkat ücretli memur çalış' 
tınlması, hudutta çıkacak ihtillfla • 
nn tetkikine müteallik 928 tarihli 

Ttii'k - Sovyet muka.wlrşbdn yeni • 
den tiç ay uzatılması hakkındaki pr.o. 
tokolun tasdikine dair kanuu 1lyiha • 
lan Kamutaya geldi. 

Askerlik işleri 
J.ı.anbul YiLiyelinJ.eıı: 
Beıoilu. ukerlik tul>eıiRde makanet 

316 dan 323 clahil piyade Ye bakayaları. 
316 dan 329 dahil iki aene himJete tabi 
mııflarm Askerlik etmiyenlerin 316 dan 
330 dahil Jandarm. ve Deııb amıflannm 
silih altrua almacaldarmdım 23-10-
1935 peqembe akpmma kadar bedel ka 
bul edileceii cihetle ıubeda wrk için 
toplanma aünü 24.10.935 olup bu dolum 
lulann mezkUr gün n saat 9 da iubede 
llleYaat lnıbmıul.n iJia ohmar. • 

Türk Anonim Elekrik 
Şirketi Müdürlüğünden: 

lranlı ahundun 
dünkü duruşması 

Hakyerinde bu müdafaa 
şahidi dinlenildi 

1.tanbul alır ceza hal<yeri, .,.. .. 
ız eanaınıda; dinliyenleri tahr~ 
yollu aaz aöylenildiği iddiuile a
çılan bir davaya dün de bakmıf, 
bir müdafaa ıahidi dinlemİ!tir. 
Durutmuı yapılan, İranlı A . 

hund teYh Musadır. Şeyh Muaa • 
nm tahrik yollu sözleri, Valde ha· 
nınm cami yerinde vaiz ederken 
söylediği, iddia olunuyor, bu dava 
d& genel ıavamanyar Ahmet Muh 
lis Tümay, ıuça aabit IÖ'rnriif> ce. 
21a. iatemifti. Şeyh Mu-, ondan 
sonra daha bazı müdafaa phitle
rinin isimlerini öfrendiğini bil -
dirmiı, bunlann çağırılmaıı iıte -
ğinde bulunmuftu. 

Dün dinlenilea müdafaa tabi • 
eli. te:vh Musa söz IÖyle~ ken
disinin de ha.zır bulundufunu, af 
zmdan tahrik yollu herhangi bir 
ıöz İ!İtmediğini anlabnıt tır. 

Dunı1111anm devamı, relmiyen 
müdafaa tahitletlnin ıetirtilme • 
ıi için, batka ıüııe: bll'akılınııtır. 

t;:KONOMI 
Fındık sahılan -Bir )'Ulcmuzm fmdtk · piy .... mda 

yaptiji inceleınefere röre. IOO Wtalar 
içinde fmdık aabıı biru clQ1'111nlaımıı· 
br. Bunun sebebi de Almanyada Türki
ye fmdıjinm bu yıl iüzd• )'üz faili ol 

duğu hakkmda~ bfi pyfadır. Bu 
pyia:rı çibraıdar, fmchim daha acuz. 
1ı7acaiııu ileri ıriirmeldedirl&r. Halbaki 
lnınJu doinı delildir. 

1938 :rıh fmclik rekoltesi için hi~ bü 
oranlama ileri şüriiJınecliif için ileri ıü
rüleıı takanılarm bir laymeti yoktur. 

Almanyada ne kada,. 
süt çıkarılıyor? 

KUltUr l9lerl 

Yeni Kültür di7ektörii 
vazifesine bcytıyor 
Yeni kültür direktörü bay Tevfik 

dün Ankaradan şehrimtıe gelmiştir. 
Bay Tevfik dUn kültür direktör nki 
U bay Mehmet Eminle görüşuek İs· 
tanbulun kültür işleri etrafında iza: 
hat almıştır. Yeni direktör vazi!e~i • 
ne bugfin veya yann Wt§lıyacaktır. 

Bay Celdl Ferdi - Kültür direk • 
törlüğüne atanan Bay Tevfil\ten açık 
katan kültür genel i~pekterliğine. ts. · 
taılbul lbesi direktörü Bay Ce1Al Ftr· 
dinin atanl\1a~t kuvYetle nıqhteıuel • 
dir. 

P•ll• h•lıa•rleri: 

Kalbinden vuruyordu 
Sultanahmette park karıwnda 

bakkal CemiliJı diikkinı önünde 
duran Esat iaminde bir çocukla 
Ömerin lokantasında çırak Ali 
Minir arumda kavga çıkımı~ Ali 
Minir 1uında tqıdığı bjçafı çe. 
kerek Eıadı kalbiaden vurl!lllk 
isterken etraftan yetitenler tarafm 
dan bıçak elinden almmıthr. 

IKt ARABA ÇARPIŞTI -Vat 

Türk - ltalyan 
Tecim kon\l§malarına 
yakında başlanacak 

halya ile tecim mukavelemizirr 
Ditmeıi dolayııile dün kcndisile • 
görüıen gazetecilere ltalya tecim 
ata9eıi B~ Ariv~ ~ne demi~tir 
ki: 

- Türk . ltalya tecim mukave
lesi aym yirnıisinde bitmiştir .. Ve 
a~ebinde bir ay daha uzatJlıp~ • 
tır. Yeni mukavele içinde Cumuıi· 
yet bayramµıdan sonra komışma " 
lara başlryacağıı. Bu suretle mu • 
ahadenin tahdit edilmediği v.eya 
editmiyeceği hakkındaki haberl~ 
rin doğru olmadığını görüyorsu • 
nuz. Yapacağımız konu~alanıı 
da nıuvaffakiyetle neticeleneceği· 
ni umqyoruz.,, 

itaba tecim ata esi, eski ltal • 
yan muhariplerind.en o'duf.'u ci .. 
betle yurduna karsı ö~evini. }!'ap

mak için gönüllü olarak hii ~me • 

tine müracaat etmi1 oJaolar~nn • 
dır. Müracaati iki ay önce yap • 
mıttır. 

Cevap beklemektedir .• 
ınan Hamdinin idaresindeki 31 aa ~,::'""""""' ....... .,.._--~..,..-----,=-•1:--
yılı tramvay arabası Kadıköyündc Kı•a Ha herler 
Kuı dilinden ıeçerkeıı Bakırcı ~-.-Ş .... !ş ..... l~i ~B-üyt!,....·..,..·k-d ..... e--·e.,...y-o..,..lun....-d-a...,..ka-
Mıjırdjçin idareaindeki ltuıuıt ~ za1arm sık sık vukua geld · ği Kan· 
tomobllle çarpqaut, otomel>ilin hkavak ~ ~ivarma bele(rye ta 
ıağ çamurlufu ~rçalannu,tır. rafm@n bir fener as'}IDJ§tJr. 

KAÇAK E"ELER - Feriköyün- • Arsıul~l Çoc:~ları: Esire:&!-
de et kaçakçı11 Ahmedin karısı me Kurumunda ()me-vredeki mer
Türkimn evinde dokuz Saffetin kezinden gelen bir emirk Ati-na • 
eTinde oa kilo ~alt daoa eti h~ da toplanacak kon~, geneloyu 
lunmut, m.üıatkn edilmiştir. m~betile şimdilik tayin edil • 
ATEŞ EDERKEN -Te!efon meyen bir tariha bırakılmıştır. 

itçitertnden lzRt i!c Konyalı tfa.. • tintversiteniiZde o~ı.ısan ya -
ıan, Mehmet kavga etmitlerdir hancılar için sah ve pen;enbe gU~ 
Bunlardan izzet tabançasını çek .. Ieri sa.at on yediden sonra olmak 
ınif, ateat etmek üzere ikeıı bek- üzere hir Türkçe kursu ~ılmış.Ur· 
çi ta.rafmdan yakalanmııtır. • Usküdar-Kadtl\.Öv trarova1 
SARH()ŞLUK YOZONDEN S.O$Yelesi bir mikdar ·daha yeıJ 

Sabikahlardan Mehmet,, Yağ ka· tramvay getirmeğe katar Yermiş· 
panmda Hüseyinin kahvesine sar- tir. Birinci ve ikinci me\•.ki~ r bU 
hot olarak gitmif, çamlan kırmıg tramvaylarda da bir aracla ola -
ellerinden yal'alanmıttır. cal<trr. 

DENtZE DOŞTO - KadıkCS • •Bir ınüddet e:wel hirlec:en Et11ıı 
yünde otUTan Ali sandala biner • dar Oyl ile V~moyl kumpan.v&
ken aYaiı kayarak denize dü§mÜ§ sına. son gijplerde .Sokani oyl kuıtl 
iıede çabuk kurtarılmIJtır. panvasr da iltihak etmiştir. 
BAŞINDAN YARALANDI_ "Hamhurkdaki bir Alman~ 

Kuımpıada Pirinççi aokağnıda ması Tü_rk Ofisine baş vuraraJı:~1' 
oturan ıeyyar manav Mehmet Ali- ay sonuna kadar mühim mikdtı ~· 

Av1"ııpa domates istiyor niıı oilu yedi yaıında Cemal m.er- nohut, bakla furçak almak jst.e • 

Bu yıl bazı Avnıpa fannalan fula divendeo dütnıüf, başından yara- _gı~ ... ·~niiiiiiibiiiiiiliiiidiiiiirmiiiiiiiişiiitiiiiiriiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-"1 

Almanyada. .on ıenelerde ne kadar 
ıüt çıkanldıin_ta dair bir iıtatiıtik net • 

ıedihniftir. Ba idatiatiie ıör., Alınan· 
JWla 1933. ta M milyar U•, 11.14 1ıe 

2.\ milraı: 700 nıibo• litn ait ietU...ı 

ınikdarda domatu almai• karar.,..,... lanmıft11'. 1 
ferdir. B'l karar, çok önce Türk tociaaer __,.._ ___ ..,....., __ .,....,.,..,.,_....__._,,.....,,._'"':'" Nöbetçi eczan~leT 
lerine 1ııildirilıu.q olmuma nilmn 4lo • Ge,.mi• Karanlar: -Saa\&ty&da: Ttofilo~ Akaarşyd•= ~ 
matu aatqı temin edilemMllÜftir. Bir r Y tt T•şrinewel f9~ ref., Kuq\iwükteı A. KemıJ~ ~,il 
firma son hattalar içinde Bulcwtan • AHRET VE BiZ reınirüode: Nhma. F~nerd~: A~if'. 9" 
dan 100 lôlGn. 34 marktan 20 Va&oA E,.V<lh ile muhabere. eden me~· udeba§mda: Univenıteı Sırkecı~e· t«ii' 
ciomateı almı:fbr. hur Kamil Flamariyon brt huıuıta tl1' Jtemal, Kilçiikpazarda H&eyi1' Jll' 

Niıan 
Bayan Rusan Halit ile lıta.nbul ma

liyefi varidat tahaklNk ınüfettitleria • 

den bay Ami Ukbı nı llİtan törwıi dün 

Sulbulalunetteki evlerinde ve bir çok 

aile doatlan vaaaıda yapılnuftır. iki 
tarafı da kutlulanz. 

Etibba odasında 

jiluini '°,.;.,. gazıeıcciye ~iiylo d11.· nü, Ulelicle: Siela, •tiktetta: ,&\li ._. 

mifıir: • -. ~-= °"7t, G-)ac.~..-, 
....,. Öldühten sonra rulıumu;: yine claı:et, BeNlaatla: Kunlc. i~ı..t 

y~ıyor· Gerçi bunun lô)'emul ol· Y~c: S. Barunalqu. 1' . 1' • 
<L.ığun.u iddia edecek d('ğifim. Fa· ta: Necdet ~ Kaımı~tad•.:~ 
kot .ron ne/P.Simi::den. sonra mercu• ni Turan, Hahcıoilunda: Yeni T~ 
diyetimi:ı yine bt1/Qdir. GömiUdük· ~ " Tep~~__,.,. 
ten, ve b~mi:: U&hilQI drikaım İıTMt&Uf Beltdiqni kıtlık ti1•ıı:v-
so,,ra bu, )ine devam ediyor. Ben ~ehirTtgatrasu ~U a• .. caıP 
ilpjrti~ma..eılığa inanmom. F.ab"tlt (J 

0 
., ,.~ 

hQrtlaklnr meı·cuttur. Bir {Ok he· ~ H11ı111H11u11m111 .ı. 

İstanbul Elektrik tirketi Cüm buriyet bayramı esııaamda umumi Etibha od .. mda yeni yönetim 
ve hususi donanma tesisatına llz• m olan elektriği vermek için, ~üt· kurulu ıeçimi ·dün yapılmıttır.ı 
teri saatinin kudreti dahilinde bulunmadıkça mezkW- teaiaat bak · . Reyler ayrıhne.ktadır. Evvelco iki 
kında bir ihbarname verilmeti ics P ettiğini tekmil allkadarlva ili"' defe. idare heyetine seçilen iki ü • 

rekr perili evlere te.,adü/ edilmi~- .aat ~ P-' 

tir; t'C bir çok kereler bu hortlak· •• '18 
lar göriilmÜ§tÜr. Ôfülcrle muh<ibe· Ö 1ÇU1, . 
re mevcut bulunuyor. Elinule b.ir l 'i 
<;ok 11es61cal.tır tianlv • .Uyemuılui• Ö 1 Ç" 
kail ckğil.i.m· Fako.ı rulı hr.r hal® / 
c~cdinin. etrafında bir ka~ zammı• -----..,.......---::•---;; 
Tar seyyaTiyctini m11.h11/rwı eyle· Franaız tlyatro•ll 111 . 

zeyler. yenin r,erine J,&fkaları &C!Çilocck • 
Bu ihbarname en geç 25 Teı ripievvel 1935 tarihine kadar tir· •=-. 

kete gelmelidir. 
Takı zaferlerin ve tekmil m iihim donanma teaiaatınm rabıt 

ünklnlan evvelce ,irket tarannda n tetkik edilecek ve bunlar ruhsat· 
lı 'tesisat müteahhitlerine yaplmla caktır. 

Bu ahkama riayet edilmeme ıi yalmz huna ıebep olan teaiaa.t• 

mekledir. - tı 
- Şu halde ölükrirı yakılması· Sllre11ya Oper• ~ 

na taraftar değilşinis? FNl\8n: ~ada ~~ ~ 
Halkvinde bugün Dr. FahredQ1n _Bu Çt>k fena. bir latrrelttttir. ti bu akea1ft I0.30 .ta Eaür .S-~ 

Kerim tarafından bir konferana 
1 

ÇünJ•ü. ölülerimi:: y~rlar. bunu krnd. cK.-.. Erhıln#!7>· ~~1.,. ftrilecektir. Mevzuu "hekimlik,.! örür ı·e ·(itirler. ı Malınnıt Yeaari ..e ~~ ~ 
ı1ııııı1ı1ı.....__..._ _____ .... __ zik Sez~i ve Seyfeddın A 

l.....- .r. 
Halkevinde 



Amerikada 
Neler Gördüıııı? 

1111 

işlemeli fesler! 
ndi kendime sordum: Aca&a Ce
layirde miyim, yoksa Ruzvelt'in 

idare merkezinde mi? 

lşciler işlerin eldenele 
veriJmesin"<kn şikayatçi 

Ate~ llöceklellinin lamba ve saçla~ 
. arasında elmas yerine kullanıld-ığı yer. 

Edime kapı Cebeci tat· oc:Ula· Brezilyadaki atett.öcelderinin, çok 
rı amelelerindeır Cemal, Huan, A kuneti ıttk aaçtılclan belirtil~tir. Baş f.ıle r- 1( a d:lfl k 0° 
arm, Bekir, Mehmet, Hliaieyin, Ye ka memiaketlerden ayrı bir cinı olan ·- ·L.. f.. I 
As1111 imzuiyle aldıtımız bir mek Bie&ilya at~llöcelderinden orada lam. casına SOfı.1fp'!t,. 

'(löaiivi Partu) gazetesinin özel istasyondan dııanya çıknıca bu hapta tunlar yuılmalctadtr: hlıa OWalr fa,.deMmlroalırtadir, 
bugünlerde bir tetkik seya.- rada bu türlü fesli insanlann daha 1 _ Yeni yapılan Devlet Demir Nasıl mr? Banlar toplandarü bir ti-

'h.... G · d fazla kayna,tığın~ gördüm. Bin . l' .. · ıenin için• dOW...almekü- ve ıite ce • 
., .. l'nıaktadır. örüşlerinl e yollarmdaki mutaahhitler. iş ennı celerl bir maaawrn üıtüne ke11ulllflalttal Pla ·ı b.Id' kted' Nev dig"'im taksinin .nförü·de -~yle di- 1;_· di la taş r ı e ı ınne ır. x- yv t.aşronlara taNiım e yor r, - .,., otlayı alreldi olarak ıplı:&arıdmnaktn-

V~ingtona giderken ya · yordu: ronlar rla parayı çok kazanalttn cltrtar. Bit ıtıkla; 1iattl kitap okomalıi bi:-
ı..... kt I d d'k1---te de - Eğer siz batınızı mkacak bir _.... ! 
uu nıe up ar a ı 1\cı • di,,e melenin yevmtyes1nl 50, 60 ı.- miimlriin OAl'J'Otmut 

DK-.J .. ,,.. •• ı b "n oda bulabilirseniz liüyük nıuvaf • J böc-•..:ı 'elen a..: ı k ~vı-uugumuz parça an ugu - ,,e nihayet 70• kuruşa indiriyorlar. Lakin, ateı · ınnerı •ı•.: o aTa 
itibaren J1ı>ı:ı.re 'k .. -slr.uoruz: fakiyettir. ~ıiller her yfti tuttu . - faydelaDmü iileü .timdf eıkiden oldu-

" ~ ·~ 'J Gun doğmaEclim akşam gttn Batıp 
et;'orktan Vaıingtona gidiyor lar.,, ğu kadar ıümullü değilmit ~imdi liu u-y 1 1 k . - Bu aıiller de kim?,, yıldızlar çıkana kadar çahştınlan 1--'ü daha zi•ade köylüler yerine eeti • • o efymnı a ara ıstaıyona w " 

Fakat az kaldı, saat nıeıe· - Canım bilmiyormuıun, her bu adamlar için saatle çalışmak riyorlar, ıebirlilel', doirudan 
dolayı yanlıt bir trene bi- yıl burada kongra yapan Şrayner- adet değil. Şose işleri de yine ayni limbayı, elektriİi tercih ecliyorlarmıt! 

·nı. Çünkü Amerikada yaz ler (Shriners) !,, v~yettedit'. Brezilyada aM§böeelderi bqka nok-

k Asiller .. Şraynerler ... Benim bun 2 _ ı~iler için•birer ış· cüzdanı · tıulaa rajbettedin Eıkid~ s~eleri lf •aatleri umumi surette tan- · ~ d"WH_,_...ıı_ L-L--i' b' il il y--
lar hakkında daha evvelden hiç verilmelidir. Hen harım mütlıah • usuııu•:n•-. llCTllUI 1 ır na e e- A-edilmiı değildir. Her beledi. olttU Şofa d e.~ P•• wal'Hw~ sialeneta lcadsalar b\in· 

. ~~i dairesi içinde istediği sa- bir malumatım : b • .r e . hit: oüzdalunz alllele çalıştıracak luı ~~-dala l:iat örtül.-i i~e 
~'lll&Gatakta ıerbeat Bulunuyor. l>u hususta bana ıza at vernuyor- olursa iş kanunu mucibince mtita- .-piıtifinı...,,. lMi baı örtülerini iki 
j:"" İçin Amerikada bir tehir d~. Zat~n pelt ~cele ~icliyoru•,. hiç ahhidi ceza1andırnıahdır; kat otaraıı: ~ m.tne yerleftirirler 

~ laatini kahul etmi9 ise öbürü bır fey ıle vakıt gayıp etmek 1IR· 8 - Yolda çalı§an a~lenln mif. Ateılilieelderi; pml p1nl •tık ~ıt
~'-ati kullanıyor. Hatti hazan miyordu. Be,, altı otele uğTadık. yevmty~1erini üt kılm~ ayırarak la·.. ılıirm yerial tatanmtl 

~.khrin bir tarafında oturan a· Bunlann hepei bizi istiha eder birinci sınrf amelelere 120. ildnci Bw ıelılD* aiialeait; Brezilyada ıimdj 
ı yaz t' '"b" t f d k gibi bir tavurla karttlqıycwlal'dı. f lOO .• .• cu·· J. 
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kuruş de mottadir. Eter bu moda diiİlyanm -..... saa 1, o ur ara m a tf 

1 
l"d 1 .1 .• Lu. ...-.:1 smı a . uçun smu.a . 

~He ha k d" 1 N t' Ben a e a e tart ar 1 e ıyı Dil' oaa .1 l"di Bi -~ d l hatlra yerlerinde de benimaenirıe, Bre-
ta.J re et e ~yor ar. e 1 • d'k .. .. ka I! bk h ven me ı r. u ;xu.ıuan a ame e _n L!!.-LJ • mi ._ t le-, ~ 1"it" .a..- 'kad iste ı çe yuzume rp K& a a . • . . . 1.;_ h • ter :uıyanm at.fıuuçca erı me e"e mem ~ un .l'UDerı a saat meae- ile gülüyorludı. Mejer hakikaten ~ırlığinden .bır .. ıwntrol eyetı - . ket seyahate çıbc:aJdar, demektir. Ya. 
~ . en dolayı büyük kantıklık· uiller heryeri tutinutlar. Oteller ., tip ~ere~ 1' cüzdanlarım b1tt m - liut da her ~tteki ~ ~·· 
(V~~İJor. H~r milletten ziyauc d ki b c1a· 1 . bı'l ·-··I e retle ımzae1metfdfr. aı ucllalar, liendi memleketlerının ate,-""'lt ak ) d.. ek e anyo ıre en e ı'S'_ · 
~t ed n ıttır. uaturunu t • d'I . PiYan 1 üatleriade ia. 4 - MUtaahli1tıer f§lemu taş. l»öceldcıinin P91ine diiteeelder!. Ancak, 

'
tiıı• eıı Amerikahl<ırın saat itle-

1 
mi lf· 1. 

0 ~ n _ _ı_ hay ronlara verin +"'-nlar d8 ;cnne arada .,...ıtı farlu bulunduiuu P..e, '"'lri '-- ·1 · • d "''1 san ar geoe ıyonarml§ı uuıau. t4' -"1'" ~ . 
~4" uu anaT~ en garıp egı · _ _ıiJ--~'- bi kt Ç" k" b' bak,-l k . ·,,.,.,vermı~oı- batlııa m...ı.ketı.nwü ateıbôcelden 

' --ret eu -=es r. teY yo u. un u ır 1\3 oyup ışçı.,_ ~· 8N1lll •• lthalderiai talMi p;lpde ('-ılt .. in-. göaiati lıantP tarafa 9..W " . duğu parayı ._. .,.·ohnddn ge;,; ._L ,.. :: .. , 
:t.1 • iınur) e plditimb Mltfltn 1 · ·ı•-· 'Dl-ı~ _.... ıu... --- 1 l ~ lti ' Dllf OIA OrlCda bu feaJj Mı, UI RR"I rfye aJtyor • .DW ~auu~ ~ua' uy J8 _____ ıiilm: __ _ 

ı ' fı trene bin!li. Bunlann ha!· görüyordu. Sokaklarda, otomobil-
1 

hut beş liradan fazla elim ~I • 
)'tef d, kırnmı birer fea bulunu. lerde, otöbüılerde, hep onlar var-1 
~İt \l. Bu feılerin kenarlarında dı. Bunl- ar••ı-~- her .,. .. .-t tip" yor. b 1 b" hama" ld ~h .1-lcıın esrarengiz itleme)er ve -· - uua ~ Mat aamıza re en ır an 

ZIJmriltlilanka kaşa bir 
maaal değilmiş 

'( ı·ı ten inJan bulunuyordu. Uzun boy dinledllderimhıt ~ ."1' e?t\. eler arasında bir yatağan 
~~i'\t lu, kısa boylu, ıitman, zaif, her "- Iş:Iaunııtunda h~ yutddaş lan hulundufu baklanda yüz yıldanbe-
\ F' .. bir hilal göze çarpıyor • cins insan. Bazıları da garip kıya. · b' talDm .. ıe d la d rdu \lct "ka.t bu adanılann hatların· d Öy bir dilekte btılunyor: Biz fabrika . rı ır ıoz r 0 fıp uruyo · 

M.aaaabr adaamda dev yumurta • 

lı.' hu garip fesler bir tarafa l:ia- fetlere girmit görünüyorlar ı. • işçisi değiliz: tid<at bfZiitr de ka • Baa yumurta ~nm·da bulumna
"ltt._ I: le anlqılıyordu ki, Vqington a • . .. dan k h kl bir dit lfttıiz ama raimen tam yumurta hakk.aacla bir '•u- endiJerİ gayet ciddf birer halisi bunları gÖre gÖre bıkmI§tı. nun Ç~ •• ll:mağJızalar[... L~--l ı fikir ecllfti ...... tti. }850 de bir kaptan 
1aı:·tt en kıyafetinde ıiyinmit bu . . be vardır Buyuk ıuıuwu • L.. -•-~ h' Lı! ..... .,,,_,,_ ... e1.1- -.I-~•-~ Onun için kıyaf etlerının gara • . •• • • -r,.umurt- ır DUTI1111111• uw ~11: 

"'- ~!ardı. t• ğm k' dön'"p~ bun - . larr ezıyorlar. Haklan hı~bıl' su • Parile'ltetWi. O zamaa abdenti aza. 
""'l ı h b ıne ra en ımıe u retl:1.. -..ıı . Bi ~'M \.: 

'

1
7ade ıaTİp olan ci et u a· I b •~ d .:: Vm-ı mıyal'~ r. ·~• ıılf • atnclıim Jeofrua lnr yumurtayı iyice göz-

l ._ ara aKDJıyor u. l ....... ~....... 1..·- h _11 ... q~l»i • Klyafetlerine, hallerine , • ' ma 1,. 0 uıag~ılD Jftfl" amm fgI· M ıeçiaeıel( bamr yumaTtbyan dev 
~lc111ıaenin dikkat etmemesi Amerıkada bı.r Avruptı m yapıyor. Sabat ağanrkeırma· - kuıunaA:epyomiks adDıı verdi. Bundan 
frı_lbaLPek tabii bir tavur}a kar. Şehri ğazayt 8ÇJYOY,' gfinlfür SDtlerce ıonra hu clnıten bir çok yumurtaJ~r 
tİitl'~ bulunmaaı idi. Ben bir Nevyorkta iken töyle diyorlardı: yük at.,ıyor ve gece saat on ikile- daha bulundu. n ... biriniıa uzunluiu o· 
~i ~ ~ların kimler olabileceii· - Vaıingtona varınca orada bir r.e kadar tek ~temizJik ya • tuz iki, otuz dört, a:eniıli~ yirmi iki. 
""ı ~~esniyordum. Bu adamla - Avrupa ıehri göreceksiniz. Gayet pryor. Buna karşılık aldiğr para yirmi üç santimetreyi buluyordu. 
~Iteı-.et ıldai de yan yana oturmu!, latif, geniş ve gölgeli ağaçlar ile altcak kal-rtmr do~racak bir pi& • Budliırm hacmi. den kutu )'UDlurt. 
ıı. 'ile -1d ki b' t · f" J b h' I':\..... d · J... •mm aiti milli, taYuiunkinin 1,48, k~ ~rı, ,.. ı arı ır gaze enın •· süs enmit ir şe ır. ,;,..a a gratıı· radır. Ken,,J.ıs•ı·ne "'- '"l;l:... bir el _ 
_._ \itunJ tk'k d" l l k D-· u ı..rc;9 ., .. ua lilıiri da•iı.. lını, .. alliain otuz bin misli"'· J.._: arını te ı e ıyor ar • ye yo tur. oorası mermer saray. bisecik yapamayan bu hamallar dir. Uzma.._ J,g.,kutua ne ho~ neo ~· L.Jc1e bunlar bir gece eğ • larla güzelletmit bir şehirdir. Ora- 1 k k h·b·d·rle 
~ı .. _llatle ba;lanna koymUJ ol · da hayat sakindir. Her tarafta in·· ÇORU çocnl sa 1 •• ~ 1 

11 
r. l ....ı MPmde olduiu bilinmiyordu. Bir gün 

~ı ~ -.ı ki km k • d Sö ama lar husuıu ntue!!Se!Je eme yiıw Madapıkar ad:mnda iıkeleti bu -~l ı arile ıokaia çı 1§ san yatamanın zev inı uyar. • . • • • . Jamfu; Bqtin Müzeumda bulunan bu is• 
't)'cft •rdı. Eğer cesaret edebil- zün kısası, Vatington, pek güzel çal~kl?rr.ı~ı~ sahlpI~l1 onlan ~si ICeletin yükaeldiii iki metre. attmıt ae-
~. bt_lll ~ •• u kendilerine açıkca so bir AvruftA •ehridir.,, tediklen gıbı ıClare edıyorlar, ku-

"""'I( il r- ~ kiZ santimetre tutuyor. Bu Jıeaaba gö• ~ Lir' ıçın böyle başlarına üze- Bu sözleri bana belki yirmi de- çük bir hatası olursa hemen ko • re canlııının ağırlığı bet yüz klôgram 
0

• 

~t feı ~llrı_ İtaretlerle ıüslenmit fa tekrar etmislerdir. Halbu ki ben vuyorlar. Bu doğru değildir. Sene- lacaktır. 
>fsıa_ aıydıklerini anhyacaktım.. Vatinrtona g~1inee kendimi bir leree bir mağauya hayatmı öağ- Tarihten önceki hayvarılar hal.kın • 

V'tiııat'et ti'en yavqladı. Artık karnaval ıehri içerisinde buldum. layan bir ada'm hiç beklen1~diği da bir kitap yazmış olan bir Amariknn 
I\~ °;'• ıiriyonız. Trenden a~ Hem de bu sehirde Amerikalı bir bir vakitta kovulursa ne yapar. müteha1111 Aepyomikı kuıunun doğu 
~4- ~•dun. Bu sırada yine ba- tek karnaval yoktu. Gördükleri • Başka yerde iş bulutsa buna kat • masallanaclaki Ziilnrütankayı ortaya at• 
btt td:_rıııızı hir fes olan üçüncü min hepisi de f&rk memleketlerini, }anır, fakat iş bulamama .• ,, rmı olduğunu söylüyor. Bu ku!un illcin 
dik • -.q• ,.a D h b ki Ma.lqaakar orr.-:uıJarında yqadıiı, top· -~ih._., :ı- rptım. a a sonra ir tark kıyafetlerini acemice ta it

1
_._ ____ ........._........, ................. ______ _ 

c --..ıuy b raklatr ı--n.&t kurt, böcek, nebatat .,_, )•.ı· e.. ir hetinciye, altın - etmi! ltamavallardan ibaretti. Böy fi "' d 1 , 
"ı .. ~lbc ıı_ __ Gelenler, GJ en er..~.J itikleri yediii aala!ıhyor. Senra orman· ~ ~ f.&_ "~ .. lfe. .• rast ~idim. He- le bir yere nasıl olur da Avrupa = 

ııı ~ • O iM' .~. batalddi yerla-e çekilmiş 
d '- 9" nuıı kaı>rıma doğru ıi· tehTi denilebilirdi! FRANSIZ DEVLET S R~SI c:.-lact\klordrr. Oralarda da yiyecekı.rinı ~~ile )'o) iiıtünde bun!ardan bir (Pensilanya) caddesinin her ta- ASBAŞKANI - Fransa Devlet !Uj anrtce:rı timsahlar tarafmdan yaladan . 

F.rava Olga 

çok çalqılıyoraa da bulUnamıyacatını 

ıöyliyenler pek çoktur. 

KURUN - Madagankarda y~şıyan 

Viyana - Duran1n yüksek mablı:e • 
mHi, ffliıik'.hayatı ü:o:erinde son cforece 

öiemli t•iri olacaW: bİ1' k'var vonmıtir. 
Bu kaıva söre bir laumr, evli bir er • 
kekle konuşmaktan, görüımckten, ra;a • 

haltere etınekten ~ilıebilil' ve mene· 
dildiği balGe'. iN dir.lemHae Y• teYkif 
yah'wt ıahsi ve buıaıi mallan haciz al· 
tma almlr. E"Yti bir erkeld~ dOat!'l mıü
naMIMrtlere sirenler haklDnda bu mw • 
amele tatbik olunduğu cibi evli bir lca· 
tenlere d6 ay.ıri muamele tatbik ol•n • 
maktadır. 

Yük.ek naalabmenin bu kann ~.-eı-

mesine ıebep: olaa hadise kudurc 

f.n• Liza namında C\·li bir kadı:ı, 
Fnw Olga ıanunda bir kadmıa koca· 
ıİM daima m.haltere ettiğini, ona tele
fon edip durduğunu ve bu ılA'etle ko • 

cauat ayartJaata çalqbğım mahke11W7e 
bildirmit ve b1a kadınm kocasını iCfal 
etmeaifte illllr&n veritiaemaini iıtiyerek 
rakmini "aile y:knalrla" ittillw etmiı • 
tir. 

Malak.-, davaya balıt:iiı zaman 
Frav Olaa, k'endiaİllİ:§ikiyet eden f.l'M'' 
m koeuile araamdaki miaasebet.in-:za· 

ranrz bir arkaclatlılltan ibaret olchiiU-
nu filiat l:izamn krıkurdlk yÜzaudeı. , -
bu tekilde hareket ettiğini aöylemi91 
~ ilW önce idliaaıa varit olıır.# 
dığına karar vermi!, fakat temyiz ımlr 
kemeıi karan nakzelinİl! ve yükte., ı..a. 
liem& miitklei Fnw Liza leW.de ı.... 
vennİ!lİr. 

MahlCUm olan kadm, yÜzanden b5r 
le rakilıinin kocasile görünmiy:ecek ve 
konuımıyacaktır. Akoi takdirde •in' ce

zaya mahkum olacaktır. 
Bir kaç yıl önce' de buna bmzcr bir 

dava olmuı, bir bdm bcıkumrn zev-
cile ldkola gesdiği için 69 rili npara 
cezaınm maJtkUm olmu4tu. 

Alman spor teş,kilô.tı. 
başkanı Atinada 

Atina, 21, (A..A.) - .A:lma.n 
sROr teıkilatı batltanı B. F.on Es· 
chammenınd Osten, bu sabah tay
yare ile buraya g~hnit ve Atina 
belediye reisi ile, Yunan olimpi -
yadı komitesi az=.smdan biri ve 
Yunan spor teıkilati mümessilleri 

'ctı,, c:•rdı. l<en::li kendime ben rafı renk renk bayraklar, afi~ler rası aabqkanı Sa~ Teodor Ti.,e dildaTt; yaft'ut inaanlara av olaulilan dü· 
~~lti1ı İci ıayirdemiyim, yokıa Rüz ile dolu idi. Bu afitlerde kongra tebrimize ıelmiıtir. ıünülüyor. A'nda insanlar çoğala.li? 
~)'°'ar;. nıerkezindemi bulu · azalarına "Ho, ge!diniz !,, ibare - Franars elçiliği lcatibi tarafın • hunlann da aayııı aza1mı~tır. Bugün bu· 

~-- ~ •Ye soruyordum. Bana leri yazılı idi. Bütün dükkanlarda d~n tehir ıerdirilmektedir. l".Jnan yumurtalar üzerinde timsah diş· -================== 
~ ı.;.. •d' bir adım atı,ıa kartı • ve mağ•.zalarda ayni ibare göril • JAPON ELÇILlel ATJıŞESI _ leriniır, inaaır sililihınnm izleri görül · bu kutun doğu illerindeki masallarda 
~lir~ anı çık«rak halı eatmak lu"'yordu· mektedir. Bu kut arblC yaıaımyor. F&· söylenilen Zümrütankaya esas olması ~: ı.t;• ~Uh•cak S'ibi a"eliyor- ''Wel Comc nobles !,, Japo? elçin. ıüel . a~ ~~yı liat nesli ne zaman bittni~tir? l86l yı· dikkate alınacak bir noktadır. Bunun en 

atrafrndan kar~rlanmı§tır. 

...... , .. _•"_ "1., had.ı d.~ .. ğ.il) m8ay•8• Yani "aıiller hot geldinfz.,, de. Yot:nadlf duıt ıebrtrmzeplmı§t~r. lıncla daha mevcut ohfol:lan söybni • eski ç~ğlarda doğudan göç ctmi~ olması 
~.... CL k b Bir~- ıilne ı_.....ı...._. Anbre- .a • yor. 1867 neıline nııtge!i:ımemiştir. da düızUnülebilir. B::lki bir gün doğµda .,, ~11nı •ııtece ıı 1 niliyordu. nay .. ,...... ·.1- o• ~ 

<Arkcıtt oaf) decektir. Şimdi b'1t canliamı bWmak için pek! mtiltchaaeslne rutplinecektlr. 
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Bir örümce~ ~ar~ısın~a! 
Bıldacm avı baıltyordu. Bir gÜn Ön• 

ce biribirlerini tanıyan eıki avcılar bir 
arada yemek yiyorlardı. Hepsinin Üze • 
rinde av elbiseleri, fiıeklikler, av çanta
Jan vardı. Silahlan temizlenmiı, güzel • 
ce silinmiıti. Henüz hiç bir teYden ha· 
berleri olrmyan masum kuılara yann bir 
clenbire aaldrracaklar, çok acıklı bir u • 
mumj katil yapacaklardı. Eski mektep 
arkadaılanndan Özdemir de orada idi. 
Bir düziye kendisi)e alay edip duruyor 
lardı. Bu Özdemir tuhaf adamdır. Yuf· 
ka gibi bir ytireği var! Haydi oradan, 
aen de, budala Özdemir! 

Ozdemir hiç durumunu değiıtirmi • 
70r, bu alaylara aldırmıyor, düıündük
Jerini açıkça söylüyordu: 

- Siz istediğiniz kadar alay edin. Be· 
nhn dü!ündüğüm doğrudur. Dünyada 
fikrimden vazgeçiremezsiniz. lıin açık
çuı bu: Kati bir lüzum görmedikçe her 
hangi bir hayvanı öldüren bir kimse, 
ke ... ini almak için adam öldüren bir 
aeneriden daha suçludur. Daha suçlu • 
aur yat o serserinin, ne kadar müthiı 
oluna olıun, yine kendimce bir rnan • 

tığı vardır. Haydi görelim, sizin man • 
bfnm ne? 

Hiiç! aade öldürmek merakı, kan dök 
mek zevki. Oh. maıallah, ne merak, ne 
zevk! 

- Haydi oradan ıen de; sanki Jİm • 
diye kadar hiç hayvan öldürmemiı, eli 
maıum hayvancıklann kanile lekelen • 
memiı. Söyle bakalım, kaç sivrisinek, 
kaç tahtakurusu öldürdün? inkar etme 
c:anım. ukal&lık limn değil. Haydi sör 
le. 

- Neden inkar edecekmiıim? Elbette 
öldürdüm. Oldürm~ zaruri idi de on· 
dan. Beni rahatsız ediyorlar, kanımı e
miyorlar, sıhhatimi bozuyorlar. Ya Bıl
dırcmlann, tavaıanlann size ne zaran 
oluyw.? 

- Öyle mi? Pek güzel. Bak, §İmdi 
aana bir teklifimiz var. Amma İyi dü • 

\ ,mı. l'rleıru hır mudafaa hakkın olma • 
Clıkça ıtiiç bir hayvanı öldünniyeceğine, 
burada, hepimizin önünde yemin eder 
misin? 

0zdemir hemen yerinden kalktı. Ö• 
nemli bir durum alarak dedi ki: 

- Arkadaılar, hepiniz ıa}ıit olun. Na• 
muıınn üzerine yemin ederim ki ... 

Yemek bittikten sonra Özdemir e • 
vinin yolunu tuttu. Artık bu meseleyi 
düıünmüyordu. Neden düıünsün? Ha • 
yabn böyle küçük vak'alarma aldıra • 
cak adamlardan mı o? Rahat rahat g~· 
çinebilecek, dünya aıkıntısmı içine koy • 
mıyacak kadar bir geliri var. Rahatı 00. 
zulmadıktan sonra dünya vız gelir. 

Fakat her nedense eve geldikten son· 
ra, arkadaılan arasında içtiği ant bir • 
denbire aklına geldi. Düıündükçe bu 
ğerıiz iı gözünde büyüye büyüye son • 
suz bir deniz oluyordu. Ne diye boıbo-

ğazlıkta bulundu? Ne diye bööyle müt
hiı, amma pek müthiı bir ant içti? Eh, 
bir defa olan oldu, ok yayından çıktı. 
Artık bu andı tutmak onun için bir vi~ 
dan borcudur. Tutacaktır da. 

Yatağına girdi. Fakat uykusu kaç • 
mııtı. Sağa döndü, sola döndü, gözle • 
rini kapadı, uyku getirecek ıeyler dü • 
ıünmeğe çalııtı, amma olmadı, bir türlü 
olmadı. Elektriği yaktı, bir ~azete al • 
dı. Biraz okursa belki uyuyabilirdi. Et· 
rafta bütün bir ıe11izlik vardı. Bir çıt 
bile iıitilmiyordu. şte bu derin sessizli· 
ğin içinde birdenbire hafif, pek hafif bir 
tırmalama duydu. aıı ucundaki duvar • 
dan geliyordu. Gazeteyi indirdi. Duva· 
rn baktı. Bembeyaz. tertemiz duvarın 

üzerinde kara bir leke vardı. Bu leke 
yavaı yavaı iniyor, tliylü ayaklarile du· 
var kağıtlarına dokundukça bir tırma • 
lama sesi çıkanyor. 

Ozdemir yerinden fırladı. Karyola • 
nın ayak ucuna çekildi. Gözleri bu iri 
örümceğe korku ile bakıyordu. Hayır 

korkusundan değil, nasıl söylemeli? Tik 
siniyor, sinirleniyordu i~te. 

Her nedense bu hayvana kartı bir 
nefret duyardı. Niçin? O da bilmiyor 
mu? Bir sinir meselesi. Örümcek bari 
yolunu değiştirse, yine yukanya çıksa. 
Hayır bu da bot. Artık bir defa görün· 
dükten, Özdemirin ıinirlerini bozduk • 
tan sonra nafile. Ya tavana çıkar ' da o· 
rndan kendini aıağıya, yatak üzerine a• 
tarsa? Hnydi döıemeye insin diyelim. 
Ya karyolanın ayaldanndan tırmanırsa? 
Hay pis hayvan! Ne diye göründü de 
Özdemirin aklmı allak bullak etti. 

lzmirde 

Define 
Uzun araştırmalara 
rağmen bulunamadı · 

lzmire Yunanistandan gelerek 

yangın yerinde itfaiye binası ya -

mnda iki yerde define gömülü bu· 

lunduğunu ihbar eden Yunanlı te

cimer Serafim , memurların hu -

zurunda tahariyat yapmıf, birtey 

bulamamtftır. 

Serafim, hatta demir çekmece 
' içinde yere gömdüğünü söylediği 

altın paralarla mücevherat ve tah 

vilatm kaybolmaması için ayrıca 
yere bazı tatlar da gömmüt imiş. 

Bu tatların gömüldüğü yer bulun· 
muştur. 

• 
1 okatta iki kaçakçı 

yakalandı 

Tokat (Özel) - Ötedenl:>eri ka. 

çakçılık yapan Sivaslı Papas Hü • 
seyin ile Tokatlı Binnaz · adlı ka

dının evinde 8950 defterde 590568 
defter sigara kağıdı bulunmuş, i . 
kisi hakkında da takibata başlan-
mıJhr. ~ 

Örümcek, sanki onun aklmdan ge • bir ıuçsuzun )<anına girmİ! olacakb. 
çenleri anlamış da, ıimdi yerinde du • Yatağmdan kalktı. · Pe~cereyi açtı. 
ruyor, küçük bir kımıldanma bile gös • Koltuia oturdu. Vavallı, maıum örüın· 
termiyordu. Ne düıünüyordu? Özdemire • cek ,1imdi yolunu çevirmit ağır ve alay. 
saldırmak için bir plan mı tasarlıyordu? cı tınnanıtile y,ukanya çı~or, yine du
Özdcmir yavaıça eğildi. Ye.rde duran var kağıtlarını brmalıyarak incecik ses· 
terliklerinden birini yakaladı. Yine u • · ler çıkanyordu. Ozdemir, dalgın dalgın 
sul usul duvara doğru sürüklendi. Ter bu harekete bakıyor, gözden liaçırmak 
liti kaUfıı.at hay91itm\ ka_çıp kaflulmft'! lfiitenüyotau. • ' 

s:l\a me~!!'1': :Vg,Qtiye~e~ ~urette. b~rd~ ~ U)llcaıtit, 'tk•hceli bir gece ceçti. 
bıre terlıgı yapıştırmak ıçın tutacagı hı· Sabah oldu. Hayriye bacı her gün ribi 
zayı, aradaki mesafeyi ölçüyordu. .. d b ·· t1·· k h · · . .. .. . . o gun e ayınm su u a vesını re • 

Pat.. dıye vurunca orumcek ezılecek tiriyordu. Özdemirin, yataktan kalkma. 
o da kurtulacaktı. Eli, bu hareketi ya• dan kahve i_çmek adetiydi. Fakat bacı, 

BalıkesirCumuriyet bay
ramına nasıl hazırlaniyo1 
Parti ve 

kesir 

_ Balı' Halkevi çalışmaları 
cazip bir muhit o'uyor 

Balıkesir, (Özel) - Balıkesir, 
Cümuriyet bayramını bu sen~ çok 

parlak kutlayacaktır. Günlerden -

beri komiteler ' bayram hazırlığını 

görüyorlar. Viliyette kabul töreni 

Cumuriyet alanında kutlama töre

ni, büyi!k bir geçit, fener alayları 

Halkevinde müsamereler ve şen · 

likler, §ehir kulübünde balo, mi:l

halle alanlarında çalgılar, ulusal o 

yunlar, her tarafta alet oyunları, 
stadyomda köylü ve §ehir gençle . 

rin yarıımaları, fudbol, en ıt 
müsabakaları bayramı dolduracak 

ve bi!tün bunlardan başka hayra -

mın her safhası filime alınacak, 

bu da on ikinci yıl dönümünün bat 

lıca hususlarından olacaktır. İnşa
sı hala hümmah bir şekilde <levam 

eden yeni Cümuriyet alanı 29 bi

rinciteırinde açılacak, o gün mu· 

haıebei huausiyece yaptırılacak 

hükumet konağmm temeli atıla • 
caktır. · 

Şehirliler ve kasabalılar tatil 

aylarından çıkını§, köylüler de tar 

lalarından köylerine dönmek üze

re bulunduklarından bu aylar par

tiiıin ve Halkevinin halkın siyasal 

v~ kültürel hayatına fayda ver .. 
mekte en verimli ~labileceğLay • 
lardır. Bu düşüncelerin mevsim 

için parti ve halkevi çalıımaları 
parti ve halkevi ba,kanlığınca . 
programlandırılmaktadır. Balıke. 

Anadolu şehirlerini de çekil~el 
bir inziva yeri telakki ede~: t 
nevverlerimiz coktur. Hakı .Uı 

- ı :ll" 

dur ki, bunlar yurdun herhaJll ffl 

köşesine kendilerinden bir ~-· 
mekten aciz insanlardır. r.f htl 

fih devrim bunların ıayıııPI 'Jt 
gün biraz daha azaltmaktadır~ , 
bizim sosyetemiz oldukç.a ·~· 
miş olsa bile yeni muhitini y• 
ğa b&§lamış bulunmaktadır:. ef 

iç Anadolunun tipik bir ~rO bıl 
olan Balıkesir de iyi ve caı•P 
muhit olmuştur. '1' 

1tı 
Her gün dolup boşalan P" ., 1r 

Halkevi kurağları, modern bı. bit 
d'rlCI nemaaı, temiz ve dinlen 1 ıerİ · 

kulübü, parkları, genif cacld~ ft 

katılan birçok yapıları ile cf.S
1j,;. 

ve meydanları ve her gün b&Jrı 
' güzel bir muhit ... 

1110 

Yalnız tarife çahıtığımıı bil tt' 
hite biraz daha ahenk bu •°''eııı·~ 
ye biraz daha samimiyet li~e't 
Bunun da kolaylıkla elde edı 
ğine bizim kan,aatimiz vardır• ~1 
Temiz ve enerjik tahıiyetl;;,it 

ve Hallcevinin hapnda ~ 1'Jr1' 

için haftikaten büyük bir nı''oııto' 
yet olan Kütahya şaylavı d .. • 

'~r 

Lutfi Kırdarın bu husuıd•1'1 1erlt . et 
htmalarını derin memnunıY 

sir Halkevi kültürel filimler gös-onu koltukta, pencereleri açık görünce öğeriz. , lP 
taıb. orgulu gözlerile baktı. Özde • termek ergesile geçen aylar~a bir Kenan Aknııı.P 

parken titredi, terlik dü!tÜ. Kafasmm i-
çinde İnce, alaylı bir ses ıu sözleri mı • 

mir hemen yerinden kalkarak dedi ki: sesli sinema makinesi almıştı. Şim ~ _ - ,,,(Jf - Namusum ·üzerine yemin ederim v 
ki meıru bir uüdafaaya hakkım olma • - Hahveyi turaya koy. Ben iki da· di bu makineden köylerin de isti- 350 bin ton luzıımızl ttl' 
dıkça hic bir hayvanı öldürmiyeceğim. - kika için odadan çıkacağım. Şuraya bak, fade edebilmesi imkanları düşü - ı rlll> 

Kork;k korkak etrafına bakındı •• Kar tavandaki. b~. P..is hayvanı görüyor mu • nülüyor. Bunun için bir motör te- zmir (Özel) Jnhİ" ,to~ 
Yolasmın ayak ucuna "çekildi Bu zaval • sun? Benı butun gece uyutmadı., O, bu • ..ı·ı k 'I · k" l Çamaltı "tuzlasında bufuıı,.ıılf11"''' • · b' d h. · d mın e;;ıı ece evcı erın oy ere se. ..s 
l .. •· ~· '"Jd" h kk · odada durduk'ca ır a a uyumamın a . ı.ı,1 
ı, masum orumcegı o urmeye a ı . · . h 1 • d I' · k' t ikt 350 b" t u" .o1 

kt H k b. imki.nı yok Mümkün:olduğu kadar öl· ya at erın e ses ı ·sınema ma ıne- uz m o.rı ın on . d"'""V' yo u. ayvan ona arıı ır ıey yapmr · • · .., 
yacaktı. Belki de acıkmı~, kamını do. dürmemeie çaliı-rak büradan defet. si bir kamyona teshil olunarak be- tur. Tuz çıkarma mevsil1'1 • hıt>ıot 
yuracak bir sinek aramaya çıkmııtı. Gr- - Öldürmeden nasıl defedeyim? Kn· raber götürü1ecektir. ettiği için tuzbda §iıncH1'• ı ~ı' 
dasını aramaya çıkan bir hayvanı öldür • bil mi bu? BALIKESiR CAZiP BiR MUHiT bin amele çalışır.aktadır· 1'&1., ~-
mekten büyük bir cinayet olur mu? Ah, - Canım, uzatma, iıte ıana dedim ya OLUYOR k . . b .. 0ıır•Y .. düıünceıizlik, ne dalgınlık! Göz göre ıcr mümkün olduğu kadar!- arma lfl on eı gun 1 

re hem bu büyük andını bozmuı hem de • • Bugün bile yalnız köy değil, ıç dar devam etmi~ olaca~, 
- • - ~d. 

nldanıyordu: 

1 Aradığı• Kadın 7 
kadın ... Hele son rangnı onu çok sars. 
mışh. Çok yoruluyor ,.e evin işlerini 
tek başına yapamıyordu. 

Köşede oturan, gecelik kılrğile ka· 
fesin ardından saattlerce sokağa ba. 
karak sigara içen Zübeyde, sanki bu 
e\in misafiri idi. 

'' k k d S . ı· A · ·ı - ı..a,_Jııd•· _... ~ocu · apıcının yanın a.. enm ı, - nnen ıyı cşme6e l.J'"~ JJllP-• 
uslu bir yanucuk .. Getirteyim mi? lrcalarda yıl<anması Jazırnd 1• 

Çocuk geldi. daki has tane) e gönderdik· ~ 
Beyaz, solgun yüzlü kara saçlı in. inandı. tirttiı ~t 

1 Aşk, Macera ve Hayat Romanı 
Yazan: Kadfrcan Kafh 

lialbuki bunların hepsi de kendi e 1 
&erleridir. Eğer ben bir aralık küçük 
ıbir düşüncemi söylemişsem bu söz ka· ı 
bul edilmesebile dahn sonra bana hü· ı 

cum için bir bahane olur. ı 
Küçük bir itiraz, bir yan bakış, bi· 

raz yorgunluk onun kızması için çOk. 
tur bile ... Zavalhda herkesin onu ten· 
kit ettiğini, onunla eğlendiğini sandı
ran hlr kuruntu var .. 

Güzel bir kadının bulunduğu bir e 
ve ziyaret için giderken: 

- Böyle yerlere gitmek için can a
tarsın! .. 

Diyordu. Böylelikle hiç aklımda ol. 
mıyan bir duyguyu durup dururken 
körilklüyordu. 

Orada gü~l bir iki saat geçirince 
hoşuna gidiyordu. Zira onu herkes iyi ı 
karşılıyordu. Zaten Zübeyde bana kar· 
şı ne kadar hırçın, sinirli Ye kaba iEe 
bnşknlarma kal'Şt çoş uysal, nazik ,.e 
iyi ... 

• * • 
Bir gezintide sırma elbiseli levent 

terinde gizli bir hülya ile ona bakar. 
Sonra bir kırgınlığa dü:.erek beni de 
baıitan nyağa kadar süzer. Dudak 
büker; birdenbire: 

- Gidelim artık .. EYe gidelim. 
Derdi. 
Eve dönerdik. 
Onun gözünde ben, beklediği şeh • 

zadenin yerini çalnn bir hırsız gibi 
idim. 

l\ledineden gelirken beni ne derin. 
den derine sevdiğini, lstanbulda be · 
nim için ne hale geldiğini, ancak ona 
acıdığım için evlendiğimi unutuyor • 
du. 

Halbuki onu bir küçük karde.,., ](ar· 

da kalan bir ya\'ru kuş gibi koruyor
dum. Onun için yaşıyordum ve her • 
kes: 

- Ne güzel, ne şirin kadın!. 
Dedikçe göğsiim kabarıyordu. 
Bilmiyordu ki o, çok şık bir am • 1 

balaj fçindekl uhirli haplara benzi • 
yor. 

••• 

. - Teyzeciğim, yoruluyorsun. Bir 
hb:metçi tutalım. Bu iş böyle yürümi · 
yecek. Büı:ıbütlin düşeceksin! .. • 

Zübeydenin hiç olmazsa hizmetçi · 
lerle hiç geç.inmediğini bilen zamlh 
kadın, bundan doğacak gürültü ile 
beni de yormak istemiyordu: 

- Hizmetçi istemez, olğum. Fakat 
sekiz on ya ında bir kızcağız olsa ye. 
terdi. Yürümek, gidip gelmek bana 
zor geliyor da .. 

ua. .. tahakıcılardan birine söylerken 
arkadaşlarımdan Naci duydu: 

- Talihin \'armış. Arnmağa lüzum 
yok. Ben buldum bile 'sana .. Gel! .• 

Beni koğuşlardan birine götürdü. 
Kenarda, heyaz karyolaların birin 

de hir kadm, baygın yatıyordu. 
.Xaci kubğıma eı:.;ıcrek: 

- Boğaz kanseri.. Yiyemiyor, içe · 
miyor l'C konuşamıyor .. Ülece'; .. flu • 
gün geldi. Dokuz yr..ş:nda bir kızı 
Yarmış. llana güçlükle Ye işaretle an. 
tattı. Onu yüz üstü bırakmamakhğı • 
mı ı;;öyledf. Halbuki ben bek~'r bir a· 
damım. Annem babam da memleket,,-

cecik kaşlı bir kıı ... Koyu kahn-rcngi l<'aka t ne ) azık ki Eaaa~n ~·c ııe 
birer halka içinde kara gözleri ,.e u az sürdü. Zi.ibeyde her g •. 1·.::tır?' çe" ~ zun kirpikleri sırsıklamd1. yemeklerde bann FerihaY1 ~ 

- Senin adın ne? n basladı· tJ.1rdf · • ' rdC 
- Feriha.. - Bu kızın )'Üziinden e 
- Annen iyi olunqı~·a l;ad:ır hznim . kalr.taC:ı. Her giin bir ı.nr.c.. 

1
, 

) anımda knlrr Ye hen im kızım olur 1 ~ordum. dııı. t;ıı1 
musun:' O glin henıasrlsa bir har 

0
• 

Başını eğdi Ye boynunu hüktü. mrş. ., yeri11c ~. 
Hasta kadına yakfaştım. Ne yap · Fakat bundan r.e çıkar· tıt' 

m'.lk i~te:Iit;imi anlettırn. Yiizünd:? bir nabilir ya!.. _ d:ıı.ııırr11.tfl• 
pembelik gürüldü. Başile te~eld.:Gr et- Züi;eydenin kırdı•rı b~~e bll ~·1l'<1 • 
ti. sabını tutsaydık her )la cıı btf • 

• * "' · cnüın kırdıklarına göre }<o ·r 
Karmt fcrihayı ~evdi. Ummadığım 

bir Şl'ydi bu .. Fnl;at bir tiirlü gü\'ene 
miyordum. Ilu se,·gi de,·am edemezdi. 
Korkuyordum ld bu çocuğu evimde u
zun 1.aman bulundurm:ık mümkün 0 1• 

masın. Zira onu alm:ık ne kadar kolay 
S!l atmak da o kadar güçtü. 

Feriha, _çiçek gibi bir k1z oldu. Ha
marat ,.e cana ynkm.. Aliye Hanım 
~o'• RCl-iudi. I~i dualar ediyc:du. HaE. 
taneye kadar geldi. i~üçük kızın an · 
ne~ine söı verdi: 

- Onu senin kadar sc,·ece_:-im.' Se -
nin kadar iyi hakaca~ım. 

Hasta öldü. 

o J bl 
ğm olurdu. 11.1 ' 1\("'

1 

• ıırıa d' · Başka bir gün arr. Ö"ıe11 I • .,,ı 
uzurı s • 1 nr 

eda vererek nzu~ ]{ırk )'] • .. ,. • 
· - Ökiiz gibi )'ı:vor. d yur.sU" bO 
knlmı~. r.cdir'! Allah 

0 

lelerini... tu 
U'·untllı:; • 

Gece. karım • ldll· 
Kaor vavaı:ça ,·uru 

~ :> c11 
G •.. ı -11 

- ırınız... . l\edf ,·a~· 1il 
Feriha. 1.:ı\•nlh hır -ıcıaştı· 
. . d' .. 'll!11ıtl1l .J -bi ıçeri gır ı, ., dO~ 

r~ •• ezik bfr !!e:91e~ rfcıt"' ... ar 6" 
- Sizden hn\'ilk bir . ,-anıf\Il g 

• 11ent•11 • rırıt· t"r he" ... Benı an .. \·ah·arı 
. oım~ı r;ll ·.. ,,or) 

dcrsenız.. .. < ttrkO'' 
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lfey Vestin yanında duran beyct~ 
1ttt.ıntolu t1e bey:ız bereli kadın, ... 
"haclın değil, erkektir. Polis mület
tiı! Harri Din, suçluları meydana 

çıkarr ·ak iç:n bu kıyafete 
girmİ§tir! 

; 

Me1 Veste 
Tebd·t Sav 

torc lonois. nus ı la~ in lı 1 
-- sı:wcs -- ıws ~ -- ı:::w:s- ~ 

Kadın Kıyafetine Giren Polis 
Bir T !lzak Kurmuş Ve ... 

Anadolu Ajansı "Sinema ar · 
tisti Mey Vesti, yüzüne kezzap 
serperek güzell=ğini tahrip etmek· 
le tehdit eylemek suretiyle 1,000 
dolar do!andırmağa teıebbü.ı e · 
den 7 kişi yakabnmı~tır,, şeklin 
deki telgrafiyle, Holivuddan :ıld1-
~1 bir haberi kısaca vermi§ti. Ge 

[.!n Amerika ve Avrupa gazetele· 
ri, bu hususta tafsilatla. doludur. 
Hepsi ayrı ayrı muhtelif cephe , 

)erden yaptıkları arattırma rıeti 
celerini belirtiyorlar. 

Bütün yazılanları topluca hü · 
li.sa edelim. Asıl suçlu olarak or• 

tada Corc Y anois adını taı:yan 
bir adam sorguy.l çekiliyor. Bu 
adam, "Foks,, film stüdyo-su lo ~ 
kantasında çah~ıyormuı. ~oliıin 
sorgusuna kar§ı kendisi bu itin 
suçlusu oımadığım, suçu batar -
mak için diğer -lltı ki!i ile bir çeo 
te teşkil ettiklerinin de asılsız bu 
lunduğunu idd1a ediyor. Polis 
şimdiki halde diğer altı ki~iyi ser· 
best bırakmıt, ancak bu adamı a• 
lıkoymuıtur. 

Vak'a nasıl olmut? Eşsiz yıl · 
dıza, muhtelif fasılalarla beş teh· 
dit mektubu göııderilmiı. Ya 200 
sterlin yani 1,000 dolar verecek. 
yahut da bütün dünyaca bilenen 
güzelliği kezzapla gid .:rilecek ! 1 

Sonuncu ınektuptar hatta icabın 
da canına kıyılmaktan bile çeki · 
nilmiyeceği yazıimıt ! Mektuplar 
da kendisinin telefon numarasını . 
gazetede netretmesi istenf!mi§ 
Yüksek yıldı~lar:n telefon numa· 
raları gizli tutulur, müstear isim· 
lere alınır. Bu Y•>lcı:ı hareket edil 
mesi, l:endilerine tapman binler
ce kişi tarafından ıvakitJi, vakitsi::ı 
rahatsız edilmemel~ri makıadiy · 
Iedir. Tehdit savuranlar, telefon 
numarasını öğrenip Mey Vestle 
bu vasıta ile görüşmeği, pazarlı • 
ia girişmeği gözetiyorlarm~§ ! 

'Amerikalıların çevirdiii bir ıpor füminden görünü§ 

Üstün cesar'?tiyle tanınmış yıl 
dız, aldırıi etmemiş, gülüp geç • 
miş. Fakat kulaktan kulağa teh . 
dit duyulmuş, it polise aksetmiş 

ve polis, Mey V esti bir parktaki 
belli bir h~rma ağacının kov-..ığU· 
na istenilen pa!"ayı bir zarf için ~ 
de bıraktırması yolunda ikna et -
miş. İşte tevkif edilen Corc Ya ' 
nois de pal'a bırakıldıktan biraz 
sonra ağacın altına gelmİJ, zal' · 
fa el sürmüş ve civarda saklanan 
polisler tarafından yakalanıp. 

merkeze götürülmü§tür. 

Yakalanan adam, lüks bir oto 

mobilin durmasını müteakip, içe
ride muhteşem hjr kadının yanın· 
da oturan baıka bir kadının on • 
dan bir zarf almasının, otomobil• 
den inip bunu ağaç kovuğun:ı bı
rakmasınm merakını uyandırdı -
ğınr, otomobil uzaklaştıktan son• 
ra bu sebeple ağaca yaklaıC\.rak 

kovuğa el soktuğunu sö,1'lüyo::-, fa· 
kat o civarda gece yarısı ne işi ol• 
duğunu, tatmin edici bir cevapla 
izah edemiyormuş! Amerika po • 
lisi, bu tehdit ve suikast suçunun 
Gangsterlerin marifeti olduğunu, 
yakalanan adamın onlardan kor
karak hakikati 'e işi tertip eden 
çeteyi açığa vurmaktan çekindi • 
ğini sanıyor. 

Almanlann çevirdi~ bir spor film
0

inaen görün°ii§ 

Hoıa giden ytlclızlardan biri olan Kete fon Nagi de, son za
t manlarda Almaııların aforoz ~ttikleri yıldızlar arasına karı§tı. Nazi· 
t ler'! göre, ötedenberi Macar diye tanınan bu yıldızın kanında da Ya · 
1 \·r.Jilik t1armıf ! Yıldız, §İmdi Avmı furyada tarihi "Pompadıır,, filmini 
.- ··iri.Yar. Son iki •ene içeriıinae çevirdiği koıtüme filmlere.iUi .. 

Şimdi bir taraftan arnştırış e · 
hemmiyctle derinleştiriliyor. bir 
taraftan da sivil polisler, Mey 
Vestin ayak bastığı yerlerde ted • 
birli davranıyorlar. Mey Vest. 
dostlarının ısrarla ricası üzerine 
peşi sıra sivil polislerin gelmesi -
ne müsaade etmiştir. Bu arada 
kadın kıy af etine girerek yıldızı 

koruyt.n erkek polisler de vardır. 
Bunlardan birİdİ, bu &ayıfadaki 
resimde beyaz manto ve beyııı:ı 
bere giymiş olac-ak görüyorı;unuz . 

Bu kadın kıyafetindeki erkek. en 
sır rlolu görünen hadiseleriıı -içyü .. 
zünü meydana .;ıkarmak ve en a
zılı suçluları pençesine geçirmek 
le tamnmıt Amerikalı polis mü • 
fettişi Harri Dindir. Otomobilde 
muhteşem kadımn yanındn otu -

ren ve ondan aldığı zarfı parkta
ki hurma ağacı kovuğuna bıra • 
kan da, bu kadın kıyafetine gir
mi~ erkektir! 

-- - --------

ABEŞ 
Bu Mevzuda .film, 
Nerelerde ra·sak? 
. Geçenlerde Almanların Habe

!tatana ait bir rcportaj filmi vü -
• ~.Uda. g tirdiklerinden bahaetmİ§• 

ık. Habeşit\ana ait ilk mükem • 
rn~ı reportaj filmi sayılan bu fil .., 
~ın gösterilmesi, Avuıturyada ve 
)" a.caı;iatanda yasak edilI?tittir. 

aaak edilitin ı•bebi, İtalyanın 
&a.ldırıtına uğrayan Doğu Afı:.ika• 
••nd-1 • b l k ~tı u memleket ve bu mem· 
t etteki insarhr hakkında ıen• 

ı>a.r A. 1 Uyanmasına engel olmakmıt ! 
.\>:u.ıturya ve Macaristan, hosuna 

:•ltniyecek bir ~ey yaparak Beni• 
0 

Muaaoliniyi kızdırmak istemi .. 
l'orlarınıt l 

it blluna mukab:J, Habeşistana a
... aıka bir film, "Hakiki Habe • 
l'ıatan • . d ıt 111111 altında önce Londra-
1 '.ve sonra bütün lngiltere §ehir-
trınde g·· t ·ı . . F' ' ·ı t os erı mıttır. ılm, ımgı • 
'-~~ede alaka ve Hab,,.~lere karıı.ı 
'l>Uyijk b' ~ :1 

l~ ır. senpati uyandırmıştır. 
:r n lngıltere hükUmeti, filmi 
~nk etmek niyP.tinde değilmit ! n· ... 

Ya ~ger. taraftan Almanların 

t•1Ptıgı fılmin Almanyada göste -
t tne . d li b 11 evam ediyor. Orada da 

be a eıler lehine tesir bırakmakla 
raber Alma h'"k'"' . f"l . ~·· ' n u umetı ı mı 

• ha.. 

KET ----
Sinema Bahsinde 

1 ürlü Fikirler! 
Bir İngiliz film sosyetesi c..ırL 

resan bir anket yapmı!, film se .. 
yircilerine sorduğu suallere bin -
lerce cevap almı~tır. 

Son beş sene içerisinde İngiliz 
filmlerinin tekamül gösterip gÖP 

termediğj sualine 9,654 müsbet, 
47 menfi cevap gelmi!tir. Liste.de 

yazılı 20 lngiliz filminden en çok 
Çarlı Loğtonun Manri VIII. ro -
lünü yaptığı "Altı karılı kral,, fil
mi beyenilmittir İçinde aşk bu • 
lunmıyan filmi cansıkıcı sayıp 

saymadıkları volundaki ~uale 
1,257 evet, 8.893 hayır cevabı ve· 
rilmiştir. 6,666 kişi eğlenceli fil -
mi 5,414 kişi cirl.Ji fümi tercih et
tiklerini bildirmi~lerdir. Fenni 

mahiyette olan ve ileride olabile
cek ıeyleri gösteren filmleri 1.932 
kişi tercih etmi!tir. Renkli filme 
verilen rey sayısı, 7,360 r~nkli 

film aleyhinde verilen rey &ayısı 
2,578 dir. 5,35S kiti kostümlü . 
filmlere tarafta,, 6,755 kişi aleyh• 
tardır. Ayni derecede olan Ame • 
rikan ve lngiliz filmlerinden han
gisinin tercih (',lunduğu sualine 
gelen cevaplardan 9,203 tercih 
İngiliz 1,501 tercih Amel'ikan 

, .!hlikeyi zararsızca atlattı -
ğmdan dclayı t&nıdığı, toı:ıımndı• 
iı hayranlarından her gün binler
ce tebrik mektubu ve telgrafı a -
lan "Ha!metlfı yıldız,, ın l·orku 
ge~irip geçirmcdieini soran gazeo 
teci~e, gülüm:ıeyi~le kısaca ver
diği cevap, şudur: 

- Beni koıkutan şey, telefon 

numaramın gazetelerde neşri ih -

tlma1ini hatıra getirmekti! Tele• 

fonla arıyacak 01an birçok kiıiye 

ayrı ayrı cevap vermek güç, ce • 

vap vermemek d e nez.aketsizlik, 

yani heni üzücü bir hal olurdu l 
1 
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saklık öiütıeri Cumuriyet bayramı program 
Şehirde yaşayanlar ken- ,, •• • la '-? 
dil erine nasıl bakmalıdır? Geçıt torenı nasıl qapı :ea" 

GEÇiT 'TORENf na ftll~w~ir ..... U::; 
Bol et yerine taze meyve - Bol güneı ve açık 
havaya çıkalım - Sinirlerimi~i yorgunluktan 

kurtarabilmek için yapacağımız ıeyler 

1 - Cumuriyet bayramı müna.• 
ıebetile 28/ 10/ 935 pazartesi günü 
ıaat 13 den baılayar-1c 30/10/ 935 
çarıamba günü aktamına ka.dar 
reımt dayralar tatil edilecektir. 
Husuai dayralarm 29 - 10- 935 ıa· 

Sehfrde Sik binalar ve karışık kaybettikleri kilolarmı bir iki ay lı günü kapanmaları meelıuridir. 
mahalleleı- arumda yqayan bir içinde toplayarak MYİnçle ,.µıe ea- 28 ve 30 uncu günleri bu mecburi-. 
imanla ld>yün açık havasında, dal ki yuvalarına d&lüy.orlar. yet yoktur. 
Ye kırda yatayan bir insan arala- Azalmıı kanlar çoialıyor. Ger · 2 _ Bütün da)'l'alar, kurwolar. 

1 nnda ne gibi farklar gösterilebilir? ıUı •İnirler ıeqiyor. Kapanmq it- özel kurağlıır (huıusi binalar), Te 
lnaanlarm Y&f&Jltmı ilk za .. tihalar ,.çılryor. Bol meyve, bol ıü cimgeler (Ti._ca.retbaneler) kara v.e 

manlardanberi gözönünde bulun- net, ıu ve açık hava, dinlenmenin deniz taııt araçları (nakil vasıta .. 
({uran doktorlar için, bu mesele bıraktıiı ıeniı bir Jıuzilr her teYİ ları) istasyon ve iskeleleri iikte' · 
hiçbir vakit yabaneı deiildir. Bil- unutt1µ11p İDl&DI iıtirahata b · ripin 28 inci günü saat 13 den 30 
Luaa bu mea~leyi yakmdan ted • vuttunıyor. uncu günü ıonuna kadar gündüz· 
kik elmitler meyvelerin, ıüneıin, Şu halde köylü tehiri iye naza · leri bayraklarla, geceleri fener ve 
açık havanın eıhbat ve daha ziya. ran daha mesuttur. Gıdaaı tamam ıtıklarla donatılacaktır. 
tfe ıinirler üzerine olan faydala - olan bir köylünün yijzüne bir te • 3 _ lstanbulun belli batlı cad • 
rmı teabit etmitlerdir. Köy Ye te- birli her zaman sıbta ile bakabi • deleri, Bey.azıt ve O.niversite mey-
hirlinin hayat mukayesesinde Ye lir. danları, F~tih uray parkı, Taksim 
tehirli ile köylü kütleleri arasında Sinirlerimizi ailamlqtır • anıt (4bide) mey,dan,ı, Galata 
teıadüf edil~ ıinir hastalan üze- mak için telıircle yapmaia mec • köprüsü, Galata ve Eminönü mey
rinde yapılmıt tedkiklerde tehir bur oldınumuz zamanlarda açık danlan, vapur iskeleleri, demir yolu 
Lalkmın köylüye nazaran daha havadan mümkün olclub ka41.r ıar ve ,iafıasyouları, tlçe (Kaza) 
çok bu hastalıktan muztarip oldU- geceleri yatakodalarmnzm pençe- ~e Uray (8.elediye) ıube kurağla· 
lu meydana çıkml§br. Köylü Ye relerini de ~ıll bır•k"'fk auretile ruım öni.in~eki meydanlar gibi hal 
tehirli Y•J&Yıtlannda ya~cağı • de istifade etmei• çal...-~. kın ~oklukla gelip geçtiği, topla · 
mız bir sıhhat istatistiğini gözden Bol et ve kavrulmut yemekler nrp eflendiği cadde yol ve mey • 
geçirecek oluraak 1öY.le birınetice- rerine taze ııdalı 'it ve J>ilhaıaa danlar Cumuriyet devr~e yapı .. 
ye varırız. Şehirli: taze meyveleri -tercih etmeliyiz. lan dewim (lnkilap) ve ilerleyİfİ 

1 · Daha kalabalrk mahsur bir UykUlarımıza zarar veren gece gösterir afif ve döviz tablolarile 
bava içindedir. ~orgunl\iklannClan, ıuiiıtiuıaller - ıüslenecektir. 

2 · Şehir köye nazaran daba çok den, ve içki(len kendimizi koru • 4 _ Çümuriye.t bayramı ghnle· 
rürültülüdür. mağa alııqıal~. rinde Cümuriyetin devriminin ve 

3 - Şehirde yqayanlar kapalı Sinir Mütebuuı (lıtiklil) e1ı&1 ve gürlüklerini U.-
yerlerde çalıtan inaanlarc\ır. Ih. ~t ... ~.-pi tünlük ve öne~ini (ehemmiyd) 

4 - raze gıdadan çok defa mah. ----..--.------r-----r- halka anlatmak içinıaöz ıöyliyecek 
nnndurlar. ~tlara C\llDhurİyet halk J>V· 

4 • Meyie<fen farda~ yeıneie tıti lıtanl>ul örJiitU (tetkilat) ta-
a1ı,mıtlardır. . i:almdan öjreneğine (talimaJı14 .. 

6 - Jçki ve diğer key:f veren ze.. me) uyıun olarak halk ıküraüleri 
hirle~le çok ünıivetleri vardır. tkwvlm\J!llH'. Bu k\irıülerin yerle-

,, 1STANBUL - 18 danı mulikiai 1 
7 · D=-·" vor--'u~• .fazladr. 11:le L--ıi ,8ÜD ve kimlerin IÖZ a' ~ " •'"" •- (plik). 19 orkestra muıildai (pik). 19. '(',y ~· 

8 • Sudan ve giine~en iatif.a • 30 Ege caz. Fehmi Ege ve aı:kadatlan. dıldarmı •e pgndan b&Jka hangi 
deleri mahduttur. 20 bayan Halide .konuıuyor. 20,30 stüd parti kuraflannda ve halkevlerin-

9. Şehirlinin \lY.kuıu azslır; mün yo orkestraaı. 21 Radyo .caz ve ta~o or de ~ml.na konfer._ :ve nereler· 
tazam değildir. «estralan. 21JSS son haberler, boualar. de temıiller •ereceklerini gösterir 

21,5 (Liszt) in ölümünün ellinci yıl dö l'li•alı·a (cetv,al) pı·o~-m ·'> .:-ı· 
Buna mukabil köy.lüyü tedkik nümU münasebetile ha.y:at ve eserleri T'"~ ""' .. •·- ~ ... n. 

edecek ,olur.sak göreceğiz ki: hakkında bir kaç söz. Mesut Cemil ve kıemınd"chr. 
1. Bol güııef bany~u ~pıyor. eserlerinden muhtelif parçalar: (Profe- .e'hüag6bccı 
2 • Akan ıulardan istifade ede. sör Ferdi Ştatser). TEBR1KLE'Jt 

biliyor. BUKREŞ - 1~15 orkeatra, du • S - 29/10 '936 aalı tünü ~at 9 
yumlar. Orkcatra. 18 pWt, .aaler. NJc I 

3 ·Açık havada :ve muayyen bir duyumlar. 20,15 çift piyano koneeri. 20. ~ 9
1
45 e kadarVililik dana.tın· 

.zaman içinde çalqıyor. 45 tözler. 21 Viyanadan: Avnıpa koca · 4_- Y&li tartJmdan tebrikler kabul 
4 • Et nadiren keaildiği İçin az seri. 22,30 duyumlar. ı3,45 röle k~ edilecektir. Törene (mera~im) da 

yiyor. 

5 - Süt ve meyYe gibi bilhaua 
bağmda onnanmda ve tarlaemda 
yetittirebildiği bu en kunetli ve 
Titamin unsunından iatifade ede-: 
biliyor. 

23,55 almanca ve ırraq.rzc ahaberler. '24 hit bulunan -.y)avlar, l1tanbul ko
konaerin lltlreğL mutanlıiı (k\uııaandanbiı), Gene
VARŞOV A - 1'1,,1~ ~ 17,45 ra'I&..., Oat~lar (A;kert ümera), 

prlalar • .azıer. 18,15 orU.tra. ış,,so O · · 
tözler. 19 piyaııo, aöaler. Plak. Sözler. Jandarma komutam, nıvenıte, 

20,so Vi~dan raıe. A~ ~onteri. ~ükaek ~ ve .. K.~t~r .~İf~~ · 
23, IÖ.ıler. 23,20 pWc. 2.4,05 dam. töı:lü.iti (maarif müdurluiij) rük· 

8 ·Parası az ve kazancmı da i LAPYZlG - 18 Hafif mtı.ik. 19,S5 ae1' ifprları (memor), lıttnbqlda 
yi idare eden köylü içkiye de il _ .azler.· 19,50 oda ıaimiL 20,30 .CSzler. ~i ıbütüa müfelıtifler, adliye Jiikıek 
tifat etmiyor ancak bu zehirle 2i du~. 22, marı popuriai. 23 dır ,-.em'Ul'lan, .-liJ• örıütü batma~ 
Jebre girince zehirleniyor. yumlar. 23,so ~ .ZS,50 operetlerden. lan (eakb), Giillırük, inhisarlar, 

7 - Kumar, gece yorgunlutu Vti BUDAPEŞTE - ıa.so keman kon· ,.apu, EmWr direktörleri, Vilayet 
aykuıuzluiu yaratan muzır met. Mri. 19,1° Fr. den. 19•40 4ana. ıo,ls b~ı, okullar öğretmenleri, 
-•eterden uzak y••ryor. eöylev. 21 Vlyanada nr6Je. 22 Viyana ..,_~ •• L •• -:•b--..ıı·,: ve Uafıa ba• •cu -:r dan p.rlalar. 23,25 Macar miUiti- 24,20 ntu..,. _, - ISDU • • ., • -.s 

8 • Sakin ve as6de bir hayat ge- caz. manlvı, tH:aret ve aanayı odaıı1 
\Wriyor. .el- tic:Het d•r~ktörü ve batman 

9- Az. okuyor; yahut biç okuya. SALI Ça~ ~ı, aail1k Vf •PIJ&l yard1pı örıü: 
mıyor. . Takvim ?2 ı d ıeır .ıı ı.-ı ı d tqrtn ıtü lla§manlan, Mü~ülük, fat&m>ul 

Bu noktalan itaret ederken köy 'i• Recep t!'I RC(.cp Genel kurlılu (Umumi mecliı) Ü'T 

IGnOn ırhhat itinde ıalgm hasta •

1 

~:: ~~~~~ıı ,:::! .~:~! rıeleıi (Azalan) Uray, Hfl1k par : 
Irk zamanlarında pek fenni tera- :sabah namaz. "·09 5 ~ titi, hayır cemiyetleri ve uluıaJ 
İte tabi olmaması hayatı üzerinde Ofte namazı ı ı.~9 1 U9 (milli) cemiyetler ve birlikter °' 

ltlndl oımızı 14.58 IJ,1\8 ki ( ")) b ( t 
zarar verebilir. Fakat ne de olsa Ateam umu ı1.1e2 n.ııı ~ an mümesıı , asın mat 
yine doğum :ve ölüm iıtatittikleri Yatsı naııwı 18.!'13 ıs.sJ i:M.O ileri gelenleri ıır-aıiJ~ Valiyi 
Cle isabet ediyor ki köylünün öm- '.;:t ..... ;rttaterı ~! ~-:! IQatlulayacaklardır. 
rü tefıirliden daha uzun oluyor. Y'ılıo talan 2ı.ater1 7" • 7! Saat 10 dap 10,15 e kacJar ViH1 

Ş~irlerin ıinir]er üzerine arıza •--....ııı~ ... ..-..-. ... lllJ!lllll19!111111!11!11111111P' Vililik dayrumcla toplu olıırak 
yapan tetirlerini dÜfÜnerek aene tLAN kopıoloalann tebriklerini kabul e· 
ortalamada ve aonlarmda L--pla· deceklerdir • 

. ~ V AKIT Jdimp&,vmule M.r •-
ra, ~adır altlarına bağ v~ ba~ kö wıutulmuıtur. ı~ _. IDiWar ~ (Tiireae dahil olanlar için elbir 
ıelerine, deniz ken,rlarmt. Jıcn • " naimler v...-. ,........, •oıııt•ll•i • .., frü, ıiyah yelek ve beyaz bOT 
mak ibti d p birliler -. ........ illa ıa1-.. ...wı, ıiliadiı ppkadır ). 

r6 - Saat 10,30 cJıt, Vaij, r.~nn · C~« H~ rMIW 'ff 
ela lıtanbul kqmllte.Dı elduju hal- 1.., ~nl.wı~ _.,, 
de Cümuriyet meydanına (Beya· le"* jwpıy. *~ f~tlı#• 
zıt) gidecek ve meydanda yer al- h ,,,,_ f# ·~iaa.M 4•cı Cftf 
mıt pulunan ve g~at törenine gi· (~ ,.,, ... D ~a ~: 
recek olan her ııııbun kartııında yen ordıı ~ ..... ,1 Qdın s-e~ 
durarak kısa ıözlerle herkesin bay de bir t..U--il~;~?"'; 
ramını kutlulayacaktır. Ondan eoo.ra ~.dana Türk u.nc.tiı fi 

aonra Vali ve lıtanbul J>omutanı kilec.e~. $ancak çeJ<.j.'~"' 
tribünde hazırlanmı~ olan yerleri- z.i,ka waf~ atikli:) ,,,.,. ,. 
ne 8eleceklerdir. h.ııa~ ır,e ,..ç.cak or.f.!l• h.,rr r#' 

Bu sırada merdanda bulunan lar ı,.rafl}ld.a.n .el~l~ 
muzikalar hep birden tstikli.l mar B~cluı ..oar.a ~ ko.u~ 
tını çalacaklazdır. J1 _ ~ if de Edi,mekaPı' 1 

7 --:. G~it ~ör~ni 11rasHe a,._ - ıın\1.,\0 ~itliğe gidilecek, ~ 
ğıda goderılmıttır: ler)mize ,s.elenk ko.nacaktır. ~ 

A - Ordu (lstanbul komutan • lije ukerjen ve sivillercleıı ileıri,, 
lığının ııralayaca$ı veçhile) · le:çlerle lstanbul genel Ja,ırula üJitf 

B - istiklal i~in canlarını ve Ti, C~yet Halk P~isi il.rl *': 
uzuvlarını vermit olan kahraman • )enleri, -ÖEel kurumlar ve Mrf9c 
ları imıilemek "temıil,, üzere iğcil ler başkanları gele::eklerdir.. ~ 
(ma1fil) 1"/ı.>ay (zabit) ve Erter ziyaret için ıaat ,3,45de1:~ 
(nefer) ııre tehit •Daları. Şar~lı.ğmtb. (l!elediye -reiietffi 

C = Unifomaah 1edek subaylar top\anacaktH'. 
(ihtiyat zabitleri) f2 _Gece Şarın 'büyük yol1•: 

Ç = ,oliı. rından ge'"..mek üzere fener alı.1 
D = :Şar (Şehir) b.an.doaıı ·V}t ~ ları yapıl~caktır. Bunlardan Btf 

yakcıları. oğlu tarafında Harbiye okulundd 
F - Onivers!te ve yüksek okul- ve ~ kıJladan bir'l gr~ fjpl 

lar (Alfabe ıH'aaile) . ve ~elerle ~~ edeıd d 
G - Liae okulları (l~ilerile bo- ul!!.l!!J -ılar ,;,.,ı...,ı;reı. ı::::;:. 

raber). fie Ta~~ •eydp.mt p . 

H - Ojrefı!'.,ı ~~ • ~lir, Ani ~and• J.tanlJ~l ."f! 
. 1 - 011& ola,IJM 'Alfabe ıır~ ~ Emb f~r ..ı,.,,~ iıtir,Jı e..~ 
ıil.e) ~Jw, ~iyellw •f b•~ ~ 

J - Azlık (eHJliy~ı) glq,Jlm. fHI, ZO 4• Beyazıt ~Y~ 
iC ~ y~~ olP.ıllar, ~J1Ncaklf.1'41ır. ~ıı1.,-.ii~ 
~ .._ 1U1-iy.e ~~qıu ve Jllüfre· ~ ıeWı fe~r alayı f it'l~Iİ· 

zeai, ' 4.t, T-..J,qı, §iıh.,_. 1 -:. 
M - S.OJ"Alw JWMir, 1'1iJ. T.o~ ~ 
N -:- 1'•ısılay, Yeti~1 ~ • ~ ye ~w wbeat b fr 

ma,.• ~. Tijrk hP• nr.- •ır. h -111 ~ ~._,..., ,, 
mu, Tiirk ~@ijr •• u ..... I ~~ ~ ~ıjJ Wffmbl' fi 
mi)t bnllP Y• Wrlikleri, endiMbi N e4i~k 'bir auı-1m ,..k 
JnrJiij (MQ&Jj), NJll.f ~·..., i .......... bp ••Jiri ~ti 
ve hal~ Beyazıtta toplanan alay d• -

Geçit alayınm bu erraya söre dü YMJRIU tramva1 yolile En:inöll ~ 
zenini ve askeri latalardan bqka ıeleCk ve oradan Ankara cedd , 
diler gruplardan hangilerinin han Çaialoilu yqliJ~ Beyqıta d3~a1· 
gi muzi}ıalar tarafından pçirile '" re~ Gl'ada -r~ kalaca~ ,, 
ceğini ı~it tijreni komııttnı emir Beya•ıttan itibaren bu alaydl !°fil 
ve tayin eder. Geçit töre~ine itti • rüyütünü de Kültür Direkt~rl~ ti 

rak edeceJc gruplardan bırer enın t!afıpd~n \AJİn p}'JD'J.~k bır r 
tak "mümeasil., 26/10/9SS ıünü pekter {müfettİJ) ıevk ve id.r' 
ıaat 10 da Beyazıt kuleal di • d~lr. 
binde geçit töreni ~omutan1 tara• A it 250 /i•İttıil 
fından tayin edilecek b~r ıubayla n art111a 1 po 
temaıa gelecekler ve Çümuriyet fid1qor , 
meydanında (Beyazıt) alacakl,rı Cumuriyeı bayr.,..ı ~ 
yeri öğrene~e~~erd~r. . til~ Allkarada ya~l~ lrii~ ~ 

8 - Geçıt toreqnıe ıırenler B~ çjt retmiııe lıtanbuld~ tW 2SfJ • 
YJlZıl, Sı.ıltan?-hmet, Sirkeci, Köp. fil~ biı polM )ı,fileai i~~ ,'1'1' 
rü, Şişhıme yokutu, Tepebafı, Is· cektir. Dünden iti~ar~a MJılt'~ 
tiklal caddesi yolu ile Taksim mey -'dec:ek peJi,Jerin aJrJl....
danına kadar gidecekler, okulJıu- ltıınıJftır. 
la kurum ve birlikler git!eceldr:ri Şe)!rimifde}f i lıutJJıkltf tl• ~ 
yerlere göre ~irkeci ile Karaköy lgıfftJr. J~i~fle i1'ith• ~ t,iJ 
ara11nda ıerheıt kalac:ıklardır. ımda terk«t• iti_.-,,; q,p.fua4,-t 

9 - Saat 9130 dan iti}>aren tram Ji!I< tMiMt ya,.ım~dff', ~ 
vaylar bu yol i\zerinde bulunmı1a· _ _ ı ~ _.wetl 
caldardır. Bu yqlda buhınap }ı(l1k1 tstanbul mahkemei a~ijje .,..... 

geçit törenin diizenini bozJllapıalf hukuŞ dairttİJldcp: tilf' • 
iç?n yay~ kalchrlDJhtrdfl~ ~lfarJ lıdf~ p~ı ~tpd! ~dl 
cıkmıyacaklar ve ta§ıt araçları (n• ponın4a 7 q11muab terzi ZiY8 ~ ~ 
kil vasıtaları) dahi bu yoldan geçr sakin taPkacı Gani afeyhin• ~ ,.,_.' 

miye~eklerdir. Yalnız mbUnde vanm icra kılman ma~ .,1 ~ 
b 

' 
1 ( ~ )") 1 aiadei lluuna ........... J3I - ~ u unmıya çağrı ı o:Jf!.vet ı o an· . ~--:..· L:. -~~ ... • • • deıına tnfikaa _.,_.m .... 

)arı ta~ıyan otomobıller trıbüne k• ~ . . • ~ .. ,ı ı f*'. 
dar gidebileceklerdir. ita~::. ~f~~ ~ 9" • 

Reklam araba, otomob~ı ye k.flm 329 nuqaaralı ~~ ~ S' 
yonlarmın ~abu yol"aı,ı ve toplan rnn havi illmm ıpucJd~ ~ 
tr ycrlerin~el'\ geçmeleri ve byra · =et•:.~: la)mWllf ~ 
lıı.rda durma.lar.~ ya~a'?ı~. pg .:U-i ila..dilq itil>MP ~~::.-,; 

10-Gf!:·t \orenı bıttıkteq son· it• GtniaiR tMWizi ~-e~ .. t 
r~ Vali ve Kom-qhuı ve tribüqde 1 lij ~ lJ.ııiq\ o_. ~ 
bulunan çairılar Taktiıq "'e d,qı lanv. 



·Dün büyük bir mitingle 
hainleri lanetledik 
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ilk okuma -----.... 
Beşinci sınıf için çıktı 

Tavzi merkezi · V AKIT yıirdu. Iıtanbul Ankara caddesi: Tel. 24370 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan: 'f urdun heryanından mel'un suikastçilere Iinetler yağ-

dınlıyor; Ankarada da bugün büyük bir miting var 
ı.~-~ Önderimiz Atatürke kuvvetli bir zırh var: Gençlik! .. 
~1 Japılmaaı tasarlanan alçak- Ey büyük Türk istikbalinin a 
~ ~ilcasti tel'in etmek üzere düu 
'ttt~erıite konferans salonunda 
.t~dlt Türk Talebe birliği tarafın• 
~ hiiyük bir miting yapılmıttır 
~ lttitini tam ıaat on yedide hep 
, •iızdan söylenen İıtiklil mar· 
~J'I~ batlamıt, daha ıonra Oni 

ta11, temelciıi, koruyucusu Ata• 
türk, §U kudretli imanlı Türk 
gençliğine verdifin iıtiklil, kur • 
duğun cümhuriyet ":e baıardığın 
devrimlerle beraber ıen de en hü· 
yük emanetsin.,, (Şiddetli al~<ıf " 
lar.) 

)' ltaitede okuyan genç Türk ba • 
~~11 namına Milli Türk tale .• ıı--------..-.... ..----.ı 
?iiıı h~rliti üyesh1den Bayan Hay . Takdir 
~ ~ Gözman kürsüye geleırek 

lenne föyle başlamıttır: 
- G":)nç arkadatlar; 
~ luıan IM-.p~iz a.yni <kıy·; 
U. uıı içimW~ gelen yankt.-Ju . 
fltd 'ocıraya toplandık. Bi:ı devrim ~ 
~ 'llunun en verimli neferi da 1 
.,. Ç&lıtryoruz. Ve çelıtmak iıı; . 
o11ız. 

o} Buıün her vatandat ilk :ımaç 
tr 'tak Verimli benimsemeyi kar· 
'11lda buluyor. 

~ Oıerimizde olan ödevle:-den 

"' ~e doğu illerindea batı !lleri· ı 
~ . dar medeniyet alanınd~ ön 
" lilc eden Türk ulusunun tek 
:lıiını yılları ay, ayları gün ya· j 
cı il . en kııa zamanda en yüce 
~~leri çıkaran yüksek Şefi · 
ft61li •e yüce bqkanımız At.ıtür -
tıp hü~n acuna tanıtmak olacak· , 

· (Şıddetli alkıtlar). 
,, ~~z, inkılap çocukları kendi 1 

~hnızı Atatürkün varhğmda 1 
~ .... :fOruz. Biz. devrİD\ 9.rclula,rı -, 
~ ~nderi Knmil Atatürkün en -:;'le bir tehlikeye bile mevzu ot-' 

•na alan vermek istemeyiz. 

iç B:!kanımız Bay 
Şiikrü KayaRtG 

beyanatı 
Menfur •uikaıt tasavvuru 

kartııında h~1kımızın istisna 
ıız duyduğu heyecan ve bu yoi
da yapılan türlü gösteriler üze
rinde iç itleri Bakanımız Bay 
Şükrü Kaya dün bir muharriri 
mize tunları ı.öylemiıtir: 

"A%iz Cümhur Bcqkanımıza 
bir mika•t yapmalı iltiyenlere 
lrarıı bütün Türk alumnJa Ju • 
yulan nefret veba hadi.eyi tel" 
;nen ülkenin muhtelif yerlerin· 
de görülen •amİmi tnahüra~ 
ve ba tnahürata önayak olan 
gençliğin temiz Jayfuları ~ok 
taktlire ıayantiır.,, 

iç Bakanı lstanbul gençleri
nin de Atatürke bağlılık duy -
ğularmı gösteren bir tezahürde 
bulun.malanndan çok mütehas 
ıis olduğunu ıöylemittir. 

Suikast iti hakkında demi§· 
tir ki: 

ti ICanıal Atat5rke göz dikenle • ' 
~~Özlerini kendimiz çıkarma1; • 
~t•ı. Bugün Atatürke olan ya - "Bu mesele adliyeye intikal 
~,1iunızın gücü artıyor. Önde · etmiıtir. Tahkikatın iç Bakan -
~~ Çevresinde daha sıkı, daha lığını alakadar eden kısmı çok· 
~ u, daha heyecanlı toplanıyo · tan ;hmal edilmiıtir.,, 
~ Biz bu yoH~ varlığımızı f edn -.---.... ---------~ 
. ekten asi~ ;:ekinmeyiz., 

ı.ı '-1an Hayrünnisadaıın ıonra 
le~~e .~irliği ikinci baıkanı Bay 
)~" lôz aldı. Ve co~kun bi: he- 1 

l'lla •özlerine !Öyle batla-:W: 1 

LEBIT ANLATIYOR 
•• 

lı.a. - Büyük Önder bütün :>İr u-
di lldur. Fakat en çok gençliğin · 
tl.ad Buıün burada . hep beraber 
~ere kartı duygularımızı dört il 
,~la bir kere daha yayıy.n ve 
~·~•n kafasına lanetle çarp .1 
)~ oz Türkçesi kıvanç duyu · 
d~ Bu korkurç haberi dü,ün • 
l,11d heyecanlanıyor, heyecan -
· İtt. ılcÇ6 düıün•jyoruz. Çünk•.i bu 
~ Çerlceı Etemlerin parmağı 
~· Çerkes Eleuı kim? lnöniind;;: 
~i llefeıini vermemek için canı 1 ... ~·ıı. .. . 
•Utıc, geıırcesıne çatpış~r 

, ~)ell =;:•unu a :-kadan vurmak is 
S-.~ hpe. Çerkeı Etem kim? 
İtti) llQı adamı. Bunlar daha ne 
dilrı:ı.~. Türk '11uıuna çektir • 
"- çıle Jetiımiyor mu? Hila 
ltti:-!0 rlar. Cümhuriyet n~ıil . 
deıı, il ınluli.pçılara eklendiğ:n • 
l~ )epyeni Tül"kiyeden haber • 

)ole nıu"> . Dıal'lll • 
de bi l Uflunu~dur. Çanakkale -
Fellti 

11 
erce Türe delikanlııını ke · 

ı.. a IÖ11aen ··ı·· . . 'l d llllti Ptt , o um ıetırıcı er en 
"'-ı Uttaf a kamilin göpilaü a• 
~ı!•kat •aati önlemiı, saat 
llıaa.ı· :n•ı fakat tarih yürümiif. 
' 

1 
~tiirkül) ıöisünde ıağ • 

leçthnez, Türk imanı kadar 

Lebitten sonra gene Talebı? 
Birliğinden Adi) kürsüye gelerel: 
ıunları söyledi: 

ADiLiN ~ÖZLEERI 

" - Damarlarında kan y~rine 
idn taııyan ve bir avuç h!çten 
batka bir feY olmıyan deliler, bir 
uluıu öldürmeğe yeltenmişler 
Bugün onlara gülmek irad~sini 

kırbaç yapmıı d~lu dizğin giden 
bir ulusu bu çeıit engellerle ..Jur · 
durulamıyacağını bütün acuna 
haykırmak için toplandık. 

Bütün bir acunun öldürm~Jiği 
bir imanın ölmiyeceğine tarihhı 
ve daha ilerilerin malı olan yü 
celiklerin böyle mel'un ihtirasla -
ra yem olamıyaca ğma inanan bü
tün bir gençlik haykırıyor. Lanet 
onlara! .. ,, 

Bundan sonra Milli talebe bir 
liğinden Mühendis okulundan 
Sadık çok heyecanlı bir söylev 
vermif, bu arada tunları söyle -
mittir: 

SADICIN SÖZLERi 
" - Dün huduttan içeri giren 

yılan o ke.dar uzak, o kadar za -
valh bir ihtirastır ki, &il' 
cak abdalların kafasında çö
reklenir. Atatürk ölmezliğe 
çoktan ermitti.-. Fakat onun 
kafa.aında daha nice sıçra
Yitlar pusudadtr Büyük fikirle 
rin be,iğindeyiz Daha nice dü -
tüncelerin beslendiğini bilmiyo-

1 - Jand~rma ihtiyacı ;çin aıağıda madde, ~e~it ve miktar, 
eksiltme gün ve ılk teminat bedelleri yazılı üç kalem yiyecek ve yaka

nız. Onu rüzgarlardan, havayi cak komisyonumuzca açık eksiltmeye konulmuıtur. 
nesimiden, yabanın sevgisinden · 2 - Her üçüne ait f&rtname parasıı: komiıy~ndan alınabilir. 
kıskanıyoruz. Onun vücudünü 3 - isteklilerin eksiltme ıaa tine kadar ilk teminat makbuz vea 
milyonların caniyle yaıatmak iı · ya banka mektuplarını komisyona vermit olmaları. 
tiy.oruz. Onun kıılbinde milyon · 4 - 2000 liralık makarna 8 - 11 - 935 Cuma günü ıaat (10) 
ların kalbi atar. da ilk teminatı 150 lira, kilosu 25 kuru9tan 2000 liralık çekirdeksiz 

Gafiller bilm;yorlar mı ki, deV" üzüm 8-11 -9S5 Cuma günü sa at 14 de ilk teminatı 150 lira, kilo~ 
rim köklüdür. Derindir. Bizi~ ıu 25 kuruıtan 2942 liralık kok kömürü 9 - 11 - 935 Cumartesi gü
karumtzda gömülüdür. Ve kanı · nü saat (10) da ilk temınatı (220) lira (65) kurut, tonun bedeli 
mız san damlasma kadar akma (2900) kuruıtur. (3088) (6612) 
dan yıkılmıyacaktır. Bize o öyle 
b~inanqverdiktbü~nhainle1I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
orduıu üstüne yürüse tekimizin 
önünde ezilir, geri döner.,, 

Bundan son;·a aen olarak Ta 
lciJe ltirliii ba9kanı Rüknettin 
lıüniiye gelerek -tefli bir söylev 
ve111Dittir. Rüknettin sözlerine 
ıöyle baılamqbr: 

RÜKNETTiN ANLATIYOR 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar hinlerce kişiyi 

zengin etmittir. 
" - Kafa.at bir, duyğuıu bir, 

içi ve dıtı bir genç arkadqlarım, 
iki gündüı· damarlarımızda kay A 

niyan ve yanan bir heyecan, bik' 
linet at.eti var. Aramızda köpek
ler dolafıyormuı, hayır onlara 
köpek te diyemem. Çünkü köpek 
ler bile ev ıahip?erine nank3rlük 
etmezler. Onlara köpekten daha 
aıağı ıeyler diyeceğim. l:alırol · 
ıun onlar! Lanet onlara! (Şiddet-

Yeni tertip planını görünüz 
1. ci keşide 77 2. cı 7 eşrin 935 dedir., 
Büyük ikramiye : 25.000 Liradır 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyf:.' 
Jer!e ( 20.000 lira) lik bir mükafat vardır .. 

Planları okuyunuz. Ve b"u zengin Piyangonun 
taliliJeri arasına giriniz. 

li alkıılar, kahrolsun sesleri). •••••••••••••••••••••••••l.t-
Arkadatlar, on sekiz milann 

Tifrk Atatürkün ardmclan ko; H Ademı· ı•kt· .• ·d ..... a._r 1 
yor. Bütün acun hatta ıairr ıul - U 
tan duysun ki, Atatürke çevrile -
cek 1>ir yan bakıt ·olursa on .te}'iz 
milyon onun önüne seçerek etten 
ve çelikten bir kale qrecelC:tir. 

Arkadaılar çok mutlu l,ir ıöz 
hahrlıyorum. Bundan bir iki yıl 
önce Atatürk yanındakilere bizi 
göstererek ıöyle demitti: 

VE 
BeJ ge\l.e&klf ğlne 

Horrnobln 
Tafalllt: G•l•ta po•ta 

kutu•u t2SS 1 
:::::=m::z:a•mmm11m~•m1~ı==r•~=~""S'm111:1mn 

" - Küçük Mustafa Kemalleı İstanbul asliye mahkemesi altıncı hu 
bugün yirmi yaıına girdiler. ıe kuk daireıinden: 

viniyorum ! Zebra tarafından Ulelide Şair Fit 
Arkadaılarım ıunu aöyliyeyim nat sokak 3 numarada ve baJen ikamet 

ki, Küçük Mustafa Keıınalle,· bu· ıüu meçhul Muhittin aleyhine açılan 
gün yirmi yatını da geçtiler. bof&IUDB davaımm cereyan eden muha• 

Atatürk devriminin Türk~Sl kemesi sonunda boıanmalanna bir _. 

bugün artık yirmiyi &fan delikan- ne müddetle müddeaaleyhin hqkaııle 
evlenememeıine ve Salahaddin ve Hüı.

hların omuzlarındadır. Atatürke nü çocuklann analarma tnclüne ve 't'e-
ve Türk yurduna iliımek istiyen Jiyetlerinin anneleri tarafından lndluuJ. 
ler evveli. çelikten birer kale olan muma ve çocuklum haftada hir sün 
devrim ve gençlik ordusunu kar . bahalarile pbıi münasebetlerinin temi-

tılarında bulacaldardır.,, nine ~akalan için bahalannm 

Rüknettin, s?zlerinin sonunda dört lira ile mükellefi1etine •• 

ŞARK DEıM~RYOLLARI 

!LAN 
Zirdeki tarifelerin mevkii tat"; .. 

· ke vaz edildiiini i&yin balka ha· 
ber "Veririz: 

1.- lnpat ıereçleri nakliyatı i
çin seyri hafife mahıuı 18 ıayılı 
huıuai muvakkat tarife; 

2.· lılenmemit ham tqlar ve taı 
kmnblan nakliyatı için keza aey .. 
ri hafife mahıua 4 ncü 8 -.yılı mu 
vakkat hususi tarife. 

Bu tarif eler bütiin istasyonla 
rmıızda halkın emrine amade olup 
20 eylul 1935 tarihinde 30 ikinc:i 
tetrin 1936 tarihine kadar o1a6 
müddet zarfmda aıgiri tonaj ü .. 
zerinden olmak üzere normal nak 
liye ücreti üzerinden mütezayid 
bir niıbetle prim itasını derpiı et• 
mektedir. 

Istanbul, 19/X/ 1935 
DtREKTORLUK r 

DOZELTME gençliğin çözülmez bağını ve u . mahkeme rnaıraflarmm miidde • 

zun ömürler dileğini Büyük On aaleyhe yüldctilmeıine 9-~ tari • Cazetemizfn 19 tqriniienel 93S ta • 
dere telyazısiyle iletmeyi teklif hinde karar verilmiı oldafundan ~i rihli nüahumm on birind aayfaanda 
etti. Bu teklif alkıılar arasında ilandan itibaren on bet cün içinde müra- lıtanbul hefinci icra dairesi ilinmm dO" 

b caatla temyizi dava ec1=1--.1::r.i takdir •---- ---~-'-! __ ..__ - -ka ul edildikten sonra hep bira- ~ awrouncu .......... UIUU ...,...ru- cunu aa-
ğızdan söylenen 10 uncu yıl mar· de müteakip muamelenin )"apıJacaiı teb- at (8,S) da ~k arttırma diye yazıla• 

lii yerinde olmak üzere ilin o!unur. (V. caiı yerele sehven ... t 18 1/2 yuılmaJc. 
tiyle toplantıya ıon verildi. No. 10034) la tashih olunur. 

Bhl~~n ı~ilen ~r ~ey~~~~~~~~~~~~~~~~9~· ~~~~~~~~~~~ 
Taksimde abideye giderek bir çe 
lenk koydu. Çe1<ilen telgraf ıu -
dur: 

GENÇLlClN AT ASlNA 
TEL YAZISI 

"Yüce ÔnJeT Atatürke: 
(Ankara) 

ralılar, mel'ul ıuikasti tel'in et -
mek ve Atatürke bağlılıkların; 
tekrarlamak üzere yarın (bugün) 
çok büyük bir mitinğ yapacaklar
dır. 

DENiZLiDE 

Bugün toplanan gençlik laf· Denizli, 21 (A.A.) - Atıtür 
kın heyecanlarla yofiurulu day • ke karşı Jüıünülen aüik&st haberi 
ğularını Ataıına bir daha iletiyor. buratla duyulunca herkeste hain . 
Devrim yolunla ayırtsı% arclınJa lere kar~ı derin bir nefret uyan · 
Devrim yolund!l ayırtnz ardında, mı,tır. Hainleri tel'in için yarıa 
•ana uzanacak l:er el, her söz, heı büyük bir miting yap!lacaktır. 
kımıldan'§ için ile önündeyiz. Set· 
na ıonmz sajjlıfl. esenlik ve ıay- EREGLIDE 

ğılar.,. Ereili, 21 (A.A.) - Büyük 
Ulusal T'.irk Talebe Birliğ: Öndere yapılmak iste:ıilen ıui • 

ANKARADA BUGÜN kastten dolayı halkın geçirdiği iı· 

MlTlNC VAR tirap ve heyecanın derecesi ö'çü · 
Ankara, 21 (Kurun) - Ank.:ı• lcmez. Halk bu mel'unların de\· 

hal en ağır cezalara çarptınlına • 
larını görmek istiyor. · 

BALI KESiRDE 

Balıkesir, 21 (A.A.) - Bazı 
mel'unların büyük ve uluıal tefi · 
miz Türkün gözbebeği Atatilrke 
al~kca suik~st yapmak için te · 
ıebbüse geçtilderi haberini Balı · 
kesirliler büyük bir heyecan Ye 
nefretle karıılamıılardır. 

Bugün kent alanında binlerce 
kitinin İ§tirakiyle büyük bir top • 
lantı yGpılmııtır. Bu toplanbda 
verilen ateşli ve heyecanlı ıa,I~ 
lerle Atatürkün açtıfı ıtıkb dn • 
rim y<duna inanla ve sevgiyle b
trlan Balıkesirlilerin Ulu Önder~ 
candan bağlıhğı açıia vuru1-
ve alçaklar liiıetle anılmlflır. ? 
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Saat 20 ye Kadar. Gelen: 1elgratlar 

eşler Tiğre Cephesine 
a ire Kuvuef Yığıyor! 

iler· harekete geçen 
geri ile 

ltaly:an. kolu, çöl ortasında, 
kaybetti 

Adisal>a'Da, 21, (A.A.) -Doiu 
Cephesinden 'bildirilôiğine göre, 
ge:çenlerde iki ltalyan kolu, ileri 
liarekete geçmek üzere Musaali 
l»'ölgesinden kalkını§lardır. Birin • 
ci kol, çölde, boğucu bir sıcakla 
90k hızlı ilerlemiş ve nihayet ia§ 
servisinin bulunduğu ikinci kol İ· 
ı, .jrlibatmr kaybetmi§tir. Birinci 
}(olun yiyeceği ile suyu uçaklar va 
&itasile temin edil~ktedir. 

Diğer tamftan, Muaaali yakın· 
lannda yol xapmakta olan ltal:y:an 
aıkerlerinin göz lıa.stalığı çelôneJt. 
te oldukları bildiriliyor. Bu hastalı 
ğa sebep, odunu, yol yapımıda:kul 
(anılan kaktüs ağacı ~uy,utaun pku:ı 
teairleridir. 
lT AL YANLARIN GERLOGUtl 

5U NOKT AS!NI TtrfıMUŞ
LAR Mi? 

Adiaababa, 21, (A.A.) - Ku • 
zey cephesinde dunmıun du~un 
olduğu bildiriliyor. Ogaden ~he 
sinde, İtalyanların Cerloguli ıu 
noktasını işgal ettiklerine dair ta 
yialar dola!Jmaktadır. Bununla M 
raber, oradaki telsiz istasyonu ~· 
lıtmakta devam ediyor. Henüz ger. 
çekten bir muharebe olmamıpu-•. 
Habcş!Cr Ügre bölgesinde kuvvet 
yılmağa devam edi~orlar. Burada 
durum kendilerine müsaiddir.. A • 
halinin çetin durumu, e:raziniıı an· 
Zalı, iklimin de ağır olma~ı, ihti • 
mal ki bir zaman i~in ltnl,y:Sjnlann 
burada ilerlemelerine enzel ola • 
caktır. 

iT AL YAN ASKERLERiNiN E· 
SENLl(~.I MÜKEMMELMiŞ 

Asmara, 21, (A.A.) -Esenlik Y.Ü 

ce komiseri profesör. Alda Kutel· 
lani, latlyan ukerlerinin Menliği 
mükemmel olduğunu söylerni~tir. 
Bir a.y ~er:isinde, yalnız Kalifoı: · 
niya admdaıki hastahane gemi.si, 4 
aubay , 9 yaraub~, 10 deniz, ve 
94 kara askeri ve 95 kara gömlek 
li ile Etitreden ka.lkmı!tır. 

Bunların hep.si de hutadır. A • 
ralarmda hiçbir yaralı yoktur. 

Bu hastalamı ltalx.aya gönderil 
melerine sebep, ıayet yeni muhare 
beler oluna, cephe ha~tahanele -
rinde yar ahlar için fazla bot ya • 
tak bulunaumıak kaygusu olduğu 
aayleniyor. 
Beı vapur hastahane gemisi ha· 

!ine konmuıtur. Bunlar urania, Ka 
)ifomi, T.ev~ Vienna ve Helu 
an n._purlandtr. içlerinden bir ta
nesi Musavva önünde demirlidir. 
LTALYAN OTOR1TES1NE BAŞ 

ECENLER 

chronicle gazetesi, Mairobi aytart• valisi u~nmaktadır. · 
nm bildirdiğine göre, lngili% doğu lT ~LY.:AYA TES.ttM OLAN R~S 
A:fiikau otoriteleri, İtalyan hüku· GUKSA KiMDiR,? 
meti tarafından kullanılan gemi • (Taymis) n Adisaliaba muqa · 
lere İngiliz limanlarında 24 ıa - biri fU malumatı veriyor: 
atten fazla kalmasını yasak eden "Makale hakimi olan Ras Guk· 
bir bitaraflık nizamnamesi tatbiUı· Z?L, li~ yıl öne asalt ünvanı ta~ı • 
etmişlerdir. mayan adi bir ad-.mdr. A"l Raı 
Magadisioya götürülecek benzin, Guliıanın çoluK. ç~uğu öulunma· 

erzak ve a~ayı yüklenmek için dığı için l:>u çocuğu alar.a'R .yctit\ir~ 
Manbana lilJlanma gdmi . alan miı ve onu evlid edinmifti. Asıl 

"Suraumc.orda,, adlı İtalyan gemisi Ras. Guksa 1928 de öldü. Ölô~ • 
talimi} İ§ini bitirmeden liml\nda.n ten sonr.~ meınl bir variıi . buliın · 
ayrılmak zonında kalmı§irr. m&.dığı gprülmü§, fakat onun. ad1· 

Bu gemi, ancaken yakın İtalyan nı tatıfan bu gence.ovli.d muame· 
limanı olan Kismay.uya gidebilme lesi yapılmıt ve Makale valiliğine 
sini temin d.a edecek kömürü ala tay;n edildikten liqka liabalığm• 
bilmi§tir. dan J<alan arazinin };ir kısmı da 

lngiliZ.lerin aldılHarı bu aon ted· ona verilmiıti. 
birin zecri tedbirlerle hiçbir i)gi. rmparator, bu de1ilianliyı dali1t. 
si olmadığı söyJenme!ttedir. fazla lioınut, etmek isteyerek onu 

Mussolinin damadı "ölüm u,çak d&nıa.d edinmi§ v~ liu suretle Ha • 
lan,, kumandanı Kont Ciy.anonun be!in !imalindel<i nufumnu arttır: 
ettiğini Hab~liler aras\na dü'1 • maya çalıtmIJtı. 
~ayre&inin liir iki Kur§un isabet Ras G"uliıa 1933 de ve 1934 de 
meKten mucize gibi birhal ile kur Er~treye gidere]( İtalyan maliafili 
tulduğµ nzılrmıtr. Gelen Avrupa ile. münaaebet. tesis. etmeden önce 
gazetelerinde Kont Ciyanonun bu Adiaababaya giderek selefinin bü 
na dair anlattıklar.mı okuduk. tün miraaını almayı diifünmüt, fa: 

Kont diyor ki: kat Adisalialia. onun talebini red~ 
"Ta~raı:e.m çok qşağtda, derin dettiği için de ltal;ra ~ tarafına ~ 

vadilain ii7.erinde l!.Çµ~ordu. An- çerek onunla münaıelieti tC$İs et
sızm tayyareye k:µ-.şr kullanılan mitti. 
mitralyözlerin ve silahların atışı CTaymia) n verdiği bu maili • 
Şjlrşısmda kaldım. Tayyaremin biı: mattan Ras Guksa.nın eakidenberi 
çok yer~rine k"'W"§1m isabet etti halyanlar ta.rafına g~meğ_e karar 
Motöı: birdenbire dun1verdi. Ben vermi_ı ve.onun yardımile Tigreyo 
pilot yerinde Bnlunuyoııdum. Ar . Bakim oliuayı liurmuı olduğu an · 
tJk tayyarenin yere yuvarlanıp laıılıyor. Falütt (Tayıpiı)n muha· 
p.arç.a. par,ça alacağım~nlanuştnn. biri bütün Tigrenin, Ras Gukaaya 
Nasıl olduğµnu bilm,jyopım. :Mo- iltihak cdeceğ_ine dair ileri sürü • 

len tahminlerin Adiaababada gü . 
törüm, .kendiliğinde.n işlemeye ba_ş 
lronaz mı? Bunu fırsat bul~k. bü lünç görüldüğünü ilave ediyor. 
tün Rı.w:v.etimle,;ateş isinde. çJ:!rom Ankara, 21, (Kurun} --- Ki'ltür 

bakanl)ğınca, kültür direktörJii°kj · 
ya çalıştım ve ta.yyaııenrl ttal lerine gönaerilen bir yayımda ha• 
mevkilerine getirmeye muvaffak zı mekt~plerde talebenin ikiııçi 11· 

oldum. nıftan iJibaren. y.arnn dJ,izüne def· 
ltalyan kay.Qakları Makalle ile ter tubnağa ınecbur edildiğinden, 

Tcmbi,cn; araımda.- Habe§lerin elli bunun talebe velilerinin ş})t8.y;et • 
bin ki ilik bir ku~veti bulıınd~· lerini ınucip oldu~dan bahse •· 
nu talim.in ediyculv.. dilmekte, ilk okull:la iki, c!i[er IIf 

°f;'embien ha.valisi Tıacazzenm nıflarda üç deftc:rden fazla kul • 
sağında iki nehir kolu araema 11 Iandırılmaması. çocukların resim 
kı!mıştır. Geva (Yahut Give) Şe- ü~erine yawnıaları bildirilme,kte • 
ralta ailsi~esinden çıkarak merke- ve elitivazif~eı:ini parça kağıtlar 
zi Makkalle. olan Ö..nderta. hav.ali... dir. 
&inin ıularmı alır. Bu, yazın önem· ---......----....-~-;';""".,...._--.-,.'"!""""P' 

aiz bir deredir. Fakat~ za. B~ikta~ icra daire~ndcn: 
man bir. ırmak ohıı: -y:e bazı yerler B~ktaJta .MUJ;:adiy~ 111a.lıalle inde 

Roma, 21, (A.A.l - Aksuımm 
200 Kopt kiliaesi ile. Tigrenin 151 
camiine men.sup din adamlan kol
lektif bir tekilde ltalyan otorite • 
ı.nne bat eğmi§lerdir. 

de geniş!iği iki yüz metreyi bulur. karakol gokn~mda 33 No. da Behire

Uerri Cle Şeralta dağlarından c;ı • ye masraflardan gayri 120 lira ver · 
kar ve Adua havzasının sularını meğe botçlu Göztep~le Tarik aoka • 
toplayan Assam kolunu alır. Bu, ğmda 6 No. hı 6'·de oturan Ntıcjy«min 
kayalar arasındaki ç_a.tlaklardan.. relıin olarak bırakmış olduğu bir t~ 
kokulardan akan ve geui.ıliği altr han haltsJWD paraya çev,ri.Jnıe.&i yoli
metreyi geçmeyen bir ırmaktır. Fa le çıkarılan ödeme emri ukaema ınii· 

ba~ir tara(mdan verilen m~nı!Nıtta 
kat yatağının kıyılar1 bu rakamın 

munıaileylıa Naciye oturduğu hane -üç misli yüksekliğe çıkar. Yazda Euaha bölgesi Deccazm oğlu 
Haile Mariam da ltalyanlara baı 
eğmiştir. 

ESIRl.tK KALDIRILINCA 
1dua, 21, (A.A.) - Tigre Böl

gesinde esir teciminin yasak e .. 
C:Ulmeai üzerine, meycut esirler, mu 
hafu, y;abut munzam maq alan 
labmetçi ııfatile efendilerinin ev • 
!erinde kalabileceklerdir. 
ITAl. YAN GEMiLERi ING1LlZ 
UM.ANLARINDA 24 SAA TfEN 
FAZLA KALAMIYACAKLAR 

Lcmdra, 21, _(A.A.l - Newı· 

yi terk ile Kartala gidip adresi ma · 
Uerrinin derinliği bir ıuetreyi bu - h'\m olmapığnulan 1\ila tebJiğ icLlc t.~ 
}una da. taşchğı zam.anlat' on heı dilnt4 ,.e bermucil>i talep ilanen teh~ 
r:ıetrekada.r olur. Dün de söyledi . 
.... • • • • • • •• liG_at ic.rasına karar 'eril mi~ olduğuu· 
gımız gıbı, İtalyanlar, ılerıdeki .Y"' ~ <la.ıı i§hu tarihten bil~tihar bir ay zar· 
rüyiiılerinde, ibtiınalki Tembıen, fm.da borcun ödenmesi ve takip ta • 
havzas'?m ıarkmdak~ tepeler hat· j ıebino kaf§ı bir itirazı Yamı yirmi 

tmı takıp. ~eceklerdır: Bu tep~ • sün içinde istida i!e veya ~ifahen ic -
ler amudı bır tarzda mmektedır,. ra dairesine bildirilnıe~i lazrmdı.r. Bu 
Bu hat boyunc.a Adigratın şimalı müddet zarfında itiraz edilmediği 'c 
~arkisinden Makale yolile Amba bir ay zıu:Cod;ı, h.orç öueruuediği ta1...:~ 
Alogiye ilerileyeceklerdir. Bu mu· dirde rehin olarak hırakdan halının 
a~zam hattm. ö.te yanın~a Dana • satılaca~ı tebliğ makamına? kaiuı olmak! 
kil memleketmın yarı ~öl olan ha·I üzere ılAn olunur. (Vı. l'fo. 10033 ), 

e~---Habeş 
ltalya 

Mijiecaviz lta~ya mı 

, ~ÜfıUSUJilUZ çok 
artmıştır 

Y.!J/lsa lneiltere mi? Birkaç g'"ndür ıehri'1,iıde W • 
lunan vp evvelki günkü sayııt1~ 

Romat (Dey t Te~rafın aytarı ya· şefüt.iç~risinde öıe\ tç.fıitle11 Yf • 
zwar) ~ Senyor Gayda Giornale d'J. Ş ıa·· ]Ça• 

~ 
pao iç İ§leri bakanı Bay ü u talia .gşıete8in, ya.zdıb, . bir, ~e dO 

ltalY,P:nınr Jt).Ütecaviz olmedı~nı 8~, • ya 1 dün öğled~n sonra aaat 
liyerek Ras Guksa)un 1taJyaya tes • dört•ellide kalkan trşmle Ankttrr 
lim olmasının ehemiyetini anlatıyor ya gitmittir. 
"e ltalyanrn Habeşi tana• sulh ·•e is • il.AY Şükr .. Kaya .. bil.tün ~ 
tikrar götiirdüiüııii söylöyor. l olt 

"llı.vnro Façista,, azetesi ~ asıl k~t,içinde yıı.p,tle.n HYJJJ\•i~i c ç 
miitecavlzin lngjlte.re oJdµğJU\U • aıı . · il.ıil~nmekte v~ Df\emleketin .her I' 
latıyor ve "lngJliz susmuş olsaydı, U.. rafı~clJ.n.kend'sine nüfus mev:"': 
luslar cemiyeti üyeleriden biri iti · du.hakkın~~ ge}en telgraflarf 1~ 
razda bulunamazdı.,, diyor. Ayni za· celeınkteypi. 
manda lnıntere ile beraber Rusya da f rJ: 
hücum ederek Jngiliı emperyalizmi Diin: 1\1.~,,le~tin. muhtel\ Y ~ 
ile Rus bolş~yiznıin.i A ·ru~da hü • lerind~n iç bf.~ııa. g~eq·l; 
küm sürmek ist.edi"trini i1i~e edi • graflarda.: AtıkAr~m qüfus" . 
yor. bin küıurda,,l 124,bi!K\·Çd~ıığr bil' 

Umumi telilliye göre lngjltere • diriliyordu. 
nin maksadı tlalyayı a.bloka.: e.tlne.k • f,. bab.ıuna bHdirHdiğino g_örfı 
tir Ye ltalya ile 11',giltere ara~nıda: b,u .aı ~ 
)-iizd~ harp ~ıkacaktır. latanbulun nüfuaM 699 bin · 

l 738 bine çıkmı!tJr, Ba.lıkeıirin rı~ 
/talga nasıl bir. su ha fuau 2Ş,740,iKeıı 26 430 olmu~! 

M.Zf oJac.akft Diyarbekirinki 30;709 dan 34t"f',;. 
Sôn günlerin en·Ötıemli de,di • aayııına ve lzmirinki 153,924 d 

l(oduw, ltalya - Ha~ hcu-bine 170,410n,ayısm~ çıkmıştır, 

liir son vermek• i~n lngilter.e; Dün iç bakanına sekilen teldf, 

Fransa v.eı.ltalya arasınd~devam Kayserinin nüfuıu1 39,134 el., 
eden konuf111&lardırı 46,691 adedine. ve Siirdin n~f~ 

Bu konu§maiar. henüz bir neti- İ&& 15,009 dan.15849 .za,ç.ıktıgt.,... 
c.e v.emıcmi~olmakla. beraber 1 • 
talyj\Jlınlhu arada ba.rıtı aağlaqı. dirilmekteydi. a 
lamak i~in ileri sürdüğü ı teklifler Baıbak.an General ismet tnUıl 
M>n der.ece dik~"\to d~~· evvelki ~ Ankara için de r,aY-

Londra ~otelerinin verpil! itini ıözdrm ııesimıQI(( U?=re ıı.t1' 
malUnıata göre İtalya Ha~ta..: bir: dolaıma. Y#LP,arken, iç bak&~ 
nın hU~ük bir· kııınını ilhak et · ııuz Bay Şilktü l)Jlya dft f.et.1-'nli 
mek istemektedir. Habefiıtandan ı ı ~ da dolatmıt, bir(.ok mahal e.e 
uıreta müstakil hır.akılarak qiı:i • r--
cik P.arça (Şo,ı) ülkesidir. İtalya- aa.yımın nuıl•bir düzen i~nc.ic • 
y,a g__öre aaıl Habeıisl.ail Soadan i- pıldrğmı görmÜ§tÜr. 

harettir. Daliil sonraları lmpar~ iç bakanı, neticeden çok nıeJll ~ 
tor Mcnelik.koD)fU i!U~elerle har· nundur. Gerek mennır)arıq, g~r 
bederek Şoafı a~nitletmit ıııe bu halkın gösterdjği intizam ve ri• • 

ülkeleri Şoaya k"tmı,~ır. yetten. ~k D)Ütehassıı olduğu"" 
llalyaya göre her şeyden önce memlek~tin her p~ı»ında e.fl"' 

ijabeşiıtam, asıl eski hududuna çe · J_, 
virme~ ve ~Me- h~51·.etm,ek ge - ay:ı:ı ~rillen l)jifuA, çctfialmasırı 
rektir. Dieer Ulk,elor. is, 1 ahı:aya sevinç duy.d_uğunu. sqylemi;tir· 
~ı:ilm~i.dir.. Bu ülkcl~~ C.CJ}Jmta ISTANBt:JLA A:lT 'fASNlf ıst 
baban Soma.liılrlin !JJlir.lll.}:ında.n d"-

• lstanbul aayımmı idate c 
ba~lıy~ak Oe:ad!-n &rN,, Ar.qs'ı> ı ' 
Golla vesaireyi ihtiva etmekt~dir. merkez s~m bürosµ qÜ!} ç.:ı J} , 

Soa itlkesi, mavi NHin kayna'7ı o-. mauna dev.am ~tmi§tir. Kı\Y~isl4' 
l~n T-11na gölünü ihtiva ediyor. kamlı}5lard~ ınm~akaları d,r-lı 1,, 

ltalya Şoa~an ha ka bütün e... de doldurulan y~ıın1defted t"' ._, 

beş ülk~lpr'nin ~ıı; ;ne doğru • edilerek Ankilr~dan gelen 1 u u 
dan doğruya Hha!çm istRTIİ~e:-0k l h I SJr 
milJ-tler cemivet;nin burasmı t • ra dolduru may.a a.~ anmıf 

0

rt01 
" B~ kutular qjr iki a!-\n fi 

talyan wan:lasma verme!iJl} diJ,. • 
melrtedir. ltalvan ordu1unun hah· An~N:"Y.lb ı~il~~tir. • 
ha;ıırda i!gal ettiği Ad~. Adi~rnt, Sayım bilrosu ayın sonupa ~ 
ve Aksum şe}Hrleri ise halyan ta· dar çalışacaktır. ~ 
rafınd8Jl fetholunmu~ sayılarak __ .,........,,...... ....... .....,._...,..........,.,.A..,, • ....,..., .,,,.,...,.,...,,, 

Eritreye ilj)"k edilecektir. N üfqş say.twıoın. 
Bun41 IP.''~abil eski HAhes :·~ • 

kes,i olan Şoa Habe§li bir UQ..~Ara· 
torun idaresin~e kala,.ak. faka 
burası da mil!etler cemiyetinb 
kontrolü altında bulunacak ~~ 1 • 
talya burasının inki~af ll)ı temin 
hususunda diğer devletler derece· 
ıinde, yahut daha fazla rey aahi • 
bi olacaktır. 

Itwo. lamı gölii»Y.: ihtiva eden 
mınta.1-:aY,1, ar.s;:ı~l bir lwııkolJ.ı 
tabi b~l11n~urme,kla lngilter;ey~ 
memnun edet.eğif\l sanmaktadır. 
Bu takdirde Habeı imnaratorları 
eski paytahtları ol;n (Debr.a T:ı-ı 
bor) a gi.d~b.ilirleı;. 

S;:m giinle:ı;ıle :M, LavaliQ ıulh J 

teıehb~l~riue temel te~il eden I 
teldifleri.n ve kooug.ıala.nn bu, ol· ı 
du;una inanılmaktadır. 1 

M. laval; 31 &iııincit~rinde 
zecr.i tedbirlerin tatbikina ıh:' 'l • 
meilcn evvel eıul!\u ~om~e ~hfl • 
yordu.' 

fakat bütün bu J onu§mall\rın 
bir netice vermediği ve lngiltere · : 
nin bu tekliflere önem vermediği J 
bildiıilnıit bulumıy.or. 
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Denizcil re ilin 

31 Tepfnievvel günü armıılusal 
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ABONE ŞARTLARI: 
Yıllılr 1 •Jlılr l aylılr Ayb)r 

llemlekeUmbde T:K> 421() 2M 110 
YabuıCI 7erlere U:K> 128 400 150 
Potta blrUltne J 
&bıalJa Jerlere 1800 960 500 180 

~ ber posta merke-.!:vl! KUHUNa abone yazıln . 

ımuıbui, AAkara cadde-1, l~f'JIM yuro~) 
(ldaret • 

~ 1YUI lilert: 
Telır&I adreet: KURUN 

. 
Şişe, kavanoz ve 
benzeri ea~ işleri 
alırken artık 

Şu Marka 

• • 
Arayınız! 

Bu marka 
• 

Sağlamlık,. güzellik_- v:e - ... 
" ölçü - ayar yasası,, na 
uygunlu~ ga~anttSid'r 

alı 
telefon • ls•nbul bir.osu. ı, Han 222t9 .22_!!! 

' ' ' • M•rk•z P'a .. ll•ho• 1 30 ı 89·70 
TUrklJ• ,, .. ve Cam Fabrlkala" anonim •OSJ ..... 

il°"JfL.kadınları da cşlerilc birlikte l talyanlara karıı harp ediyorlar, Bu 
1·at?a fi;plaege gitmek üzere hazırlanan bir Habeı kan kocagı glirilgorıunuz.j 

• '.P.'-~--
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