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Biiyiik bayram ulusa kutlu olsun! 
• 

Bize bugünleri veren ulu önder 
Atatürk'e, büyük eserinin mutlu heye
canı içinde yürekten bağhhk ve saygı 

Cumuı·iyetin eseri 
· Bugün Cumuriyetin on ikinci yıl dönümünde ~ 

Yiz. Cumuriyet ile saltanat idareleri arasındaki 
büyük farkı anlamak için her geçen yeni yıl önü
ınüze yeni yeni ilerileme delilleri veriyor. Her yıl 
dönümünde gördüğümüz bu deliller karşısında 
göğüslerimiz kabarıyor, sevinçten gözlerimiz ya.
§anyor. Göğüslerimizi kabartan, gözlerimizi ya. 
§artan bu ilerileme eserlerinin en yenisini ise da
ha bir hafta önce yapılan genel nüfus sayımı ver
di: Türk ulustL""~ı sekiz yıl içinde iki buçuk mil • 
Yon kişi arttığını gösterdi. 

Evet, saltanat devirlerinde de Türk ülkesin • 
de her yıl bir nüfus artması olurdu; nüfusları ar
tan aileler bir yandan da zenginleşirdi. Fakat bu 
SUretle bir yandan artan, bir yandan zenginleşen 
hısa.nıar hep Türkten başka ailelerde ve cama ~ 
atlerde görülürdü. Bu vatanın sahibi olan Oztürk 
ailelere ve asıl yurddaşlara gelince, bunlar tam 
tersine gittikçe azalıyordu. Çünkü harpler ve has
talıklar yalnız Türk nüfusu öldürüyor, Türk şe -
hirlerini ve Türk köylerini yıkıyordu. Türk deli • 
kanıııan Yemen çöllerine ölmek için göpderilir • 
ken, Türk askerleri harp saflarının ateş hatlarına 
Btliilürken Türk olmayanlar Anadoluda ve nım 
elitle muhafaza altında tutuluyor, orduya gö • 
tilrüıenıer de geri hizmetlerinde besleniyordu. 
~ylece Türk vatanı yabancı ota boğulmuş bir 
tarıa halini alıyordu. 

tık önce milli mücadele bütün vatan sahası· 
?li bu yabancı otlardan temizledi. Türk vatanı an· 
cak ondan sonra Oztürhiin malı oldu; yine an -
cak ondan sonra Türkiye Som Türk bir devlet ol
du. Şimdi son sekiz yıl içinde memleketimizde 
artnıış olan iki buçuk milyonluk nüfus bu Oztürk 
Ç<>cukJandır. Onun içindir ki, genel nüfus sayımı
nın verdiği netice gerçekten büyüktür. On altı, 
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On iki yılhk cumuriyet tarihi dün nın 
üstünde sulhun,, insanhğa yard ve 
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SAYI FA 
"-•Y•n • Habef harbinde 

Diplomatik durum 

~-
Yazısı 11 nci say,f ada 

7 aarruz Hazırlı r! 
bi Bütün Habeş Şehirlerinde a 

Kazanmak için Dualar Ediliyor t"~!'.!.!!. 



"Adua ' • ' ·· , Italqa, Faşizm'in on-
Jtalyanlar Makalle ve !üçüncü qılını kutluluqor 

hUcunı ettiler 
Habeş erin bugünkü tak tiki şu: 
Telef at verdirerek geri çekilmek! 
Beırlin; 28 (Özel) - Fölkişer 

Beobabter ıazeteıinin harp mey
diuundaki muhabirinin haber ver 
Cliğine göre ltalyanlar timal cep
hesinde uçaklardan batka maki • 
ııeU tüfeklerle Makalo'ye hücum 
etmitlerdir. 

Habeıler, İtalyanlara büyük 
telefat vennck fikrile yavaı ya • 
V&f geri çekilmektedirler. 

LondTa, 28 (A.A.) - Royter 
hirbb·leriyle az çok irtibat halin

de bülunan ü~ İtalyan kolordusu 

bu,Un cenuba Joğru ileri hare • 
kellerine devam etmitler ve !İm· 
di Tigre ıçinde :ıo - 40 kilometre 
Uerlemitlerdır. Bu ileri hareketi 
blr taarruz olarak tavaif edileme • 

ıncıktodir, Zira Habet kıtaatı, al
dıkları emre itaat ederek, geri çe· 

kilmektedir. ve Italyan pi,tarla • pek yakın oldukları anlqılıyor. 
rıyle Habeılerin geri müfrez.ile • Zira burada bulunan telıia iıtaı· 
ri arasındaki bazı müıademeler yonu ıuımuttur. 
müstesna olmak üzere hiç bir Haheıler, bir İtalyan kıtaeınm 
muharebe olmamıthr. Şiboli nehri bof\Ulca mukaverne • 

Makale'nin müdafaıına golin· te manaı kalmadan ilerilemekte 
co, bu huıuta gelen haberler mU- olduiunu itiraf etmektedirler. 
tenakız olmakla beraber, Hab~t • Yemeıı imamının Habeıiıtan • 
lerin ıehri ciddi bir ıurette mu -
daf aa etmiyece!deri vo ltalyanla• 

rı çok daha cenupta hazırlamak • 
ta oldukları mevzilerde bekliye · 
cekleri anla,ılmaktadır. balyan • 
lar bilhassa yan cephelerde ihti • 
yatlı davranıyorlar. ÇilnkU hu 
cephelerde müh!m Habot kun-et· 

leri mevcut olduğu bildirilmekte-
dir. 

dul huauıt memuna Sait Moha • 
met, Royter ajanımm muhabiri • 
ne vordili beyanatta, Habetiıtan• 
da bulunan 100 bin Yemenlinin I· 
talyanlarla muharebeye amade ol· 
duklannı bilclirmittir. Muhabir 
bunlarm ıtllhlanmaları mUmkUn 
olaaydı p mühim bir kunet t I" 
kll edeceflni, fakat her sün ordu· 

ya yazılmak Uıere ıelen Habeı • 

lerin bile klfi mikdarda ıillh ol • 

Ogaden mmtakaımda, ltalyan· madıiı için ıeri 
ların Gorahai'ye girdikleri veya blldinnektedir. 

çevrildiklerini 

Fransada abine buhranı Sil"h anbarso u 

1 ' 
3.S hiJkfimet, aldılı ted .. 

yeı iden baş ıyor • birleri reamen bildirdi 

Gazetelere bakılırsa, kabinenin düşme 
veya istif ası muhakkak •• 

Cenevre, 28 (A.A.). - 35 hU • 
i anı t, lt ly y IC rıı ıilah •m . 

barıoıu hakkında alınan tedbir • 
lerl resmen bildlrmitlerdir. 

Paria, 29 (Özel) - Franıızı 
kabin.esi b-.ıgün finanı ve ziraat 
bak~Iarınm iştirakile bir toplan • 
tı yapacaktı. Pariı gazetelerine 
göre, bu toplantıda Fransanın ye· 
ni yapacağı finııı ve ziraat kanun· 
lan görüıülecektir. 

Pariı, 28 (A.A.) - Bu sabah • 
ki Paris gazeteleri, radikaler kon· 
ıreainin kislerini muhakeme edi· 
yorlar. 

Oeuvre diyor ki: 
"Birlikter hakkında vaziyet 

ıarlrtir. Bunlardan aranılan şey, 
ıillhlarmdan tecrit edilerek, he • 
men da.ğılmalandır. Diğer taraf • 
tan, •erilen kararda bütiin ıol ce· 
nah partilerinin zaruri birletme • 
leri ta·niye ediliyor. Bu, radikal 

sosyalist partinin, uluM1 cephenin 
koruyucu ve yapıcı formüllerine 
remıen ittiraki demektir.,, 

Humanite, ıu mütaleayı yürU • 
tüyor: 

"Geçen yıllardanberi ne çok 
yol ahnmıf, Fransayı ne de fa· 
tizmin okkası altına dütürme • 
mek kaygusunda bulunanların ıe· 
vinmeye hakları vardır. Radikal· 
terin kongresi, ulusal cepheye il · 
tihakını ıermen teyit etmiıtir.,, 

Joumal ıunu yazıyor: 
''İstensin, istenmesin, kabine 

buhranı filen baılamııtır. Kabine· 
nin düımesi veya istifa etmeıi, 
parlamento açıldıktan bir iki gün 
ıonrası için, yani üç hafta içeri • 
sinde muhakkaktır.,, 

ltalya'yı 

18 hükQmet finanaal zecri ted• 
birlerin tatbiki, 18 hUkQmet :tha· 
llt J'-'aklılı, 7 hUkdmet bazı ham 
maddelerin ihracı vo 4 hUkOmet 
de karıılıklı müıaharetin tatbiki 
hakkında zecri tedbirler için müı
bet cevap vermi9lerdir. 

Yn~oslav Kral Naibi 
Londra, 28, (A.A.) - Yugoı . 

lavya kral naibi prenı !'ol ve ka.rı
ıı dün öğle yemeğini lnıiliz kral 
ve kraliçesi ile birlikte yemiıler· 
dir. Şölende Dük Dö Kent prenı · 
terinden Nikolanın kar111 da bu -
lunmu§tur. 

Yunan kralı Y orgi, ikinci sayını 
kralın ıarayında İngiliz kral ve 
kraliçesi ile birlikte içmiıtir. 

Evet bugünü en büyük bir bay -
ram sevincile kutluluyoruz. Çiin. 
kil bütün yokluklar onunla varlık 
oldu. On beş yıldır, dışarıya on 
para borçlanmadan bil~ yapıyo
. urz Unutmryalıın ki, bu kendi ya
ğnnı:zla kavnıluyonız, anlamına 

lngiliz Başbakanına g·öre, bu ileride 
mümkün olabi ecek •• 

gelmez. l3aştahbaşa geniş bir. YI • Londra, 28, (A.A.) - Bugün 
Jantı halinde elimize geçen ülkeyi Wolver Hamptonda bir nutuk söy 
şenlendirmek, perçinlemek de he- liyen B. Baldvin dem ittir ki: 

sapta var. Hiçbirini eksik bırak • "Yalnız batımıza barışı elde e
madılc. Şarlar arasında artık deve demeyiz. Barıtı dünyanm diğer 
kervanı ktır sürüsü ve çan uğultu- devletleriyle birlikte elde etmeğe 
Bile dol•unlw.nror, Şahdamaryarı gi ı ~u4.r ça ı§ıyoruz.,, 
bi demiryollan yaptık, dağlar del- ı------------
aııc, beton admılarla uçurumlar . 
·dan atladık. Bir hafta içinde sınır 
<lan sırura ordumuz lav gibi dökü
lebilir. Dünyayı ellerinde tutan 
CJ.vletler arasında yerimiz, şerefi
JD.hl, lU'. Türk tarihini bütün a -
oaıı biliyor. Devleşen "hasta a -

.ıqun,, a bntün ufuklar alkış tuttu. 
"Reva "Sevr,, "Lozan,, bu a-

nekleridir. 
Dün kendi yurdumuzda bile ka

ba sayılan Türk, bugün imrenen 
uluslann dillerinde dolaşıyor. 

lşte bunun içindir ki,, Atatürk'ün 
yine böyle bir bayram gününde 
bütün devletlerin onu selamlıyan 
elçileri karşısında verdiği söyle -
vin son sözü: Ne mutlu Türküm 

B. Baldvin, abloka ihtimaline 
itaret ederek bunun halen mev -
cut olmamakla beraber, zecri tet
birler dolayııile ileride mümkiin o 
labileceiini söylemiı ve demiştir 
ki: 

"lngilterenin, Amerika, Alman. 
ya ve Japonyanm sempatik müza
Jıaretlerinden emin olmadıkça, ab. 
lokaya teves.5Ül etmesine asla mü -
saade etmiyeceğim.,, 

Silahlanma meselesine temaa e
den Baldvin: 

"Müthiş mikyasta silahlanma 
mevzuubah değildir. Ve olmıya . 
caktır. Harpten evvel yapılmış o • 
lan harp gemilerini modern harp 

Rom., 28 (A.A.) - Roma üzerine ( mıttır• Geçit resimleri yapılımı, ıöy~· 
yüriiyüıün 13 üncü yıldönümü bugün ler ve konserler verilmit ve türlü to
kuthalımmaktadır. Bütün dükkanlar ka- renler yapılnutbr. 
paLdır. HABEŞ KIZIL HAÇI 

Faıiıt direktuan, bu sabah Verano Adiıababa, 28 (A.A.) - Habet 1ozsl 
mezarlıima giderek inkilip için ölen· haçında çalııacak olan 17 Mısırlı ıı.,
lerin habraımı taziz etmiıtir. kim ile 62 baıtabakıcı yakında burar

Saat 6 da parti bayraiı, Venedik sa- geleceklerdir. 
raymm balkonuna çekilmittir . Bunlar, geçeolerde Habeıiatana ,.-

Bütün tehirlerde buna benzer tören- len prenı lımail Dau'nm himayesi al• 
ler yapdacaktır. bnda bulunacaklardır. 

Burulan baık• fatizmin 13 üncü yıh Adisababa, 28, (A.A.) - Jtal• 
lçhıd batanlmıı olan itlerin açıLt tö- yan orta elçiıi Kont Vinçinin bare<
renleri yapılacaktır. Bu iıler için iki bu- ketinıden sonra, hava taarruzları· 
$Uk milyar kadar bir para aarfeclilmit- na "--ı ıuohir ve civarma yeniden 
tire ACU~ ~- ( 

toplar yerleştirilmi§tir. ltalyanıa -
Roma. 28 (A.A.) - Bütün tehir fa- • 

tilt ,.tdanUmUnG teıit etmektedir. Yıl rm ti.mal cephesinde 9imdiki ilerı 
dönümil laütün Jtalyada top ablmaıı ıu· hareketlerinin amacı Makale oJdıJ 
retile Uln edilmlttir. ğu anlatılmaktadır. 

Her taraf hayraldarla donanımı n • Bu tehrin sivil ahaliden botal" 
1arnn adanın bir acundan öbür ueuna tıldığı hakkmdaki 9&Yiala.r teeyYiit 
kadar vatanıever tezahürat yapılmakta- ebnemittir. 

cll1' • Bir Habef tebliğinde, ltalyanlt1 
Dü • Vaıedik earaymm balkonun-

dan •Öyiedili 1cı .. bir nutukta demiıtir rın 9imal cephesinde tamamen bs 
ldı reketsiz oldukları ve güya Tigrede 

-V i 71la, ıeçe:n 13 üncii ~lı bitir- teflerin ltalyanlar tarafına ıeçti • 
diflm.iz ceaıııretJe ılri:roru.z .13 üncü )'ıl ii hakkındaki haberlerin de maı•I 
•A.ıua 11b,. lımlnl almaktadır. Yeni sene olduğu bildirilmektedir. Bu ha " 
için P4J'Ola, ltalyanm her türlü muha- herde zikredilen bütün iaimlel' bıı· 
ıım hareketlere lıartr sonuna kadar mev- raca meçhüldür. Jki cephedeki 1-
kiinl müdafaa edeceğidir.,, 

Cibuti, 28 (A.A.) _ Reuter ajanıı talyan uçakları artık bomba at " 
aytan blldirlyort mıyorlar. Yalnız üzerinden uçtuk 

Bu~da dolqan Jaymtılara göre, çok ları şehirleri korkutmakla iktif• 
büyük ifabeı kuvvetleri ıüney cephe- ediyorlar. Habeı kıtaatmm §:nısl 
ıindı f talyanlana kartı bir mukabil ta· cephesine doğru yürüyüıleri ıcee 
amıa huırlamnktadırlar · devam etmektedir. 

lTALYANLAR ŞiMALDE Asmara 28 (A.A.) _ Bııtıd~ 
ILERLlYOR 

Roma. 28 (A.A.) _ Reut... ajanıı ve batı ıimalinde Habe§ kıtaatı -
a_ytan blldiriyorı nın tehanüdü sebebiyle, ha11•" 

ltalyan kuvvetleri bupn ciddi hiç ıol cenahına Mllkale'ye doğru t • 
bir mukavemet ıörnıelrsizin kuı;ey cep· )eri hareketini çabuklat tırmatf 
heıindo iJerlaylılerine devam etmiıler- emredilmiıtir. 
dir. 

Aımara. 28 (A.A.) - Havas ayta- 1 ürk Dili Kurumunurı 
nnclaru 

Edinefoıun zfl!)b ve Fereırnai vadi- bi7 tavzihi 
ılndekl ilerleyiı. halyanlan, ıuyu bol, Ankara, 28, (A.A.) _Türk di· 
zengin bir bölıeya ıahip kılmıtbr . 1i kurumu genel aekreterliğindeıı.: 

Son hareketler, yalnız ıevkulceyt · dı .. 
Cep kılavuzunun okullara ın 

noktalannın i11alini deiil, ayni zaman· dıl 
da imparator Menelikin 1896 da iateıi- rilmit ederle ıatılması hakkırı 
ni temin eden bölgenin ele geçirilmesini kültür bakanlığından yapılan ge • 
istihdaf etmektedir. nelgenin kimi yerlerde yanhş 3~" 

Entitiyoyu işıal eden yerli uker· la,ıldığı ve kültür direktörW.klerıO 
lerden mürekkep tümenin çok çabuk ce ıatıcılara emir verilmeğe k.ııl • 
ilerlemesine sebep, yolJann bu bölgeye kı,ıldığı öğrenilmckte:lir. Okul 

1
: 

çok yakın bir yere kadar ulaımakta ol- lar için yapılan bu ko!aylık ol<U 
malandır. -

Böylece iaıe ve levazım ıerviıleri lar eliyle ve ilkte~rin som!na k• 
orduyu kolayca takip edebilmiştir. dar bakanlığa bildirile:e!ı:: fü,le • 

Diğet" taraftan haber verildiğine gö- ler üzerine toptan ya:>ılacal't~· 
t T d bu 1~ re, işga edilen is-re bölgeıin eki demir Herkese yapılan satı~lerın 1' _ 

ve altm madenlerini itletmeğe teıebbüı le ilgisi olmadığı görülen gere 
etmek üzere Eritreden bir çok maden lik üzerine bildirilir. 
mühendisleri gelmiştir. __..-; 

Adua, 28 (A.A.) - Harradan bic; c •• . • efJ 
bir haber almmamııbr. ~anıldığına göre, umurı yetın es 
radyo ve telgraf iıtaıyonu, İtalyan u- (Ü b . ·ncide) 

d. :ıtyanı ırı 
çakları tarafından bombardıman ~ ıle· . . .. üf ll -
rek imha edilıni~ tir. on yedı mılyonluk Somturk n bıJ 

iMPARATOR, DESSIDEN sun omuzları üstüne ~rula~al• 
HEMEN DÖNECEK günldi Türkiye cumuriyetı h~f }<iit • 

Adisababa, 28 (A.A.) - imparator de otuz milyonluk karışık bır ettir 
yalanda uçak ile De11iye gitmek ve ay· leden daha kutlu, daha kuVV 
ni günde Adis3babaya dönmek niyetin-
dedir. daha büyüktür. .. k btl 

Bir hafta evvel De11iye yolJanan mu Aziz devlet reisimiz Atatur. }\nt 
hafız kuvvetlerinden bir kıımı tekrar kutlu, bu kuvvetli, büyük cs~r~bi • 
Adiıababaya ç:ığınlmışbr. şısmda herkesten fazla sevın 0··s•t ba-§1 B:ızı çcvenlerin tahminlerine göre Y•· lir. Atatürk'ün her vakı }"Jl 

' et 8 .. kında banş görü~melerine batlanacak· tünde bulunmasından JruVV e diŞ 
br. Türk ulusu yaşadıkça iç .. ~?1 .. ;.1ere•. Adi:sabab3, 28 (A.A.) - Ba~komutan k tu ll~ 
Raı Nacibou. Harrara ,.elince, Ogaden tan gelecek her türlü o }ceJldı 
cepbeıine hnrcketini bildiren ve Habc- yağınç teşebbüslerine ~arşı de • 
,istanın harbi kazanması irin dualardı\ göğsi.inü ve kofüınnı sıper ~ı .oıı· 
bulunulmasını ahaliye tavsiye eden bir cektir; Türk ulusunun ve ~zı -va~it 
bildiriği bfüün ltebilelı:ırde oI:utım:§ derinin düşmanları hiçbır tınrı· 
tur. kanlı alçak ve melun rna~Srt dtı· 

FAŞIZMtN 13 ONCO YIL na er~miyecek kendi sila.~ ncel\ 
DÖ~JOMO • ' a·· ure 

ima kendilerini yere uş Asmara Z3 (A.A.) - "Reuter Ajan-

sı bildiriycr,. Fa•i::mi:ı 13 üncü yıldö tir. A~HfW'I &JS 
nümü Erih'e ve Somali ile i~gl"l edilmi~ 
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12 nci yıl 
On ikinci dela 29 llkteııini ae

lômJıyorra. lnaı:aızların, diifman
ICU'ın dudaklann:Ia birinci 29 Tq· 
l'İla bir nevi tezdi. Bir nevi yaban
eılılc hüaini veriyordu. Onlar ye
niyi, iyi)'i, güzeli gören gözün, 
~Yİ arQ)'an, iyiyi yapan milletin 
~e İ.atetliğini anlamamıı ve ken • 
~ileriyle millet arannJa büyük 
'ifloarlar gcrmİ§ olan insanlardı. 

Onlar 29 llktqrinin bir mlh 
)ofa, bir milleti kurtarma ve onu 
•cıadete R.avuıtarma yolu olduğu
ftıı anlıyamıamıılardı. Çünkü on • 
'""Yeniye ktıT§ı duydukları kor 

' ltttian sanıyorlardı ki, Türk ulusu 
f>ır Yeni feyi seıımiyecektir. 

Birinci Cümhuriyet Bayra • 
ltaıııclan sonra ikinci bayramı, i 
k" • ıncı'den aonra ürüncüyü, ve ni • 
hcıyet on ik.inciy~ bulduk. 

Geçen yıllar 8adece üat Üdtt 

)ltğdnt1f takvim yapraklarının 
)'ekunu değüdir. 

Cümuriyctin kökle§mesi, Cü -
'11ııriyetin millete mal olduğunun 
hQcliselerle şabit olması. cümuri· 
:Veti omuzlarında tCl§ıyan inkılap 
likirlerinir. keskinle§mesi, vuzuh 
Peyda etmesi hep bu geçen yıllar
rlcı oldu. 

1 
.• 12 yıl içinde fikirlerimizden , 
b1~•rlerimiz.i kaplıyan ve ulusca 
ı;:j tavanları altında barındıran 

fekillere kadar yepyeni. bir varlık 
tlek • • ~ • oru ıçınacyız. 

Ommi ile m !.icadele ediyoruz. 
Kıraç toprakla boğuşuyoruz. 
Hastalıkla kavgadayız, 
Modern §Ch:r!erin temellerini 

Qlıyoruz. 

:liilasa yepyeni bir vatanı kcY' 
ru:vorw:. 

12 •enelik cllmuriyet tarihi 
trdhiin, inıanlığa yardımın, ve ya· 
Pıctlığcn bayrağı gibi dünyanın 
il.tünele dalgalanıyor. 

S dri 
.......____---~--------~~~~--~-----

~ k nı k 2,5 uruşa 
sablacak 

~e.diye daimi encümeni dün 
~ba.~ Vali ve Belediye reisi Bay 
lt uluttin Ostündağın baıkanh 
~nda toplanmq, üç gün evvel 12 
, ?'Uf otuz paraye çıkanlması ka• 

~arle.ıtırılan ekmek narhını göz -
den Reçirmiıtir. Dünkü toplanb -
t' Cuınarteai günü buğday fiya• 
~tıın düıtüğü ileri tıürülerek nar• 
t\i 11.~eniden teabiti icap etti ji gö 

12tulnıü§, neticede ekmek narkı 
l' ,S 'nu-uı olarak tesbit edilmiş" 
'bır. "Yeni nark y nn sabahtan iti· 
ar~n 1, Et nıuteber olacaktır. Franca-

Yatı 16 kuru~ta bırnktlmıttır, 
•• .y. 

lıtarılnıt Belediyer · ,,en: 
le• · · ı· h. ~rınıevve ın 30 uncu :iar · ı 

on.~~~ gününden itibar en EkmekJ 
(ISl 1 buçuk ~"Uru§, Francala 

kuru§tur. ~ 

l!lektrik ve tramvay 'ı 
t;osycteleri binası 

Birib" · d 1 elekt . 1rın en ayrılmakta o\au 
tıin rık ve tramvay osyetele;•i · 
Ser· ~Undan aon;a da ayni bina \
te1_115nıde oturm.ıkta devam ede . 

lt eri a l 1 S n aıı mııbr. 
elok~~ ~IUnanlarda tramvay vey• 
let r~ •oıyetelerinden birinin 

bir ~o ~nı binasını terkederek 
S•ltnt a~k Yere taıınacağı §ayiası 
iki a ı~aa, d , ayni bina iç.inde he:-

oaye•e •• 
ltkları ~ .~çın yeni taksimat yap-

'h· gorulnıektedir 
• oırkar .. d 
b lll taka' . h 
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lstanbul 
• 

Baştan Başa 
Bugün Cumuriyet meydanında büyük bir geçit resmi 

yapılacak; gece fener alayları tertip edilerek 
şehir sokakları dolaşılacaktır 

Cumuriyetin on ikinci yıldönümü mü
naaebetile giiıılerdenberi ypılan ha.zır

lddar bitmiıtir. Bu huıuıtaki kanun mu
cibince cumuriyet baynmı üç sün kut
lulanacağmclan dün sabahtan itiharen 
tehir ba§tan baıa bayraklarla ıüıleıımiı
ti. 

Bir çok müeaaeıelerle cece tenvirab 
için huıuıi teıiaat yapmıılaPdı. Resmi 
daireler saat birde tatil edildiğinden öt· 
leden sonra ıehirde büyük bir kalabalık 
görülüyordu. Herkeı hıtlkevlerinde ve
rilen müsamerelere gidiyordu. Saat alb
dan itibaren her tarafta elektrikler de 
yanmıf olduğundan ceceleyin lstanbul 
ba§tan bag.a nur içinde yanıyordu. 

Büyük binalarla camilerin elektrik 
tenvirab, denizdeki taırma va11talamım 
projektörleri gö.:leri alıyordu. 

Bugün bütün huıuıi binalar, dük· 
kanlar da kapalı olacaktır. Bu aabah 
Beyazıtta cumuriyet alanmda bir geçit 
reımi yapılacağı gibi gece de fener a
lnylan yapılacak, eumuriyet bayramı 

ta~km bir surette kutlulanacakbr. 
Bugün aaat dokuzdan dokuzu kırk 

beş geçeye kadar valilik daireıinde vali 
tarafından tebrikler kabul edilecektir. 

Törene dahil bulunan aaylavlar, latan· 
bul komutanlığı, generaller, aıkeri üıne
ra, jandanna komutanı, üniveraite, yük· 
ıek okullar, kültür direktörlüğü, adli
ye, ıünırük, maliye, emlak, tapu, bele
diye erkim 11raaile valiyi kutlulayacak
Jardır. 

Saat 10 dan 10,5 a kadar nli toplu 
olarak konıoloılann tebriklerini kalMıl 

edecektir. Saat tam 10,5 ta vali yanın· 
da lıta.nbul komutanı olduğu halde Be
yazıt meydanına gidecek. burada 1er 
alım§ bulunan n geçit törenine girecek 
olan her grupun harı11mda durarak la· 
aa aözlerle herkesin baynunııu kutlula
yacaktır. 

Ondan · aonra •ali ve latanbul komu· 
tanı tnöünde hazırlanmıt olan yerlerini 
alacaklardır. Bu ıırada meydanda bulu
nan muzikalar hep birden iatikW marır· 
nı çalacaklardır. Geçit töreninde ilk o
larak ordu, malul zabıta, tehit ana1an 
geçecek, bunlan ihtiyat zabitleri, poliı, 
tehir bandosu, iinivenite ve yüluek 
mektepler, liıeler, öğretmen okulu, or
ta okullar, m:lık ve yabancı okullan, it
faiye, ıporcular ve hayır cemiyetlerile 
esnaf cemiyetleri takip edecektir. 

Geçit törenine girenler Beyazıt -
Sultanahmet - Sirkeci - Köprü - Şiş

baneyokuıu - Tepcbaşı - lıtiklaJ cad· 
deıi yolile Taksime cideceklerdir. Bu
rada abideye çelenkler konacak, lstiklô.l 
marfı çalınacakbr. 

Alay bıu-ada claiılacaktır. Saat do
kuzdan itibaren alay cüzergi.hmda traın
vay lar iılemiyecektir. Saat on dörtte 
aıker ve sivillerden ileri gelenler Edir
nekapıdaki şehitliğe ~iderek ziyaret ede
ceklerdir. Halk hatipleri de parti mer· 
kezlerinde ve bazı feydanlarda kurulan 
kürsülerde sözler aöyliyeceklerdir. 

Gece biri Takıimden, diğeri Beyazıt
tan batlamak Üz.ere iki fener alayı ya
pılacaktır. Bugün ve bu cece halkevle
rinde büyük müaamereler verilecektir. 

CUMURIYET GENÇLER 
MAHFELiNDE 

Cumuriyet halk partiıi Beyoilu ilçe 
kuraimdaki cumuriyet gençler mahfeli 
aalonlannda üç akflllll cumuriyet bay
ramı münaaebetile halka bedava olmak 
üzere bir müaamere tertip olurunuıtur. 

Müsamereye saat 9 da baılanacak

tır. Her yurttaş gelebilir. Duhuliye ıer
beıttir. 

Şehir yollarımız 1 Doğu Anadoluda !Çocuklara yardım 
Hel}beli asfalt yolu 

bugün izÇıiıgor 
Bugün Bakırköy - incirli iltiaak yo

la ile Heybeliadaclaki aıfalt yolun •· 
Ç!lma töreni yapılacakhr. 

Bakırköy - incirli yolu iki buçuk 
kilometredir. Aıfalt olarak yapılım§br. 

latinye - Büyükdere aıfalt yolunun 
yapıaı yetiıtirilememiftir. Bu yolda 700 
metrelik bir kmm kalnuıtır. Bu da on 
beı gün içinde bitirilecektir. 

Üsküdar - Alemdağr yolunda alb 
kilometre uzunluğundaki ıoıenin de bi
tirilemiyen 200 metrelik bir laımı var· 
dır. Bu kııım da bittikten ıonra Taıde
len kaynağına kadar arabalar daha ça
buk gidip celebileceklerdir. 

Çubuklu - Patabahçe, Yalova, Ye
şilköy - Halkalı, Edime yolunda Si· 
livri lnımmm inıaatı da gelecek cumu· 
riyet bayramına kadar tamamlanacak· 
br. 

Bay Recep Peker 
Birlpıç gün önce tehrimize gelrniı o

lan C. H. Partiıi sene! aekreteri Bay 
Recep Peker dün alqaaıki trenle Anka· 
raya ıitmiftir. 

Cumuriyet 

Şeker her vakit normal 
bir fiyatla satılacak 
Bqbakanmuz lımet lnönü doğu A

nadoludaki fC%iıinde bu mmtakada kz. 
ım ıeker fiyatlarlnm ihtikar derecesin
de yiikıeJdiğini görmüı. buna karıı 

tedbirler alJnmaırru birletik §eker fab
rikalan direktörlüğüne emretmiıti. 

Birle;ik fabrikalar direktörleri Zira
at bankaamm yardım.ile İcap eden teı

kilib yapmıtlardır. Erzurum, Kara, Ka· 
rakôıe, Bitlis, Van, Siirt, Erzincan, Muş, 
Bayburt ve Şibinkru-ahiaar ticaret mm-

takalannda vücuda getirilen tertibat aa· 
yeıinde şimdi laşm yollar kapansa da 
ıeker ihtikan yapıJarnıyacak, §eker nor
mal fiyatlarla ıablacaktır. 

Uçak sergisi 
Türk Hava Kurumu Fatih kaza kolu 

ta.raEından büyük bir uçak sergisi hazır· 
lanrnııtır. Serginin bütün hazırlıklan 

dün aktam tamrunlanmı§tır. 
Bugün de saat 15 te açılma töreni 

yapılacaktır. Sergi ıeyyar olarak yaprl
mıtbr. Ka.zanm 7 nclıiyesini dolaf&bi
leccktir. 

Bu sene 1600 çocuğa 
bakılabileceh 

Her ıene olduğu gibi Kızılay cemi
yeti bu aene de ilk mekteplerdeki fakir 
çoculdara haftnnm ırlaancn günlerinde 
sıcak yemek verecektir. Belediyenin 
verdiği beı bin lira ile Kmlay ~umi 
merkezinin ayırdığı üç bin lira ile bu 
ite yalanda baılanacaktır. 

Para az olduğundan bu ıene ancak 
1600 çocuğa yardım edilebilecektir. Bir 

kaç sene evvel yapılan maddi yardımlar 
çok olduğundan bakılan çocuk miktarı 

alb bine çıkmıtb. 

Konservatuvar binasını 

yapacak mimar geldi 
Konservatuvarın projesini ha

zırlıyacak olan Bölzig tehrimize 

gelmi§tİr. Bölzigin eseri ilk ai.Jlan 

müsabakada birinc\liği kazan • 

mııb. Yeni yapacağı konservatu 

var projesini dört ayda hazırlıya

caktır. 

bayram · şenlikleri başladı 

1 öriişler 

yıl on bin 
denktir 

Cumurluğumazun on ikinci yıl 
dönümü, yalnız. €konomi, linana 
aiytUa, süel, kültür alanlarıncla 
yaptığımız bat döndürücü bir hır 
la geli§menin ve ilerlemenin c!ü -
§Ünceleri ciurcluracak kadar eeniı 
on iki yıllık bir bilônço günü cl e -
ğildir. Bunların \ılc/ırımdan daha 
hızlı bir gicli§i olacağı 1923 
yılının 29 llkte1,·ininde belirmi~ · 
ti. Çünkü o gün Türk, kendi öz 

varlığını, kendi t.z ve şonsuz kuv· 
.,,~tini eline almı~tı. O gece ka • 
mutay üyelerinin bir ağızla söyle· 
dikleri onaylam.:ı, belki on bin yıl 
Türk gücünün Tanrıaal bir çilt 
gök göz.den doğduğunu gördük · 
leri anda içlerinden gelen bir al· 
kcqtan (duadan) baıka bir fey 
değildi. 

Yer yüzünün her bucağında 
varlık qıklan yakan çok eski ta • 
rilıten ele uki atalarunızın bagil • 
ne bugün yanan, kanlarındaki i -
!erleme, insanlık, •oyıallık atef • 
leri, göklerin, Gök T annnın de · 
rin ve ıonsµz bakr.ıım andıran 
gözlerde görülüyordu. O göz.ler 
bugünkü aoyıal dünyayı ortaya 
koymuf olan Türk atalarının de. 
ha81nı bir arada gösteriyordu. 
Bunun içindir ki, bugün o deha 
parıltılarını tCl§ıyan, o parıltılarla 

Türk tarihini, Türk düini, Türkün 
ıarıılmaz edebiyatım en eski ku
ranlarda gün gibi, günq gibi ay
dınlatan o gözlerin adamına, Tür
kün en kif i oğluna içten gelen bir 

, İnanıtla "Atatürk,, diyoruz. · 

Atatürk Cumur Batkanı olun 
ca, Türk gücünü en cloğnı br gö -
rüı ve ıcziıle yönetmeye bd§la -
yınca yukarda ıaydığım ilerleme· 
nin gerçeklqeceği beıbelli icli. 
Ben bu ycu;ıda •tatütiklere sığmı· 

yan, lıeaabın öte yanına geçen bi• 
vcsrlıktan ıöz açacağım. Cumur · 
luğumuzun bütün aoyıallıkların 
iUtüncle, bütün tarih kunmlann. 
tqarak, inıan yüreğinin derin 
duygularla titremeye bQfladığı an
ların b.cqında parlıyan bir günq 
olduğunu 8iiyliyeceğim. 

Çünkü Atatürkümüz.ün lnr 
yanclan tarih, bir yandan dil. ku
rumuna verdiği küçük bir konın 
yaptığı göz kamaştıncı alevler,, 
sonsuz ufukları qıklanclırmf.§, o -
ralarcla, bugün bile aesaiz. akı.şiarı 
görülen Türk kaynaklan olduğu
nu en karanlık gözlere göstermi,. 
tir. Orta A•yadan kalkan ilk 
edebiyat duygularının ve izerleri· 
nin konak konak giderek gelişti· 
ğini, birçok kunınların ozanları • 
nı, •an'aı aclamlannı beıledikten 

sonra günümüze kadar gelen iz.er
ler üstünde en ince, en küçük dal
gacıklar gibi titrediğini görüyo -
TUZ. 

Bütün soysal ../ülerin, b;ra::. te· 
mellcrini kazınca, Türkün cshi 

1 ve ana diline dayandığını ant?y a 

ruz.. Çinde, HinUc; Sümer, Eti el· 
leriyle bütün Avrupada ve bir 
J'anclan da Ame:ikada eski soy • 
ıallıkları kuran ve bugünkü so.v -
•allığa kan ve can veren yüksek 
Türk dehasını ortaya koyuyoruz. 

Bunlan yapan, on bin yıllık 
Türk özünün r.e ulu duygu arla 
titrcdiğ!r.i, Türk halasının ne ol
gun diigüncelerle işlediğini bütün 
dünyanın gözleri önüne a~an 

Türk Cumurluğunun ba§1nd a kut· 
., bir varlık olan Atamu.clır. 

Türk Cumurluğunun on ikinc:t. 
lfler· :s- gun enberi yerlerin vej 
İnaa d ıını ususunda sosyete -

~'tı>to.:.:a~teşli bir faaliyet göze Cjimhuriyet boyramımırın ta.tikleri dün gece:!.:. ·~-~ı.u~ t• r. f otog T..ıt~mızın c."...:n gece ı'aksim mey · 1 A. ı. Ulukut 

(Lfl.tfen sagfayı çeviriniz). D'. • ... , ,.,, •·• " Jamncla ,ektiği r.,m·yukGrda LakJim ediyoruz. 
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lçbakanlığında terfiler 
Dereceleri yükseltilen valiler, 

kagmakamlar, emniyet memurları ve 
komiserler kimlerdir? 

Adkara, 28 (Kurun) - Trabzon va· 
liai R.ifat bilinci ıınıfa, Çanakkale vali· 
si Nizamettin, Diyanbekir valiıi Faik İ· 
kinci 11nua, Amaıya valisi Kadri, Ay· 
dın valisi Salim Özdemir, Afyon valisi 
Darmuf, Erz.i.m~an valiıi Fahri, Gazian· 
tep valisi Ali Rıza ve Yozgat valiıi Ü· 

çüncü sınıfa; Edime, Burdur, Çankm. 
Elaziz, Muğla, Antalya, Kütahya vali· 
leri dördü,noü ımıfa terfi etmiılerdir. 

Marmeris, Darende, Genç, Kırkağaç, 
Ereğli, lstanbulun Beıiktat kaymakam· 
la:ı b~rinci amıf kaymakamlığa terfi et· 
mitlerd(r. 

Görele kaymakamı Fahri, Karapmar 
kaymakamı Neşet, Ereğli kaymakamı 

Mümtaz, Gergük kaymakamı Celil Ü· 

çüncü aımf kaymakamlıktnn ikinci sını· 
fa, Yusufeli kaymakamı Aaaf, lpsala 
kaymakamı Nurettin, Aksaray kayma· 
kamı S:ı18.hattin, Erdek kaymakamı Eıat, 
dördüncii sımftan üçüncü ımıfa terfı 

etmitlerdir. 

İçel mektupçusu Tacettin ile Balıke
sir mektursçusu Suphi be~inci derece
den dördüncüye; Urla nüfuı müdürü 
Ekrem, Kütahya nüfus müdürü Tahir 

dördüncü dereceden üçüncüye; Gümüt· 
hn::ıe nüfus müdürü Şevket, Trabzon nÜ· 
fus müdürü Cemi!, Çanakkale nüluı mü· 
dürü Hüsnü, Amasya Nüfus mü· 
dürü Hilmi, Zonguldak nüfuı mÜ· 
<lürü lhıan, Mardin nüfuı müdürü 
Knz:m. Ağn nüfus müdürü Talat, Ma· 

latya nüfuı müdürü Nusrat, Çorum nü· 
fuı müdürü Tacettin beıinci dereceden 
dördüncüye terfi etmiılerdir. 

Kırıehir emniyet müdürü Atıf, Mu~ 
emniyet memuru Sım, Cireıun emnİ· 

yet memuru Osman, Muğla emniyet 
memuru Hamdi, Denizli emniyet me
muru Şükrü, Tokat emniyet memuru 
Cemal ikinci ımıf emniyet memurluğun· 
dan birinci amıfa terfi etmitlcrdir. 

İkinci ;~ıl poliı-;;;üfettişl~en 
Cevdet birinci sınıfa, Balıkesir üçüncü 
ımıf emniyet müdürü Sait ikinci ımı· 

fa, Kır,ehir üçüncü ımd emniyet müdü· 
rü Şerif ikinci unıfa terfi etmi:lerdir. 

Poliste ikinci koroiıerlikten birinciye 
terfi edenler ıunlardrr: 

Çankından Abbas, Balıkeairden Ô· 
mer ve Salahaddin, Aydından Kadri, 
Sıva!ltan Emin Naci, Gaziantepten Ra. 
cıp.Üçüncü komiserlikten ikinciye terfi 
edenler: 

Bolu dan Rif at, Ankarad:ı.n Şahin Ze
ki, Kayseriden Mehmet Hayri, Niğde· 

den M. Hayri, Kayseriden Yılmu Nu
ri, Muğladan Rüıtü, Sıvast.an Beki?' Sıt· 
kr, Mardindcn Yakup Kadri, Kocaelin· 
den Mehmet Rüıtü, l stanbuldan Cema
lettin ve Seyfi, Edirneden Cemal, Muğ· 
ladan Nusret, Aydından llyas. Kırşe· 
birden Ragıp, Kazım ş;nar.i, 1 ıtnnbul· 
dan Ömer Fazıl, M. Celalettin, M. Şev
ket, Niya:ti, 110 Ra,it, 107 Ra ı:ıit , 107 
Ali Haydar, Balıkeıirden Niyazi. 

Lise ve orta okullarda 

Parasız qatılz imtihanını 
kazananlar 

Ankara., 28, (Kurun) - Lise 
.,. orta mekteplerde para.aız yatılı 
olmak üzere müıabaka imtiham • 
na girmİf olan talebenin imtihan 
evrakı tetkik edilmif, neticeler bel 
li olmuflur. imtihanlarda latan· 
boldan kazanmıt olanların adları 
ıunlardır: 

lstanbul kız lisesinden Peyran, 
Lütfiye, Niyazi, Meliha Nuri, Ni
met Tahir. İstanbul erkek lisesin
den: Hüdai Namuk, Sual Hamdi. 
Rafet Ali, Hüseyin Şandır, Muhte. 

tem lımail, Necdet Saim, lsmail 
Yılmaz, Şerafeddin Haydar, La . 
tif Ihsan, Mustafa, Halil Ali, Sa
lahaddin Şükrü, Turan Hakkı, 

Vahap Şükrü, Han Musa, lsmall 
Şülaü, Kamuran Ferit, Ali Şa • 
hin, Rahmi, Ali Zaim, Aziz Ihsan, 
lımail Orhan, Sırrı lslam, Ha.san 
Adnan, Remzi Halil, Semih Yu • 
,uf. 
Ağndan: Mmtaf a izzet, Ah-
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yıl dönümü Türkün on bin )'tıllık 
onunmun bilanço günüdür; bu -
günkü TÜTklerin, o büyük ataların 
çocukları olduklanna incınarak. 

onlara törm yaptığı gündür. 
Türk Cumurluğunun on ikinci 

yıl dönümil, on bin yıllık Türk o
nanınun, Türk varlığı, Türk gü · 
cü, Türk Ö% ve arı aoyu büyüklü· 
ğüniin derin ve soMUZ panltılarla 
iki kutun gözde yeniden dünyayı 
aydınlatmaya ve aarmaya bC%§la · 
dığımn yıl dönümüdür. O gözle • 
rin iyai olan Atatürk, on bin yıl
lık Türkün canlı ve T anrual anı· 
h.Jır. Onun için canımı::cladır, ca· 
nımı::ın i,;;nJ.Jjr_ eanımızın hen~ 

met Mehmet; Amasyadan: Cem 
Muhiddin, Agah Hulusi, Ankara . 
dan: Rukiye Hüseyin, Kiımırnn 

Emin, Şevki Süleyman, Silley -
man İsa, Vahdeddin Rahmi, Be -
kir Mahmut, Hasan O:;mnn, Sey . 
fi Mehmet; Antalyadan Mustafa 
Abdullah; Aydından: Necmeddin 
Halil, lsmaili Bahkesirden: Şem
ıett~n Nureddin; Bileciktcn: Ne -
cati Halil, Asiye Ali; Boludan: 
Muzaffer Durmuş; Burdurdan: 
Had içe Sadık, Ali Kemal, Lütfi; 
Gursadnn: Cemnl, Fahri Faik . Ke. 
mal Salim, ismet Ahmet; Çanak -
kaleden: Cevad Murtaza, Meh -
met İsmall, Ahmet Haydar, Sadiye 
Sadık; Rizeden: Mahmut Osman, 
Rıd,ran 1 skender; Çorumclan: 
Mehmet Ahmet, Zarif Süleyman, 
Zihni Fazıl; Diyar be.kirden: Or . 
han Rıza, Bedri Ali, Hulusi lbra
him, Mehmet lbrahim, lbrahim 
Atım; Elazizden Ali Ferhat. Süp 
hi Sab:t; Erzincandan Faik Ömer, 
Dunun Halil; Konya dan: İsmail 
Abdulhak, Atki Orhan, Mehmet 

İsa; Kütahyadan: M. Kabalak; Ma 
lityadan: Hau.n, Hüıeyin Veli; 
Manisadan: Fazıl Mustafa, Ze • 
kii Ali, Suat; Ma.rattan: Saded . 

din Hacı, Cahit Musa, Mardinden: 
Nazire Mustafa, Muzaffer Hamdi, 
Nureddin Rıdvan, Sera.ceddin Ha
aan, Talat Dervif, Beıir Ahmet, 
Abdurrahman Hasan; Muğladan: 
Hasan hmaiJ, Melahat Ömer; Bit· 
listen: Sabri Tevfik, Kenan Sa · 
deddin; Niğdeden: Feti Ha.san; 
Ordudan: Nebahat Ali, Bahriye 
Mehmet; Samsundan: Sami Ha -
san; Adanadan: Sabnhat Salim. 

KUltUr l9leri 

Olgunluk 
imtihanları 

Yeni talzmatname ile 
imtihanlar kaldırılıyor 
Kültür bakanlığı tarafuıdan hazır· 

1 

lanmakta olan yeni lise ve orta okullar 
smaç talimatnamesinin bütün hazrrlık· 

lan bitmiıtir. 
y nkmda talimatname bir daha cöz· 

den ceçirildikten sonra alakadarlara bil· 
dirilecektir. Yeni telimatname ile ol· 
gunluk sınavlannın kaldınldığı söylen· 
mektedir. 

K ü L T Ü R DiREKTÖRLÜ· 
CiONDE - Kültür direktörlüğü teıki· 
latında yeniden bazı deiiımeler yapıl· 
dığınr dün yazmııtık. Bu arada yeniden 
heryar direktörün itine yardım etmek 
makıadile yardircktörlere birer ilk ted· 
riaat İıpekteri yardımcı olarak verilmit· 
lir. 

KADIKÖY VE ORTAKÖY 
OKULLARI 

Bu yıl ıehrimizde açtlan yeni üç orta 
okuldan birinciıi Kumkapıda açılmıt ve 
çalrımaya baılamııbr. Ortaköyde ve 
Kadıköyünde a~ılanla.r da önümüzdeki 
ikineit~şrin başında tedrisata batlıYa· 
caldnrdır. 

[Nöbetçi eczaneler 1 
Samatyada : Rıdvan, Aksarayda: z. 

Nuri. Karagümrükte Arif, Şehreminin· 

de: A. Hamdi, Fenerde; Emilyadi, Şeh· 
zadclıaşrnda: İbrahim Halil, Sirkecide : 
Beşir KemaJ, Divanyolunda : Esat, Zey· 
rcyte : Hasan HuJüsi, Kumkapıda: Bel· 
kis, Beşiktaşta: SüJeynıan Recep, Gala· 
tada: Hichyet, Beyoğlunda: Güneş. 

Kanzome, Pangaltıda: Karakin Kürkçi
yan, Kurtulu§ta: Necdet Ekr,em, Kasım· 
paşada; Merkez, Hasköyde : HaJk. 

Üsküdar - Amerikan 
kız lises'ndc 

Üsküdar Amerikan k.ız fiıesi Türk 
talebe kurumu, cumuriyetin on ikinci 
yıldönümü münaaebetile dün mektebin 
büyük salonunda bir müsamere tertip 
etmiıtir. • 

Talebenin aileleri ve bir çok davetli· 
ler bu müsamerede bulunmutlardır. is
tiklal marıı saygı ile dinlenilmiı, talebe 
kurumu baıkanı bir söylev vererc. ·. bü
yük ııünümü:ıriin miniıını anlatnuıbr. 

Talebe, tair Yatar N ahinin iıtibda· 

dı, Balkan aavaımı, genel aavaıı. lıtik· 
lal aavaımı ve cumuriyeti gösteren Beı 
devir isimli manzum piyeıini temıil et· 
mitlerdir. 

Perde aralannda Anadolu halk ha· 
valanndan ıeçilmiı türküler söylenmiş· 
tir. 

Piyeste rol alan, piyesin sahneye ko-
nulmasmda ve hazrrlaı;unasmda çalıtan 

ve milli türküler aöyliyen knlammzm 
muvaffakıyeti takdir)e kU'§ılanmııtır. 

Müaa.nıereye onuncu yıl marJı söylene
rek aon verilmiıtir. 

Üsküdar Amerikan kız lisesi talebe· 
si. ayni zamanda salonda resim, yazı, 

harita ve cnıfikler)e bir cumuriyet kö
şeıi bazırlamıılardı. Cumuriyetin nasıl 

kurulduğu ve memlekete neler kazan. 
dırdıi'r burada bir bala§ta kolaylıkla gÖ· 

rülüyordu. 
Cumuriyet köteti. ilgi ile görülmÜ§· 

tür. 

Haydarpaşa hastanesi 
Bugün açılma11 kararlatbnlan Hay· 

darpaıa nümune haıtaneıi, bazı noksan· 
lan henüz tamamlanmadığı ve Avro· 
paya ıamarlanan aletler he:ıüz gelmedi· 
ği için açılamıyacakbr. 

Yeni hastane 250 yataklı ve tam teş· 
kilatlıdır. Pavyonlar evvelce ayn ayrı 

iken timdi birleıtirilmi§, birinci pavyo· 
na dahili kadın hutalıkları ve kadın ser· 
vialeri ilave edilmiştir. Aynca haıtanm 

baş ucuna busuıi tertibatlı bir zil ya• 
pılmıı, her kovuşa da bir laboratuvar 

gattan Mehmet, Orhan Tnhsin, ve ıoğuk hava depoıu konmuştur. 
Niyazi lsa, Muzaffer Sıtkı, Şera · HPııtanenin bilhassa rontken ve ec· 
feddin Hasan, Yusuf Mehmet, za dairesi çok modem bir şekildedir. 
Hakkı Hacı, Mehmet Hasan, Ha -

~----------------------------mide Derviş, Nizarneddin Ömer, ı 
Siirtten: Sabahaddin Sırrı, Fikri 

Kısa Haberler 
• 1 

Ç m ar, Sinoptan: Nazife Hasan, -'---~------------------------

Enis İbrahim; Sivastan: Ömer 
Osman; Tekirdağından: tlyas De
mir, Nazım Hnsan; Tokaddan: A. 
li Çorlu, İbrahim Mehmet, Trab -
zondan: Niyazi Mehmet; Urfa • 

• Al.ikalı makamlar tarafından mali· 
ye ıubelerine yapılan bir yayıma göre. 
p!ajb-dz...., ahnacnk kazanç vcrt;isi de· 
niz ha.T.'lmlarma kıyaı edilerek alına· 
caktır. 

• Bir müddet evvel knldınlan mer· 
kez memurluklan yerine emniyet mc-

dan: Ahmet Osman, Ömer Hüs · murluklan ihdas edilecektir. Bu memur· 

nü; Van dan: Mahmut Mehmet, luklara yü!:sek tahıil göı·müş gençler a· 
Mecdi Hiimi; Y ozgaddan: Meh- tanacaktır. 
met Ömer, Zonguldaktan: Kadir • Belediye, çöplerin tehir dahilinde 
Mustafa, Hasan İsmail; Erzurum yok edilmesini yeni bir ıekle sokmaya 
dan: Hasan Hakkı, İbrahim O _ kıırar vermi,, bu hususta incelemelere 

batlamıtbr. 
mer, Feyzi Rıı.sını, Yusuf Mehmet, • Tramvay aoıyeteai, bilançosunu 
Razi Nuri, F alıri İsmail, Fuat Re. hükümetin bilrfirdiği tekilde 923 muka

fik Kemal Ahmet; Gaziantep . velesine uyııun olarak hazırlamıt ve 
ten: Şeref Raşit, Behzat Salih, tasdik için b:ıymdırlık bakanlığına gön· 

Giresundan: Emin Tahsin, Saip dermiştir. 
lsmail, Gümüşhaneden: ismet İ... • Gümrüklere alrnmaıı kararlaıtın
mail, Muammer Ziya; Meninden: lan enspektör mua~le.ri için yalanda 

Ankarada bir müsabaka imtihanı ya· 
Naci Ömer, Mustafa Ali; !aparta. pılacakbr. imtihana ııirebilmek için liıc 
dan: Osman Süleyman, lbrahim mezunu olmak earthr. 

Tevfik; lzmirden: Kemal Ahmet, ·-·" ... "-~··-------
Ihsan Fuat, Hayd•r Rüştü, Hüıe- İu11n&ul Btltdiqni t' Bu ak§<lm saat 
yin Emin, Pertev Mustafa, Rami .,ehirTı'yatrosu 20 de 

~~"'.!:ı!:ıh~t;:ı!':~;~;~~ 11011111111111 Tohum 
Ali Hüseyin, Aliye Esma; Kasta. 
Nevzat lımail, Reşit Seyfullah, ııı ııı 

moniden: Ahmet Mehmet, Ca · : 111 

-o-
Yazan: 

Fazı) Neeip Kısa· 
hit Hüsnü, Halil Rasim; Kırklare· ' 

linden: Hasan Tahir, Fahri Ab • 111111111 

kürek 

dullah; Kırtehirden: Mahir Ö - ---
mer, Ali İhsan; lzmitten: Nadide F R AN S 1 Z T 1 YAT R OSU 
lbrahim, Müjgan Abdüsselam. SÜREYYA 

Cumur başkanlığı Opereti 
orkestra şefliği 

Ankara, 28, (Kurun) - Cumur 
Ba~kanlığı orkestra şefliği ı . 
çin Alman profesörlerinden Dr 

Bu akşam Z0,30 da Mahmut Y csari · 
Necdet RU§tÜ, Sezai Asaf - Seyfeddin 

Asafın 

Büyük Operet 
Bay • Bayan 

Polia ha,.erlerl: .... , ............ .. 
Bir kadının lafı 
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IAııı1eırikada 
; Neler Gördüm7 
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öldürmeğe ve etinden kızın ana ve babasına yedirmeğe 

Amerika 
~Uıveltin işlerini 

mebus ve 

medeniyeti mecburdur, evlendiği gece de karısını çırçıplak soyar 
bozanlar demokrat ve kamçı ile vücudünden kan akıtıncaya kadar döver.,, 

11 
Bunlann burada bulunmalarr 

d l1l &ebebini çokgeçme den anla -
~ Maa 1 .. • l • b" bi on arın gosterıt erı ıter 

ıı_ ~ez KalomL ŞövaJye'lcrinki 
tt !.1Yacakb. Bu gördüğüm ıiynh 
le <ı1ıngotlu adamlar önceden ge 

11 erdi. 

bat Daha arkadaki sıralar, ıeya • 
b acentelerinin müıterilerine 

b;;al<ı_hnııtı. Her beı dakikada 
)tr'ı C~ıli pir iıaretler ıeyyahlaı 
tl} trınden kalkıyor, sır&ları bo;. 
t,

1 
'Yor, yeni seyyahlar gelip bu -

b ~ra Yerleşiyo.-lardı. Bunları nö
t ~ e~ getinne!de, Senatoyu bir 
llııı~de pek çok k~mıelere ıöıter · 

t kabil oluyordu. 
d Maamaf ih bu gidip gelmeler -
i.e,n &natörler rahatsız olmıyorla: 
., tr' 
1. 

1Yle uğraşıyorlardı. Bu muh · 
"~e l ~ ttı er mebuslardan daha bah • 

ayanlardır 

dar ehemmiyeti haiz ıeyler değil. 
Madem ki, ben t'ranıızım bu ka· 
darı yeter. O b;.- Franaızın, Stali
nin emirlerini takdir edeceğindt> 
!l!Üphe etmiyor. Ben, kendisinin 
fikrini karııtırmct.k iıtemedim. is
tesem de neye yarar. Bahusus 
tim diki ittifakımız, benim repor 
tajimi kolayla1tıracak olduktan 
sonra, bundan ni~in istifade .,tmi
yeyim. Kendisine sordum: 

- "Milyonları ve ölmez pren
.iplm kan.flıran bu Senatö:
W agner neler :ı5ylüyor? 

- I hti)•arla.~ın tekaütlüğüne 
dair olan likrini müdafaa ediyor .. 
Bu devlete çok pahalıya mal ola· 
caktır. Ancak Wagner temayü: 
etmif bir ekonomi adamı gibi za· 
mana göre tarillerini yapıyor. 

- Ne tarilleri? 
d~ılrdılar. Ken:Hlerine mahsus 
" l 1 - Bir temeyyüz etmi~ ekono -
,~ arı var. Bu dolaplar .çıne mi adamı, ba§kalannın paralariy-
da!dı, YeJil değ~raiz eski kitaplaT le birçok ıfler yapmak için plan • 
~ltj~~rmuşlardır. Benim ziyaret lar kuran bir Mü.evidir. 
'l ~ıni bu dakik&da otuz kadu 
dıı~dar. Sayıla":J doksan altı ol _ Tas aja.nsınm muhabiri bu yap-
l ""tıa bakılrrıa mevcutların tığı alay& kendis~ gülmeie b.ııla 
"il kad dı. Sonra fU ıöz!eri ilave etti: 
)• an çoktu bile. Hepsi be • 
~~ kurnaıtan elbise giymiılerdi. - "Biliyormnu:r. ki, Amerika· 
\tıld llgtonun ,!caklarına kartı bu ldar geri kalmıı bir millettir. On-

a giyinmek gerekli. lan Rusya ve Fransa gib~ iyi te§ -

DOLAR VE OLKO kilatlandırdmlf :çtimai teminat -
4~ Şi!rnan, kuvvetli omuzlu bira• lan yoktur,,. 
b· ~ bulunduğu yerde, yeknesak Bu meılektaıla, yavatça ge · a: ~henkle bir rapor okuyordu. vezelik edip dururken, hali \Vag-
~~khndan 58 numara idi. Nev nerin sesi havayı çınlatıyordu! 
~. \Vun Demokrat ayanı Robert "Milyonla dolar ••. Demokr06İ ... 
~tl .~Rner. Neye dair ıöylediğinı Milyonla dol.ar ... Milletten, mille· 
"i '< tyj bilmiyorum, amma söyle - te, millet ıçin .•• Milyonla Jolar ..... 
~'esli sinemaya alınına, ıöyl~ Bol9evik arkadaıım anlatıyor-

l'lef ··~ tceye çıkar: du: 
l~ •'1if yonla dolar •.• Milyonla do- - Şu ıağaa oturanlar eka~ri • 
~ ··~ 4talarımız:n fikri ••• Müyon· yet itibariyleJir ki, ıimJiki halde 
bı-e olar... lstZhbalin mukaddes demokrattırlar. Soldakiler uzlık 

"ıib· Mü J >atıl ı... yonla "olar··· Mil olan cümhuriyetçilerdir. lıleri ka· 
~O: dolar ••• Herke• saadet hak- rııtıran demokratların çokluğu • 
>otıl '11edeniyetin ülküsü ... Mil - dur. 
tiq· Q clofar... llcrlcmeye doğrı: _ Neden? 

Saat on birde trenimiz kalktı. 
On ikiye on kala yüz otuz ikinci ki 
lometredeki Adali mevkiine gel -
miıtik. Saat yarımda göz alabildi· 
ğine Somali develeri ile dolu bir 
ovadan geçtik. Saat bire on kala 
yüz kırk yedinci kilometredeki 
Aite mevkiine gelmittik. Burada 
üç kulübe vardır. Kar,ıda da La • 
sari adı verilen yirmi otuz kulü • 
beli bir köy görünmektedir. Saat 
ikide iki yüz birinci kilometrede • 
ki Adalka mevkiine vardık. Bu • 
rada. kumpanyanın küçük bir ta . 
mirhaneşi vardl1'. Saat üçte düz· 
gün ve hemen ariza.sız bir ovadan 
geçerken Somali kulübelerine ben 
zer toprak yığınlan görülmeğe 

h&Jladı. Kondöktörden ne olduk • 
larını aordum: 

- Bütün bir nevi beyaz kann· 
canın evleridir. Bundan ova hu 
evlerle doludur. 

Saat üç bu~ukta yirmi metre u· 
zunluğunda bir köprüden geçerek 
o güzel yef il misvak, ağaçları ile 
süalü bir ovaya girdik. Saat dör • 
de çeyrek kır.la iki yüz birinci ki • 
lometrede idik. Dödü beı geçe 
Hrovaya geldik. Buradaki kulü -
beler daha muntazam ve büyük -
tü. Somali kadınları, çıplak kollar 
la bembeyaz keçileri sağmakta i
diler. Erkeklerin kimi miavakleri· 
ni ağızlarında emiyor, kimi Maz . 
sa~unı çiniyordu. Mazsa, yqil tü
tünden veyahut tönbekinin biraz 
ate§ külü ile karı§tırılmaaı ile ya
pılmaktadır. Bununla bir macun 
yapılır ve dişleri kapalı olduğu 

halde alt di§lerle alt dudak arası
na sıkıttırılır ve emilir. Somaliler 
çiğnemekten boonca ağızlarından 
çıkarırlar. Cepleri olmadığından 

yakalarmm üst yahud da kaf ala -
rına yapıftırırlar. Miavaki çiğne -
mekten bıkanlar da ıık ve kaba • 
rık saçlarına sıkııtırırlar. 

Sa.at beıi on geçe iki yüz sek -
aeninci kilometredeki Elba.ha mev 
kiine geldik. Burası ıık aiaçlıklı 

~ı,~"· Milyonla dolar... Bütür. 
'!Uti._l'erleri, inıanlığın parlal: - Çünkü kuvvetli bir çoklak •••••••••••••• 
b" ~ıına . ol k • • kentli.ini iyi tutmalı i.ter. Kt11Jı -..------------.-
ıı,'ii11 el. m.anı ma utıyen taraftan gelecelı bir oyuna kapıl- s a ğ l ı k 
q el l tıvarlan ;yıkmak .•. Milyon.. dü .. .. O • 
~ 0 Qr M ·ı nl d l M. mamıayı §Unur. na emnıyet et· 

rı/ ••• ' yo a 0 ar... ıl · D • ·· ·· k bul Ö"utl•rl Q dol mez. aıma •":z.u açı anar. 11 

'd Al'a.ıH]:;··;, \V d .
1 

Demohratlann mebualan ve ôya- 1_ ... ___________ .._ 

bıı'lllın dolar hu agnler enkı en nı ~oktur. Her feyi kendileri için Böbrek sancısı 
~l t e}ec.an arına a 

' ~ ıın ki, birdenbire omuzu . miibah ıayarlar lıte Ruzv~ltin 
~114 bot'Ulduğunu duydum. Bir u , politikann~ boz:anlar el~ bunlar_ -
' Ylu zayif genç gelip yanı _ dır. Halbukt clogrumnu utenznız 
t' oturrn . O d . ,.. ~1er U~tu. Bütün dişlerin: na yar ım etmelen la:r.ımdır. 
. , ;~e~ gülüyordu: Burtula •ıralar #arkalara göre ay-
~lt,i • S1..2 Fransız mısınız? Pa . rdmıı değildir. Eıaı eıkilik y~ni 
Qt;.1~'% el eğil mi? Çok güzel ı Bir liktir. Eskiler ortada otrırrırlar. 

'lıt ~o~ gtlzetec:i ile tqerrül ettiği- Yenüer de derece derece etrafla · 
~lct""'· '8<:ırtımQ pek çok memnun rınJa nralamrla!". Bunlara maviler 
~~~i~Qr[ u Pek a:r. tuadül edilen denir. Bir e•ki ölür, yahut yeniden 
~~;111 ıltlardandır... Kendimi •eçilmeue onan yerini, eskilikte 

1
1"it: 8etrnekliğime mü•aacle e . kenılisinden ıonra gelen ifgal e . 
l:ıti'lc/e ~ 1aaı Aianıı muhabir der. Ba ıonuncanun sırasına da 
d İtte~~.,, ondan bir ıonra olan geçer ve bu 
bl\ buıu' ~ıfaknı mucizesi! Bura· böylec• sürer gider. lıte baktnı% 
~~tıa ehn u~ müddetçe kimıe ayanın en genci budur.,, 
L ttlle i~:rnd ıyet vennemit, be • Sai tarafın en ıon aıraımd~ 
"\ta ef a kon lı · ~ "etli ıCSzl 

1 
k umaya, em bır ıenç adam oturuyordu. Bu 

~ ~~l ed 4:1" e onuımaya te . k ö . d 
~ttirrı ehn hır Bolıevik olmuttu. ço eamer ıenç lyanın ı ziın ~ 

t,l ırıu an; • bul bir yanma ılSzlilk, yakaamda aar• 
,: e)'i, '° b rı undufum ıa· 
l'taer e u R&'leteainin Boltevik ıiyah murabbaalı bir krraYat var 

>it. •ne ka 
Ql)lıli 111 açtıtı nıGcadele • 

1or. Anıma hanlar 'o b . 

Sık Btk sancılardan iztirap çek
miş ve hazan idrar yolundan kü • 
çük kum zerreleri ve mercimek 
büyüklüğünde ta..,lar düşürmüş 
bir hastaya ağrr bir sancı nöbe • 
tinde yetiştim. Soğuk bir ter buh
ranı ve ağrı içinde bunalmış kal
mıştı. 

Ağrıyan yerine sıcak suya ha . 
tznlmrş kompresler koydum. Yir -
mi santigramhk Lttminal şmnga -
sı yaptrm. Dahilen Piperasin ver
dim, ve bir ~c::e de Nevropatin i
lacmd::m gÜnde iki tatlı ~ığı iç
mesini tavsiye ettim. Etli yemek . 
lere de pehriz ettL On beş gün 
kadar Çırçrr suyu ve imbikten çe
kilmiş saf su içirdim. Yirmi gün 
zarfında birkaç ~ daha dil~ürdii. 
Esasen ağrılar durmuştu, ve iyi
leşti. 

KURUN Hekimi 

bir yer olmuma rağmen kimae • 
ler yoktu. Besbelli Somaliler da . 
ima güneı altında bulunmağa alı
tık bulunduklarından gölgeden 
hoılannuyorlar. 

lıtirahat için biri gündüz uyu
duiu vakit ağaç, duvar gölgeıim 
bırakıyor ve rüneı altında uzanıp 
yatrypr. 

Elhaha istaıyonundan ıonrak~ 
arazi hafif arızalıdır. Bundan 
sonra geçilmez yerlerde agaçla • 
rın büyüye büyüye orman halini 
aldılını gördük. 

Şimendifer geçirilirken ke.i -
len ajaç kütükleri hali yerlerde 
yatıyor. Ormanda yabani aama, 
aarmaıık, hanımeli, kahkaha gibi 
çiçekler ağaçlara trrmanmıı. Cins 
cins yaban! sarma;ıklar ağaç!ar -
la birlikte tüneller, yeıil caddeler 
halini almıflar. Afrika sah:line 
çıktım çıkalı ilk defa böJle güze! 
manzaralar görüyorum. Onun j • 

çin Afrikada bulunduğumu hile 
unutmuıtum. 

Yahani güvan:in, kumru, bıl . 
dırcına benzer ve daha isimlerini 
bilmediğim kutlar, ağaçtan ağa -
ca cıvıldaıarak uçuıuyorlardı. !:'.!v 
at altıda Der:ridoya gelmiıtik. 
Burası üç yüz onuncu kilomelTe . 
dir; iki yüz ka:lar Habeı askeri 
bizi ıelimladı. Genç bir delikan . 
il, yaklatarak buranm mulaaarrJ'" 
f ı Oto Mar§&nın oflu Oto Bihanıı 
olduiunu, asker ile bizi karıda -
mağa geldiğini Fransızça ıöyledi . 
Maiyetindeki memurları tanıttı. 

Buradan ııtaıyo:ı karııaında ve 
bir Rum taraf ınc:!an idare edilen 
otele geldik. Zaten başka bir otel 
de yoktu. Oto B~bana dıı kapılara 

iki nöbetçi bıraktı. Biraz ıonra o· 
telci geldi. Bizi karıılamak için 
emir aldığını, odalarımm ve ye • 
meklerimizi ha-zırladrğmı ıöyıedi. 
Yemekten sonra yol yorgunluğu -
nu gidermek üzere güzel bir liyku 
çektik. 

D~do: 9Mayu 

Burada, seyahatimizin kolay 
olan baılangıcı nihayete ermiıti. 
Artık deve ve katırla gidileceğin
den yol hazırhtmı görmek ve 

yağmur mevsimi baılamıı bulun• 
duğundan bir •~at bile kaybet -
meden yola çıkmak gerekti. 

Alqamleyin otele yalnız va · 
ıonlardaki çantalarımızı, uf ak te• 

fekleri almııtık. Bugün birinci i . 
timiz diğer e9yalarımızla bera -
ber, hediye sandıklarını gümrük· 
ten getirmek oldu. Hediye 'an 

dıklan lıtanbulda çok büyük ya 
pılmııtı. lCatırlara değil, devele · 
re bile yüklenemiyecek gibi idi. 

Pazar ve yortu günü olduğundan 
fazla ücretle dÖ\·t dülger ustaaım 

akıama kadar hatlarında buluna 
rak çalııtırıp her sandığı ikiyf" a -

yırttım. Y ağm"Jr geçmemesi için 
de Üzerlerini çinko kaplaltım. 

Burası son durak olduğuodan 
tamirhanede istenen §ey bulunu • 

yordu. Aktam olup bütün efya]a
rın hazır bulunduiunu, öbür gü:ı 

yola çıkabileceğimizi görünce 
doğrusu sevindim. Çünkü gerek 
Cibutide, aereJıt burada birçok 

kimseler, her sözde ıabır tavsiye. 
ediyorlardı. Avrupada olmadığı • 
mı, burada zamanın yerli ahali i• 
çin hiç bir kıymeti bulunmadıiını 
ıöylüyorlardı. 

Yerlilerden !biri ı 
- Kaç gün ka!acaksrnrz? .. Dt .. 

ye ıordu. Ben: 
- iki gUn, deyince güldü. '"-ı 
- Bir haftada yola çıkabili? • 

ıeniz, sevininiz .. dedi. 
Gece yüzlerce Habe,li gelip 

terefimize cümbüıler yapıyor, bi• 
zi eğlendiriyorlar. 

iki bin kadar nüfuılu olan bu 
ıehire vaktiyle Adiıa Harar adı 
da verilmiı, ba~ta haritalar"' bu 
ad konmuıtu. Adia yeni demektir. 
Fakat nedense ll!lparator bu adı 
beğenmemiı, ~ski admı yerinde 
bıraktırm!f. Burada Gorgora, 
Golda ve Somali kabileleri var -
drr. 

Somaliler kimlerdir ? 
Yeri gelmiıken Somali adı Te 

kabilesi hakkrndc kısaca malQ • 
mat vereyim: 

Somaliler, BabUlmeru:lep bo • 
ğuı dııındaki Tahara körfezinin 
§İmalinden batltyarak Afrikanın 

Aden körfezi kıyısı boyunca sa
hili takip eder. 2engibar hududu• 
na yakın araziyi itcal ederler. Bu 
sahil ve arkal&.rındaki arazinin 
en küçük kısmı F ranarzlarrn ida • 
reaindedir. Bundım sonraki ve A
den körfezinin sahili ıonuna ya -
km olan kııımda da İngilizler, 
ondan ıonra bir küçük kısmı da 
Ad en körfezi ıonundan Zengibar 
hududuna doğru uzanan yerde 1 • 
talyanlar bulunuyor. Bunlar .. 
Fransız Somaliıi, lngiliz Somaliı( 
ve İtalyan Somaıiıi diye anılır. 

Somaliler, lsa, Dangala ve Gat. 
la gibi tebealara ayrılırlar. Bun• 
lar biribirlerine düımandırlu. 

Daiına biribirle:ine hücum ede • 
rek dövUıürler. 

Aralarında kanlı lioftutma eli -
ıik olmaz. Nüfuılan bir buçulC 
milyon kadar tahmin oluuuyor. 
Somaliler uıl Afrikalı deliller • 
dir. On birinci yüz yılda Hindic • 
tan Racalarından biri büyük bir 
ordu ile denizden Babülmendep 
boğazına gelerek Mezopotamyayı. 
ıonra Afrika 11ahilini Asa,tan 

Zengibar hududuna kadar alaJ"ak 
yerle§miş. lıte ~omalililer, bun • 
larm neslidir. B~ istila, on üçüncü 
YÜ7. yıla kadar ~üı-mü,. Fakat ıon
ra Mask&t emiri buraları fethede
rek ls!amlığı yaymıı .. lngiliz za · 
bitleri buralarda birçok mabetler 

bulmuşlar. Dil bHgileri c!e Hindi:ı
tan dili ile Som<ılililerin dili ara• 
aında çok bem.ırerlik bulm!.\kta, 
Hint dilinden geime olduğunu 

misallerle göstermektedirler. 

Somalililerin çoğu lsl5.m din~
ni kabul etmiş olmakla beraber 

din hakkındaki b 'lci!eri ço!t a"?di r. 
Birçok v.ıhşice Rdetler süri5p gil
mektedir. Mese :ı b:r Sorr.e.lili e '!~ 

lendiği vakit ku.sını kr.ndicine \. 
taate alı§tırına.< ·çin, i"k gecedeıı 
çırçıplak soyar kam~· :· v:.icu .. .. 
dünden kan çıkı.ıc::ıyil ~- , ..: ır clö • 
ver. 

(Devamı 31 tarihli s.'lym11zl:adır.) 

.. 
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Hikaye Sülegmanı qenen kız/ T•rl'91 
hıkı,. 

iŞ KANUNU 

işçiler dertlerini dinle
tecek yer istiyorlar! Y ere kapanmış, siyah saçlı 

b8fl kollannm arasına gö
mttlmil§, esmer omuzlan göğsü • 
nün hiçkmklarile yükselip düş -
meğe başlamıştı. Etrafında topla
nan bir sürii kadın onun kederi • 
ni hayretle seyrediyordu. Buka· 
dmlarm üzerindeki mücevherle -
rin pırıltısı, ü5t başlarmm altm 
sı:rmalan onun çırılçıplak esmer -
liği karşısında bir tezat teşkil edi
yordıu. 

O gün onu bir bağda bulmuş· 
lardı. Hükümdann gözleri, ona 
ilişir ilişmez, panl panl parla • 
rnıştı. Kendisi arslan avına çık • 
mış, fakat buracıkta daha şirin 
bir avla karşılaşmıştı. Maiyetin -
deki kadınlar onun gözüne girmek 
için bu çevik esmer kızın hemen 
peşinde koştular, onu yakalayıp 
Süleymarun karşısına getirdiler. 
Ku, didişiyordu. Fakat aldırma • 
dılar. 

Bu kıız, yabanı amma kaba bir 
avdı. Şimal Barbarlannm bütün 
yenilmez gururunu t.aşıyordu. Bu 
Barbar laz ilk önce Süleymanın 
iradesini tanımadı bile, Ken'disi • 
ne karp mrla hareket eaildi.ği za
man bağırdı çatmh, sevgilisi o -
lan genç çoban yetişti ve kızca • 
fIZ ona san1arak kendisini uzak -
laşbrmasmx ve bu yabancı kadın
lardan kurtarmasını yana yakıla 
diledl Fa1Cat mvallr çoban bir 
ıey yapamam. 

Süleymanm maiyetindeki ka -
dınlaİ' hayret içindeydiler. Bu ye· 
ni gelenlerin hepsi de kenClilerini 
ne\e( b~\Qeditinl, bilmiyorlarö.ı. 

tık önce hürriyet d~ye çırpıru · 
vor, fakat bir kaç hafta geçme -
den Süleyınanm gözüne girmek i
çin yapmadıklanru bırakmıyor • 
lardı. Bu ağhyan, didişen kız da 
Kudüse vanr varmaz uslanacak 
Süleymanın sarayındaki zevkleri 
tatar tatmaz uysallaşacak ve yu · 
muşayacaktı. Y alruz onu şimdilik 
'-ıiraz okşamak gerekti. 

Kadınların tatlr sesli birisi : 
- Gel yavrum! ~di, Süleyma

nm iltifatı bütün bu bağlardan da
ha şendir, seni bir bahtiyar ede • 
ceğizl 

Fakat Barbar kız, kadife göz -
lerinde parlıyan aon bir rica ile: 

- Ben sizden değilim! Ren -

'Oe 
Yazan : Kadircan Katlı 

Benim verdiğim pralarla lstanbul ·ı 
da Sirkecide Uç dükkln, Şehzadeba -
şında bir kahve sabn almışb. Bir ev 
alacak kadar parası da vardı. Onlar · 
la geçinebilirdi. 

O zamana kadar bu kadar cesaret 
'4! a)Tılıktan bahsetmemişti. 

Güldüm: 
- istediğin zaman cidebilirsin ! Se

ni zorla tutmuyorum. 
Benim bu sözlerim onu büsbütün 

kı~dırmıştı. Ağıza ahnmıyacak ktifilr 
)eri savuruyor, beni yerden yere vu -
"urta.sna bağınyordu. 

Masayı olduğu gibi bıraktım. 
Dışan fırladım. 

Sokakta serin bir ha?& vardı. Rıh· 

tıma dofnı saptım. Denize karp bol 
'-ol nefes aldım. 

Sonra rastgele yilrilmete bqladım. 
izbe bir meyhaneye l!IBptım. 
tçtfll, içtim, lçtlm-
~aftana sanana tekrar sokafa çık

tım. Kapr1armda kırmızı f ener1erln 
asılı oldufu nlere rfrdlm. Dolqtım. 
Baradakl kadmlann büıflan, hua 

gim de, kalbim de bambaşkadır. 
Güneş tenimi yaktı, rüzgar ve 
yağmur hana göç verdi. Siz şehir
lisiniz, ben tarla ve orman kızı • 
yun. Beni bırakın, çünkü ben baş· 
ka bir yerae bahtiyar olamam! 

Cariyeler gülüştüler ve kızca • 
ğızı bırakmadılar. Onu altın ka • 
fes içinde çırpman bir kuş gibi 
götürdüler ve saçlarını taradılar. 
Ona kıymetli taşlarla süslenmiş 
esvaplar giydirdiler, onu padişe; 
hm hoşlandıiı kokularla tatir et -
tiJer. 

Kızcağız her şeye boyun eği • 
yordu. Her şeY, tamamlandıktan 
sonra onu Süleymanm sofnısma 
götürdüler ve: 

- Şülamh kız! diye bağırdı -
lar. 

Süleyman baktı. Bu kızın ha · 
linde bir başkalık, ruhunda g<mi 
kamaştıran bir parlaklık, çevikli
ğinde kaplanı hatırlatan bir vah
şilik, yüzünün ve vücudilhün çiz· 
gilerinde incelik ve yumuşaklık 
ve bütün bunlardan başka onun 
halinde bir acayiplik vardı. 

Içine bir şüphe girdi. Fakat o· 
nu hemen silip süpürdü ve: 

- Seni, dedi, firavunun araba
sını çeken atlara benzetiyordum. 
Ateş, ve kudl'eti, giJzelliği ve sat
veti temsil ediyordun. Şimdi ise 
altın ve mücevher içinde ne kadar 
değişmişsin. Sana ağırlığınca mü
cevher vereceğim ve dünyanın en 
değerli esvabınr sana yap~ıraca • 
ğun! 

Süleymanm büt?jn bendıeginı 

gülümsediler. Onlaıa göre bu söz· 
ler Barbar mhlu kızı mutlaka ye .. 
necekti. Fajµıt k;zc~ğıztn yüzüne 
bakar bakmaz hP.psi de yanıldık
lannı anladılar. Çünkü Süleyma · 
nın süzleri bu kızı zerre kadar ser 
vindirmemişti. Belki onlan işit • 
memiş gibi görünüyordu. Süley -
man kıza dıoğru eğilerek : 

- Güzelsin dedi, sevimlisin! 
Gözlerin bir ceylan gözü gibi! 

Fakat şülamh krzm bütün vü -
cudü titredi ve dudaklan kımılda
dı: 

- Sizin bütün bu ihtişamınız 
benim aziz sevgilimin cana ya · 
km sevimliliği yanında ne eder? 
Onun ruhu bir tütsü gibi etrafımr 
da tütüyor. 

Sfileyman, yine altmlanndan 

Btilem · 36 

karımdan daha yakın olduklannı an 
latıyordu. Fakat onlara karp acımak 
ve lğrenmekten başka bir his bula • 
mıyordum. Batakta tat bulabilmek 1· 
çin hiç şüphesiz bir insan sulocan 
ruhtu olması ıerekti. 

Çlgın gibiydim. Evde butamadıfr · 
mı buralarda aramak için elbet aklı • 
mı kaybetmiş olmahydnn. 

• • • 
Arkada~larım beni daha iyi anlı · 

yorlar, avutmağa çahşsyorlardı. On · 
tann yaptıkları gizli toplantılara git 
mekten kendimi kurtaramadım. Haf -
tanın bir veya iki gUnUnde bir kaç 
kadmla beraber l~yor, çalıyor, 01111 • 

yor, eğleniyor Ye geç mitlere kadar 
kalıvorduk. 

ZUbeyde ona yol verdiğim halde 
gitmemişti. 

Ustelik beni de hUr bırakmıyordu. 
GUrUltil olmasın diye onu atlatmak 

l~n iyi bir çare bulmuştuk: 
Her defasında ZObeydenln tanıma

drfl bfldfklerden birisi kapımm ft • 
n19r, aefea net ... fitle dl1orclu: 

gümüşlerinden ve mücevherlerin
den bahsetti. Saltanatından ve 
satvetinden dem vurdu. Fakat bu 
şülAmlı laz kanmıyordu. Ve bü • it kanununa dair olmak üzere 
tün bu zevkleri hor göriiyordu. hazırlanan kanun projelerinin ka 

O gece orada kaldılar ve erte· mutay encümenlerindeki konut -
si gün Kudıüse döndüler. Şülamlı malan bitmek üzeredir. Kanun 
kız kendisine hazırlanan harem kat'i ıeklini aldıktan ve kabul e · 
dairesine girdi. Bir kaç gün sonra dildikten aonra derhal tatbik sa· 
nikahı kıyılacaktı. Süleyman onu buma konacaktır. Komutayda ko
her gün en tatlı sözlerle okşuyor, nuımalarm yürüdüiü bu aıralarda, 
fakat gözlerinin başka bir aleme salamura iılerinde çallf&D bir 0-

daldığmı ve dudaklarmm bir ha- kuyucumuzdan ıu mektübu al • 
yalete gölümseciğini hissediyor - dık: 

du. "Yaz kış , soğuk mcak dinleme-
Günün birinde nikAh kıyıldı. den ellerimiz su içindedir. Bu yo

Ve şüllmlı kızcağız taht od~ına rucu çalışma patronun gözü önün. 
alındı. Burası ne muhteşem hır o- den dışan çıkmaz. Güneş görme -
da idi. Taht fildişinden yapılmış, yen yerlerdir. Çalışma saati gö • 
en kıymetli taşlarla süslenmiş, dtr zetmeden çalışmak çok yorucu ve 
varlar hep altınla kaplanmrş, tah- öldüriicü oluyor. Bunmı önünü 
tın etrafında on iki arslan çömel- ancak iş kanunu alabilir. Yalnız iş 
miş, tavuslar, papağanlar tahtın kanunu çıktıktan sonra işçi kendi 
etrafmı almıştı. vaziyetini bozmayacak şekilde 

Derken trampetler çalındı ve dertlerini dinletecek yerler bul • 
Süleyman düğün sofrasına doğru malıdır. 
ileriledi. Fakat bütün bunlar ~- Sonra bir işçi arkadaşın çok hak
lAmh kızın gözünü boyamadı. Zr lı olarak yazdığı bir noktaya te • ---------
yafet bittikten _sonra Süleym~n mas edeceğim. memurlann fazla 
murada erm.eyı umdu. Fakat şu · çocuktan olursa mektepler tenzi- Son sünler içinde latanbalcfl 
lamlı kız, bır kaya~an farksızdı. lat yapıyor. Bence işçi çocukları ....JraJan s-• çofalmaya 

Süleyman onun haline baktı ve: daha çok tenzilit görmelidirler. latanbalun türlii semtlerinde 

- Sen, dedi, anlaşılıyor ki ser. - İşçi çocuğunu okutamaz.,, ıo - ıs tifo vakaıma tesadüf 
vet ve samanla satın alınacak bır Matbaamıza ıelen bir demirci tedir. ,I! 
krz değilsin. Senın aş n şarap n itçiıi de diyor ki:, ..... • kı ta 5.LL-t itleri direktöri Bay~' 
daha lezzetli, saçlanrun kokusu _ Demircilik muhakkak ki en dün kendiaile sörüten bir .. ~~ 

F ka tifo vakalan etrafmcla tunları to1"'7"· bahardan daha şirin. a t se.n ağır işlerdendir. Sabahtan akşa • tir: 

dört duvar arasına alınmış bır ma kadar örs karşısında kı7.ğm a- · .,_ TUo vak'alan tehrin tUrlil 
bahçe gıöisin. Öyle bir bahçe ki, teşin harareti ile çekiç sallamak terinde pek u olarak ıö 
oraya ben bile giremem: ! (fünkü çekilir şey değildir. Direktörlük tarafmdan icap ecteıı 
sen kılıçlarını sıymmş bir ordu Bu işi yapanların çağu aylık ve tedbirler almmıttır. BeledJye M 
kadar kiıvv.etHaln! ya gündelikçidir. rinde tifo apm npac:ak b6rOJaı; 

Şiilamh kız gözlerini Süleyma- Dükkan sahibi demirci işçisine nbmıtır. 
na dikmiş, bakryordu. istediği şekilde emreder ve çalış-'-----------=~ 

Süleyman bu bakışlan karşılr tınr. Acaba iş kanunu bizi de dü- 1 Gelenl•, ~ldenl., ,.J""' 
yamadı: ve: şünecek mi? ASIM SOREYYA DONDO-;._-.,, 

- Gözlerini çevir! dedi. Bu göz Eğer dü§ünecekse bizim iste - diyeler konpeainde Jatanbul ~ 
ler beni yendi! diklerimiz mümkün olduğu kadar aini temsil eden belediye iJıtilal ":'I 

11.k defa olarak şülamh kız gü.- az çalışmaktır. Bun~ için birkaç rü Bay Aaun Süreyya ile maha_....ll 
lümsedi. Ve sonra topuklarının demirciyi dinlemek kafidir. Zaten dür muavini Bay Nail dün ~ 
üzerinde dönerek kapıya doğru işin ağırlığı gözle de göriilebilir. clönmütlerdir. A 
yürüdü ve saraydan çıktı. Bir demirci ancak 5-6 saat çalışa- • Bir aydan tazla bir ~ 

Ertesi gun" millmlı kız sevgi • bilir. Çekiç güriiltüleri arasında danberi Londrada bulunaJI ~ 
':il'- b' ı· ı · · s· P · L n dilıl li çobanının kollan arasında idi. kafası sersemleyen bir adam ti - ız e çııı ır e?'ı~ ore 

Bir lahza sonra aynldılar ve bü - tün kuvYetini de sabahtan akşa - rimize ıelmiıtir. ..J!. 
tün köyülerin düğünlerini kutlu· ma kadar harcarsa ondan ne ha- lnıiliz elçisi bupnkü ~ 
Iamak için toplandıktan yerde gö- yrr beklenebilir? riyet bayramı törenind~ ~ 
ründüler !. Bizim için sigorta meselesi de mak üzere dün akpmkı eki 

O. R. Dotrul mühimdir. Sonra bütün amelele - Ankaraya gitm~ştjr, ,. 
. rııo" - KonsoJtasyondan &elıY0 - Aman doktor, hastam çok fena .. 

Yetipniz! .. 
- Eviniz nerede? 

Uzak bir yerin adı .ely1enlyor Ye 1 
tlve ediliyordu: 

- Hastamız pek •fır- Korkuyoruz. 
Doktor Fillnla fi1anı da getirecetlz. 
Bir konsoltasyon ... 

· - Anlaşıldı, anlapldı.. 
Ztibeydeye dönerek diyordum ki: 

- r.ulkeceğimi sanıyorum. Sen U· 

111- Ben kapıyı ~endi anahtanmla a· 
çar, girerim. 

O: 
- Gitme! .. 
Demek istiyor. 
Fakat bir doktorun bana yapamı • 

yacağını ~k şUkUr öfrenebllmtıtt. 
Geç vakitlere kadar eğleniyorum. 

Sabaha kadar sarhoş ve mahmur, a 
yaklarımın ucuna basarak. bir hırsız 
gibi odama girerek yatıyor, ayuyo · 
rum. 

- Geceki hasta nasıldı? Ne oldu? 
Yalanlar uyduruyorum. 
Bunlar çok fena şeyler .. Giln ge~

tlkçe bana atrr geliyor. Fakat o se · 
bep oldu. 

• • • 
LAkin b11 hayat hoşuma gidiyor 

muvdu? 
HaJ'l1' .. 
r.il•kl h, ahı '9ken MI' adamm 

morfin ahnuına benziyordu. Geçld ve 

yalancı bir şifa idi. 
Bense bunu nasıl lstiyebillrdim?. 
Bir ıece sabaha karşı kendimden 

geçmiş kadar sarhoş eve dindtlm. O 
gilnlerde biraz soğuk algrnlıtım da 
vardı. Yatağa uzandığım zaman bir -
denbire midem bulandı. Hepsini dı · 
~n çıkardım. Her yer battı. Kalktım 
ve onlan silmefe, yıkamağa çalıştım. 

Ne kadar dikkat ettimse de gürü! 
t8 olmuştu. Ben bunun farkmda de · 
ğildim ve gizlerim yuvalanndan ka · 
yarak, ellerim titriyerek, başım ikide 
blf düşerek tahta ve hatılardald kus
muklan bir tasın içine allyordum. Bir 
aralık yorgun argın başımı kaldır · 
drm ve karpmda Zübeydeyi gördtim. 

Baktı. 

Dudak btikt8, başını salladı. . 
Hizmetçiyi uyandırdı ve: 

- Bunlan temizle,. .• 
Dedi. 
Yanıma yaklaştı. Kolumdan tatta: 
- Beğeniyor musun bunlan?. 
Diye BOrdu. 
Şakaklanm zonkluyor ve içim ku 

ruyordu. Artık gizlenecek bir şey kal
mamıştı. Olan olmuştu. 

Kanmı göfstinden yavşça ittim. 
Kolumu onun elinden kurtardım ve: 

- Sen her halde beğeniyorsun sa 
nınm-. ÇünkU kendi eserindir. 

Dedim. 
Yfbüme tlkilrilr aibi batırdı: 

iil mi? Yalancı... .. 1~ - Evel. Yalan da 801 ,.,
Çtlnkü doiruyu söyledliilll _. 
hoşuna gitmiyordum. ıs-.,ı 1 

- insanlıktan çıkıncaya , 
ni sarhot eden de ben 111lyilll' ,11..,_ 

- Yalnız sen- Haydi, çok 
me de, git, rahatına bak- t et*"' 

Gitmek şöyle dursun. bil 

yordu. d ,..-- f 
Onu kolundan tutarak 0 • 

kardım ve kapıyı kapadı•· 
Uyku tutmadı. ~ 
Kendi halimi düşfln~ ~ 

karşı, kusmuğunu avuç ..... ~ 
Jemete çabatıyan bir sar ı.lt ,-.· 
nı aldatan, evinden kaçd ,.ıtl"! 

Ben bu kadar diif8bllir ,,,.,..,_ 
Ah bu kadın çekillP r' ı 
Gitmiyordu. ~ •-
Ben de onu kolundaD 

mıyorclum. .~J 
Ne yapmalıtdı? ,.. ... ..,, 
Onunla birçift Pi'~ ,,,,,. 

Yanyana idik fakat tll'. 
lere bakıyorduk. __ ..,,. 

Şimdi kUçük bir o.,U- - ti 
g8zlerf uzlqtırabntyor. ~ 

Ben niçin bö1le bir 0 

ma71m?.. I <A,..., 
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ünveBugünl Tarih köşesi 1 Sağlık Bahislerı 1 
So Meyva yeyiniz! 

yazan : Omer Rıza Doğrul_ Nuruoımaniye kütüphaneıinde "Zey· 
- ~ LWWWL SWWWL "-1 ZSWWWS tcO za_ 

o.~I d ... ıleti dediğimi~ mü-ı anda onun yerine hür ve hakim . nclabidin bin Halil,. adlı birinin yazma H t 1 ki t d . . h h atın 
ae, IÖçebe bir müessese idi. bir ulus, uluıun güvenine dayanan bir kitabı var. Adı Şifaülka...aiti Hure- a S 8 1 a r 1 n e a V ~ 51 Va S 1 

1. btlik onun her halinde beı • ve bütün otoritesini ondan alan ti Sultan Murat. k o r u n mas 1 •• ç ,· n • K .. n e . p usu [ u·. 
ı id' n _ b' h··1-"I. t d ... d Kitabın adından anlaııldığma göre, • 1 ı. VQmanlı padişahları bi- ır uıuıme og u. paditah Murat için yıwlmıı. Kırk an· 

•Ut~.~~andı onların tabaaıı bir Bugün bu doğuıun on ikinci yıl bar gibi bir ıey: 
u ve bendeganı devlet adam· dönümünü kutlu1arken hepimiz de Kuru ve yaı meyvalar, sebzeler, ka· 

~I h~ter çoban Ufağı idiler. Bu candan, gönülden inanıyoruz ki: ra, hava ve deniz hayvanlan naaıl yen· 
ltl~tın vazifesi sürüyü sağmak, Türk istiklal aavatı Turk yurdu • meli, gıdalan ne kıymettedir? Meyvalar

' .. 
11
trnek, bendeganın iti gücü nu iıtilidan, Türk ulusunu esaret- dan kuvvet ıuruplan nHıl yapım, elhi-

li'lh: k k d k 1 "~ ullanmak, gözetmek, ço· ten urlar ığı gibi Tür cumuri • ıedeki lekeler naıı ve ne ile temizlenir 
~dilediği gibi kullanmaktı. yeti de Türkü iç dütmanlarından, ve bazı haıtalıklar ne gibi ilaçlarla teda-

i\~ •tnanlı padişahlarının bütün sömürücü çobanlardan, bu çoban· vi edilir? 
dı.' 'pYlar.ı köle ve cariye ile dolu i- ların köpeklerinden ve ıürülükten Çok büyük bir emek harcanarak ya· 

~d ku zılan bu kitabm ım::-akh tarallanndan ı... 1 ııahlar on beşinci asırdan rtanuştır. 
'"'! 11 k k 1 8 .. 1 k 1 1 biri de o vakit yerli meyvalann çok 1ıı. 1 •• •tll endilerine bende o - ugun a nı açı , u uıa fuuru 
."'llt kuvvetli bir bulu~la reklim edilmeıİ· . uıere yetiştirdikleri erkek - uyanık, kafası ve ruhu aydınlık,, 
• 1~1hi, kadın olarak yalnız cari- bünyesi sağlam ve gürbüz, adını • dir. 
~ ~ ) Ozümün faydalan anlabldlktan ıon· d'ı~ lanrnağa koyuldular ve pa - ları çevik, varlığı ıayın ve ilerisi ra şunlar yazılmaktadır: "Eba Yezidi 
~ lar da, babalarının cariye emin olan Türk her şeyi bu iki kur Kureni'den rivayet olunur, ki Hazreti 
ti le.rı, yani babalannın köle • tulut savaşına borçludur. Peyramber Selman ile oturup üzüm 

ı0!ıtı~ğa bagladılar. Bu iki sav&§ta da onu zafere yerler idi. Hazret Selman Fariıiye Wız 
Qtlo kine~ Mehmedin tahta çıkan kavuşturan kudret, üzerindeki yük ile buyunnuılıı.rdır kiı "Ya Selman iki· 

.kdıtaha kardeılerini öldürt- aeklikle bu öz yükseklifinin tim - ıer ikiter ye!,, 
"~-hunları tehlikeli birer köle aali olan Atatürk'ün deha11dır. Ve hatta rivayet olanUl' ki Hazreti 
~:4"tna dayanıyordu. Yeni bir Peysamber kah olurdu ld Gzüm yedik· 

• 
1~1ıııı tahta çıkmuı bu köle - Yeni netrlyat leri zaman aalkmundan 11mıp ~lerdi. 

\e~~1~ lıakkuıdan mahrum et- Holivad Hattl ilzünriin ıuyu mübarek ıalcahnm 
'' tetiyordu. ilıtüne akardı." 

L.~letin bütün itleri, padi§ah- Holbut'un bUytik bayram sayw 36 Elmanm faydalan, furuhmıun S1da-
l'ttı 'e sayfa olarak Bulanık aşk, Cin Ma,Çi.n ar anlabldıktan sonra da ıunlar JUılı· 
~icat ıaraylarm yetittinneıi o- vı Rosenmarl isimli hlldyeler ile sL dırı Rinyet olunur ld Peygambe9: 
~- - elerizı elinde idi. Bunların nema haberlerini ve haftanın film 
~;'11, 'belki "Leylei iırada ıemaya uruç eyledikten 
"I. Ji • de hepıi T~ değil • mevzıılarını ve bir çk resimleri yUk· ıonra Cenneti adne dahil oldum. Bana 
~ ~•i de yabancı idi, vo aara - IU olarnk çıkmt§tır. bir elma verdiler. Elimdeıı düıüp iki 

'Ot~I bunların üzerinde to~ Büyük gazete 36 sayı/ a pare oldu. İçinden bir huri çıktı., bu:vu· 

ıh '1ed~yet dün-•mın -.o;,..:ıyü• Hatfalık Btiyilk gazetenin bu sayı- nır. 
111 ~ ., - 3"".. ar 38 aahlf t olarak çrkmlftır. Bu fer Bu rivayetten aonra hekim, diyor ki: 
~ &ılara mUaa•i haklar ta - kalAde sayıda bllhusa Çinin Ankara "Elma yüreğe kuvvet verir, elemi fe· 
~ ~ >urtdatlan rekabetlere de- elp.,t tanıfından BUytlk gazete i~ln rahnak eyler, mideyi dahi takTiyı •Y· 
%-1! allt gruplanmalara ııörc yazılan Türk - Çin dostlufuna dair ler.,. 
~ll~tk yolunu tuttuğu halde mühim bir makale ile TUrk - Çin dil. Kavun için de ıunlan yazıyorı 
~ devleti ymtdaılan ço • leri arasındaki münasebetlere dair ya· "Ebni A• rivayet eder ki Peygambe-

~~ ~blll köpefi ve ıüril diye ilÇ zılar vardır. 38 Myfa '1,5 kuru~ olan re bir tayfadan kavun hediye setirdi· 't 'hnnafa devam etti Te bu Bilytik gazeteyi okurJanmıza tavsiye Jer. Mübarek ellerine alıp koldadıJar. 
~ 'h'tl k d Ü ederiz. Badehu yere koyup buyurdular ki Jra. 

• • • 

~di. ıtmı ıomma a ar 
1 

• Yeni Adam •una tazim ediniz. Zira kavun cennet 
ı.._ ~b.I O hullelerindendir. Suyu tiladır. Tathbğı 
"q\ "-~~ mıanlı devleti '(1774) 95 inci sıyısı çıktı. içindekiler: Kı· •: .,..ı mebzuldür.,, '<ile~ ~ (1919) a kadar ye- sa tetkikler, Hane SelAsJye, Kerim 
~ .. ~ve delirmek için uğrq- Sadi, Hüseyin Cahtdin hatalan. Ca • 

Ut '111. röriinüyor. Fakat bu ıö- mf, SJyasa acunu, kültür tetkikleri. lf. Hamam bollug" u 
ta~ ı..:_hır idarei maılahattan, bir fet Ömer, tuhaf bir ~ocuk, Semiha 
ti! .YVJ~ d b k b · d Uzunhuan, Rusya da. §ark kadını, ye· "Asitanel saadette ve etrafında va dL ,.... a an at a ır feY e- nl Amerikan arı. Nüos, Nasıl okuyor 
Ilı._: ~ti .. ,_,. f t l e d"k O ki maha11At hamamları kadru klfaye· 1~1 ~11 ıraa e T r 1 çe •· sunuz? İsmail Hakkı, l\finimlnlyi na.· 

· d-ı ti k d. k""b ' den dun değil iken teksiri irat fikri • e en ı o ne an ane· 511 yetfcıtfrdfm, :r.eka ıı;ayfam. 
~ ite d -x ile bazı tnmakdran rette rette hamam dal'h... n i göç.ebe ıiıtemine ıe- uerşey 
~ ~·L nı lhdu ile suların kılletine ve hatabın 1,&bı- ~ '"'lte tereddüt etmiyordu. 
~~~~arın en aon padiıahı olan Her şey mecmuasının beıincl sa • nedretine met olmalarfyle bundan 
~ Qtltı • yısı güzel yazılar ve resimlerle dolu böyle müceddeden hamam bina olun-
! t~ ilin bile ayni zihniyetle olarak ~ıktı. Tavsiye ederiz. mayup bina olunursa banisi tedip \'e 'ti..,~ ederek bu köhne an'ane -
~· e ı' Monte Kristo hamamı tahrip olunacaft başda be -~~~ \l~ 1

•terni yeniden diriltmek JAdı erbaa kadrJarına n mimar ata • 
'4(. taftıiını hepimiz eönnüt • Aleksandr Dumanın bu meşhur e · ya hitaben emir ısdnr olundu.,. 
L 'tiirk seri okuyuculara bir kaloyhk olmak Bu satırları aldı~mız tarih 1182 yı-
~lltt le _inkılabı 1922 yılının 1 - üzere bir Jngiliz muharriri tarafın • hnı hikAye etmektedir. HavayfcJ za· Uh §rın .. .. I ·ı dan hUlftsa edilmiş ve hu hülAsa mu· 
~ ~ltl gunu aa tanatı ı ga et· allim Ahmet Halit kitaphanesi tara . rurfye 1 lcrfnde devletin idare ve mU· 
L .. ~'tıd k~l\ hiiku~dar ile tabaa a· fından dilimize çeHilerek neşrolun • dnhalesl lüzumuna aft bir vesika-
~ .• ~. r-'o'-

1 rnu.'nasebetı'n efend'ı ile . k t ,. ~ 0 muştur. Tanesı 50 ·uruş ur. 
ijrı.. '- an ıle sürü arasındaki 

~I ~eocı· 
ı.cıq.,1• • ın lıpkıı1 ıayan mutlak .. . t • - ~ • • • , ...... ..(.,~. "' - • • - • • t' .. . .• ,., i ' . ı.. • ~ . 

'tt' l}'ı k'k•• d ~ ~ l>a.d· 0 un en yıktı ve dev-
~ \ll~, 1!ah ınalı olmadığmı, hü
l ~~iy \!~ malı olduğunu, bütün 
''l\.ı ~() etın ulus elinde toplandı • 

1 •terd' 
4 9~3 ı. 'c Yılının 29 b. . . . . 
\,.:~l!t" . ınncı teırının-
)~l,~Yetın ilanı bu devrimi 
~~l l'UrJt·'· Ra.yesine götürdü, ve 
~fiti~ Yen~Ye 8.ail ve kudretli var. 
~~ ~ 'fllillı ~~ihine kavuıtu Artık 
·~ l:biJI et.ının §efi bir çoban ve 
\i bir etı bir •ürü, Türk hükG • 
't·· Çoban u ... d ğ'ld' >, ı lit-k rn·u . ıaaı e ı ı. 

,, 0 Uu;... l etı, doğrudan doğru· 
'~ ""'

1 llluk d d~ • bltau .. a deratına hakim 
l'.ııı. nun nı-d r . . 
-ı•Yan b .. '" en ıevıyeıın • 

>. 'tta. aa ' . llgunun medeni icap· 
·l~ re ılerT ' 

>tııd' endiiatı; 1 1Yen, kültür, ıos -
' ~ ı,• 'tarını, ııyasa ve iher 
~~lilYenı~~edeni insan veka-

11, ~'h'n ır nıillettir 
11.t ~eı a" ·· · . 1 l'Utk ~ ı:ihnıyeti ve teı-

elinde :vok edildiii 

Türk Hava urumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

Yeni tertip planını görünüz 
1. ci keşide 11 2. cı 1 eşrin 935 dedir. 

Büyük ikramiye : 25.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye

lerle ( 20.000 lira) lık bir mükafat vardır .. 

Pıanlan okuyunuz. Ve bu z~ngin Pjyangonun 
talitileri arasına giriniz. 

Avrupda en iyi aıhhat ve teda
vi vaııtaaı olarak kabul edilen su 
ile yıkanma ve tatbikatında hiç 
bir zaman ıoğuk ıu ile tedavi ö
lümü hazırlamaz. Çünkü bir darbı 
meselde söylendiği gibi! Ölüm -
den batka her ıeyin ilacı vardır. 
Nitekim, birçok hekimler tara · 
fmdan tedavisine imkan görül -
memit birçok haıtahkların Kine-o 
ipp uauliyle ıoğuk su tedaviaiyl~ 
iyi oldukları görülmüıtür. 

Bir methur hekim; inaanlarm 
bu Kineipp uıu;ünü tatbik etme
lerini tebrike ddğer görürüm. Bu 

Dr. E em Vassal 
recektir. Soğu:t au kullanıldığı 

zaman vücuttaki kan deveranın• 
muntazam bir ~ekilde vücudUn 
bütün kıaımlarıJlll lu~de.r gönde -
rebilir. Soğuk suyu kullanacal< 
şahısların i ter huyu suyundan. 
dere suyundan ve yahut akar su • 
dan ve açık havada istimal etme• 
lerinde bir zarar mevcut deği~dir. 
Yalnız kullanılacak suyun müd · 
detini tanzim etmesini bilmelıdir . 
Soğuk ıu kullaııacak olanlar için 
bu müddet bir c:ıakika ve nihayet 
azamt üç dakikayı tecavüz etmi • 
yecektir. 

mükemmel yeni bir tıp usulüdür, Soğuk ıu ile ~ııerimizi, ayak• 
mucidi Kineipp doktor olarak }arımızı ve yüzürnilzü yıkadığı • 
dünyaya ıelmit bir dlhidir,, de- mız zaman duyduğumuz serinlik 
mtitir. 1886 da Almanyada baılı- ve memnuniyeti vücudümüzü ta · 
yan bu (Hydrotherapie) ıu ile te- mamen yıkadıfımız zaman !aa • 
davi usulü pek az zaman zarf m - laıiyle elde edebiliriz. 

da dünyaya yayrlmqtır. Eboriya çok aletli •• ıari haı-
Gayet ı;uit •• yapılmaıı çok tahklarda •u tedaviıi haıtays ilk 

kolay bu u.auliln tatbikiyle mem- defa Terilen bir illçtır. Ateıiu 
nuniyete deler neticeler meyda • diltme•lne Te TÜcudün derin bir 
na relmittir. Usulün mucidi Te iıtlrahat hissetmeaine, temi:ı ve 
müellifi olan Kineipp binlerce de- mükemmel bir uyku hazırlaması -
faki tecrübelerini kırk ıene zar - na yardım ettiti içindir ki. her hp 
fında yapmağa muvaffak olmuı, ıubeıl bu hususta iıtif ade etme"'° 
soğuk ıu ile binlerce hastanm iyi- tedir. 

Ieımeıjn• Ye ııhhatte olanlann İlk defa aofuk ıu ile yı~ı:anma 
sıhhatlerinin muhafazasına hiz -

• • faydalarını gelecek defaki tıbbt 
met etmııtır. ılltunumuza terkediyoru2. 

AJmanyanm Voeriıbofen teh· --------.·=----... ··-·-·"'---
rindeki bu ıu tedavi mileueaeıi Ş b 
makıadmın öıumunden aonra da Prens tahren erg 
ayni uauliinü muhafazaya deTam 
etmektedir. 

Biz de okuyucularımıza h1ı u • 
aul hakkında maldmat verecefiz: 

Suyun kullanma ve vilcudil ao
ğuk ıuya alııtırma uıulleri: 

1 - Çıplak ayakla yürümek, 
2 - blak ot üıtünde yilrümek 
3 - Islak yollarda yürümek, 
4 - Yeni yağmıt kar üzerinde 
yürümek, 5 - Ayakların ve ba • 
cakların ıoluk ıu ile yıkanmaar, 
6 - Dizler üzerine ıoğuk ıu dök
mek, 7 - Soğuk ıu içinde yürü · 
mek, 8 - Su banyoları (Islak 
bezli), 9 - Su dökünmeleri, 
1 O - Su ile ıslak bezlerle giyin · 
meler, kopresler. 

Aoııstarga Kral Naibi 
olmak niyetinde! 

Londra, 27 (A.A.) - Reuter 
ajanıı Viyana aytannın bildirdi• 
jine ıöre, Baıbakan muavini 
Prcna Stahrenberg, Linz'deki 

doıtlarma ve yakın partizanları· 
na Avusturya naibi olmak niye -
tinde bulunduğunu ihıaı etmitlir. 

Pren• Stahrenberr Bqbakan 
olabilirdi, olmamaıımn ıebepleri 
bir taraftan Katoliklerin Prenain 
Faıist programma muanz bulun· 

maları, diler taraftan da devlet 
ba9kanlığı için Prenıin kendiıini 
ıerbeıt bırakmak arzusunu beıle· 

B - Su içmeleri: meıidir. 
Bu uıuller dahilinde suyu kul- Habsburglann dönmesi \~ine 

laıiacak ıahııların yatına ve bün- gelince bunda ilr:i meseleyi göz &. 
yeainin zayıflığına göre kullanma nünde tutmak lazım gelmektedir. 
usulleri ayrılır. f.saıen ıuyun te .. Bir kere küçük antant buna ıid • 
mizliğe hizmet ebnesi ' fayda ve detle muhaliftir. Sonra Arş~dük 
kıymeti hakkında bize güzel bir Otto Fa!İ&t fikirlere yanaıma • 
fikir vermektedir. maktadır. 

Her §eyden ~vvel ıoğuk su ter· 
cih edilmelidir. Bununla be • 
raber kanıız, zayıf ve ya.ılı -
larda ılık ıu ile batlamak tav. 
ıiye edilir. Soğuk ıuyun tatbi
kinde daima tereddüt gösteren ve 
bir haıtalık ıeleceğinden tüphe 
edenler bulunab:lir. Fakat bunlar 
soğuk ıuyun ne kadar müddetle 
ve ne ıerait dahilinde kullanıla • 
cağı hakkında kati bir fikre sahip 
olmadıkları için böyle dütünmek
te mazurdurlar. Saniyen soğuk su 
yalnız bir def aya mahsus bir ilaç. 
diye kabul edilmemelidir. Soğuk 
ıu kullanmağa baıhyan sıhhatleri 

yerinde inıanlarJn bunu asla ter -
ketmemeleri, vücutlarının muka • 
vemet hassalarını çoğaltması için 
elzemdir. Vücut bu soğuk suya a
lıtınca e!asen alınacak güzel ne -
tice devamını emir ve arzu etti • 

Yeni bir kömür damarı 
bu,undu 

Bartın civarında kömür arn1 
tırmaları yapm ı.K üzere Profesör 
Kronik'in ba§kanlığı altmda tel -
kik gezisine çıkan heyet i§İni bi • 
tirmiş ve Ankaraya dönmüş bu • 
lunuyor. Yakın !a işlemefie :Jaşlı· 
yacak olan Karl\bük demir f lbr\ · 

kasının kömür :htiyacını kaı-~ılo.· 
mak üzere yapı!an bu geziden iyi 
neticeler alınrn.~, fabrikaya ya • 

kın ve sahile de uzak olmıyan bi,. 
takım yerlerde kömür damarları 
bulunmu§tur. 

Heyetin ekonomi bakanlığına 
verdiği bu müsait rapordan ıonra 
memleketin diğer taraflarında da 

genel surette .naden aramalan 
yapılmasına karar verilmiıtir. 
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Sporumuzun bugünkü 
A 

umumı manzarası 

Berlin olimpiyadına kadar güreş takı
mımız için yeni elemanlar hazırlamalıyız! 

Balkan olimpiyadı ve Sovyet Bu manzara karfıımda fede 
d«*larmıız'la yapbjımız müsaba- ruyona da,, halka da, ıpor mu · 
kalar sporumuzun buıüııkü umu • harrirlerine de çok defa ne yapa· 
mi manzarası üzerinde epeyce fi· caimı ne diyeceğini, ne yazacap 
ldrler edinmemize yardım etti. nı tatırmak kalıyor! 

Almanlar 
hazırlanıyorlar 

Atletizm aahaıında sebepleri Futbofcü yetiftirmek uıulleri ı 

ne olursa olıun, muhakkak ki acr belki düzeltilmeye muhtaçtır. Fa· 
nacak bir vaziyetteyiz. Yıllardan· kat bixe evveli düzeltilecek kı • 
beri kendilerine bütün ümitleri • 11111 usul değil, ıub ve telakki iti • 
miai bailadıimı. f&IDpiyonlann, dir. Amatörüz fakat gÖıteritimiz, 
belki hayat ffl'l)arı, belki yqlan· oynayqnna çok defa "profeeyo • 
ma yüzünden artık bizi ümitlen· nel,, dir. içimizi de amatörlettir • 
diremirecek vaziyetlere ıirdikle • meliyiz! 
rini ı&rdük. Bunun karııımda, a· Güreşe gelelim; en verimli sa· 
r&fbran ve ıenit mikyaata çalııan hamız tüplbeıiz bu kııımdır. Bunun 
idarecilerimiz olmadıiı veya bir la beraber burada da dikkat edi • 
iki taaeMsı iban.t kaldılı için •· lecek bir ela~ b..mde 1'a -
ki f&IDPİyonlarm yerine yenileri • lunduğumuz mu!hakkaktır. Millt 
nin yetipnediii, yetittirilemediği güreı takımmuzı perçinliyen u • 
de aömnündedir. Bir iki iatiınaya zuvlardan bir k11mı artık yqlaıı
hakarak kendi kendimizi' yetiı • mqlardır. Güre, sadece kuvvet i· 
tiriyoraz, diye aldatamayız. Çün • ti olmadıiına ıöre milli takım gü
kü kendilerile IODIUZ mücadeleye reıçiıi yetiıtirmek te sanıldığı ka· 
siriteeeiimiz milletler tek tek de· dar az bir zaman iti olamaz. 
'lil seri tıalinde atletler yetittir • Bertin olimpiyadmda bizi tem 
-.ide met~ldOrler. ıil edecek apon:ularm batında gü-

Bu ~ikatlerden çıkaracağı • reıçiler geleceğine göre federaı -
ma netı~e ";'~)malıdır: yomm antrenCSr itini derhal hatlet 

.Atletmn ıtınde tuttuiumuz yo- meai ve yeni güretçiler yetiftir · 
la Ye ıİltemi de~tinnek. Bu na • mek bahıinde bir aün bile kay • 
aıl olur, bunu bır batka yazıda betmemeıi ıerektir 
anlatmak iltiyoruz. • 

Futbole ıelince; biz bu kıum • 
tla ne ilerlediiimizi, ne ıerilecliği
m~i aamyoruz. Futbol biri çok 
ıençleri kendi.ine çeken bir ıube
dir. Bu itibarla futbolcü sayııı at· 
!etlerden çok fazladır ve uzun bir 
mü\ldet te böyle olacaktır. 

F utbolde en büyük hu1U1iye • 
timiz "ııev'i phıına münlıuır,, ol
makt... Gömlek değitıirir aibi ıia
tem değiftiriyoruz. Canımız İlter 
ae oymyor, istemezıe oynamıyo • 
ruz. Tutarağrmız tutarıa en yenil· 
mez takımları yeniyor, tutmazsa 
en küçük takımlara kartı kaybe • 
diyoruz! 

• • 
lngiilere lrlandagı 

3-1 gendi 
Şiddetli bir yajmur ve riizgir 

altmda ve fevkalade bir kalaba -
hk önünde lrlindanm Belıut ,eh· 
rinde onıanan bu maç çok beye · 
canlı olmuıtur. Birinci devre 1-0 
lrlindanm lehine bitmittir. 

ikinci devre bir yajmur tufanı 
albnda oynanmıı, lngilizler ta • 
mamile hikimeyeti ele alarak üç 
gol yapmıflar ve neticede bire 
kartı üç ile ıalip ıelmiflerdir. 

Yilhelm Leicbam 

936 olimpiyadına sayıh gilnler kaldı. 
Biltün milletler bayraklarmm ıerefini 
korumak için hani hani hazırlanıyor

lar. 
Bununla beraber bu huı:rlanmalann 

ayni seviyede olmadıfı, Almanlann bu 
hususta çok ileri gittikleri muhakkak
tır. Çünkü olimpiyatlar bu aefer .Af. 
rnanyada yapı!aciltır • 

&yıaı milyonlan geçen Alman spor
cuları kendi yurtlarında rakiplerini geç
mek için h~rikulidelikler göstermeye 
çalıpcaklardır. Bu olimpiyatlann ge· 

Bir Alman kızı ııülle atıyor. 

çeııkinden daha verimli olacatmı iddia 
edenler çoktur. 

Yukarıda resmini gördüğünüz genç, 
Vilhelm Leichum, Almanlarm uzun at
lamada dünya pmpiyonluğu için belli 
bqh ümitlerinden birisidir. Şimdi or-

Lig maçlarına geİece) 
hafta başlanıyor 

Bugün G. S. -Beşiktaş muhtelitile, F J' 
Güneş muhtelitleri karşılaşıyorlef 

Önümüzdeki haftadan itiba • 
ren lıtanbul futbolcüleri ıda ça • 
hpna aünlerine ıiriyorlar ve tür 
lü sebepler dolayuile bu yıl biraz 
geciken lik maçlan bqbyor. Fut· 
bol heyeti bir 1enilik yaparak mev 
cut klüpleri iki kümeye sdaıtırdı • 
tı ve bu auretle kümelerdeki ta • 
knn sayıları çoialdıtı için bu meY 
ıimin daha hareketli, daha sür • 

prizli geçeceii umulur. Oç aaha • 
da maç yapılacağı ve her sahada 
iki birinci, bir ikinci küme maçı 
olacağı için takımlardan çoiunu 
ayni günde görmek mümkün ola • 
caktır. Vakıa bu vaziyette en mü
him eaydacak maçm yapılacaiı 

sahanın daha fazla alaka görece • 
ği batıra gelebilir. Bununla bera • 
ber diğer sahaların da ıeyirciıiz 

kalmıyacağı tabiidir. 
Y almz öyle sanıyoruz ki ilk 

haftalarda bazı maçların tehiri 
zarureti ha11I olacaktır. Çünkü teh 
rimize bir kaç yabancı takım ıe • 
tirtilmeıi yolunda yapılan te,eb • 
büıler neticelenmit gibidir. Meae • 
li. bu hafta, iki sene evvel tehri • 
mize ıelerek çok iyi bir teıir bı • 
rakmıı olan Yunan takımların • 
dan Panatinaikoı'u gene sahamız
da göreceğiz. Bu sefer bir batka 
klübün oyuncularından alarak kad 
roıunu kuvvetlendiren Yunan ta • 
kımını daha kuvvetli telikki et • 
mek te mümkündür. Bununla be • 
raber takımın ilk maçım görme • 
den kat'i bir büküm yürütmemi • 
zin de imkinı yoktur. 

duda asker! vuifeaini gören bu genç, 
7,73 metre atlamaktachr. Bu yeni Alman 
rekorudur. 

Uzun atlama olimpik rekonı da 7,73 
tUr. Fakat dünya rekoru 7 ,98 dir. Bu 
gencin daha fazla athyacafı umuluyor. 
En yukardaki resim bu aem metrelik 
atlayıp geniflitini cöstermek için ya-
pılmııtır. . .• 

' Yunan talnmı ilk~ 
marteıi aiinü Beıiktat 
kinci maçmı da pazara~ 
ray takımile Taka im atad.,.df~, 
nunuı kararlattmlmıtbr· ~ 
dan bqka Tamtıvar ve 1~ 
talnmlannm da gelec~k ~ 
da ,ebrimizde maçlar ~· 
bildirileırnktedir. 

Bugünkü mllf 
1 

Bundan bir müddet ~-
latuaray - Betiklaf m~ 
le Fenerbahçe -Günet --_..Al 
leri aruında bir ~ ra~J 
büyiik bir zevkte aeyre(Y f 
karfrlaıma ıpor tarihim~ 
bir habra bırakmııtı. ~· 

Cumuriyet bayr•mımd .At': 
aebetile iki muhtelit~' 
aiin için ikinci bir maç tlP".;' 
dilmit bulunmaktadır. Pi"[,!, 
aim ıtadında yapılacalcbt• ~ 
maçlan dolay11ile tzmird• ~ 
nan Galatasaraylılar d8olb '1. 
ae Galatasaray - Bet~ f 
telitinin en uysun ~ 

' fÖy)e olacaktır: ~ 
Avni - Nuri, HOtnl..,, J"' 

hiın, LGtfi, Kadri - Neeci"r 
la, Gündüz, Şeref, Etref, ..... L p' 

ihtiyatlar: Fazıl, DaOr"" 
ruk, Muzaffer. 

Fenerbahçe - GODel ~ 
ti için de dütündüğümUS / 

Necdet - Faruk, Y~.1,, 
ıat, Ali Rıza, Ea..t - Ni';'
llhaddin, Ruih, Naci, f •. ~ 

• eı'l'·J 
Galataaarag denıl 

Galata.....,. d-izcilik ~ 
mukavemet tecriibeainl ~ ~ 
Emin kaptanm idare ettfll 
reket ettirmiıtlr. ... ,; 

Skiflw sece JUUID .. 
ra ,.ola çılamtlanbr• ~ 
Gölcük terMDesinde • 
-x. • • . ..1-:- :... ·---.1'""6 gmuıınm __. _ _._-

de balwaacaldardır. 

-- anı uıran Pir lnCI ........ 
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Buster Keton 
Meşhur komik 
niçin çıldırdı? 

Herkesi güldürmek ve hiç güJmemekle tam • 
nan meşhur sinema artisti Malek'in çılchrd.Jğim 

ajans haber vermişti Hayatı: bir yandan en alır 
çalışmalar, bir yandan hususi iztiraplarla dolu o • 
lan büyük artistin asıl adı, Büster Keatondur. 
Fransızlar ilkin ona Frigo sonra da Malek ad.mı 
Vermişlerdir. Artistin çevirdiği birçok tilimler • 
den en meşhur lan şunlardır: 

Misafirperverlik kanunları, Generalin Meka • 
nosu. Sinemaların sesli olması onun gayretini sek· 
leye uğratmadı. Otuz dokuz ya.,ında olduğu hal .. 
de sanate ilk başladığı zamanki kadar faaliyet 
içindeydi. Keton daha küçük yaşta a.ilesile bera • 
her bütün Birleşik Atnerika Cumuriyetlerini ve 
küçük şehirleri dolaşmiş birçok vodviller oyna • 
ınış bulunuyordu. Ketôn geçen sene Pariste Şan -
Zelize krallarının kalbln.i çevirmişti. Çok takdir 
edildi. Bu kadar yüklü bu kadar meşakkatli olan 
!11esleği hayatına bir de kendi hususi hayatının 
tztiraplan yüklenmişti. tki kansından boşanma -
sı ve bunlara tazminat vermek mecburiyetile 
kinlere yine mahkftm olması betbaht artisti çok 
sarstı. Sinirleri büsbütün bozuldu. Esasen sıhhati 
de pek sağlam değildi. Nihayet son bir asabı buh 
tana tahammül edemeyerek çıldırdı. 

llıııı111ıııııı1111 1 ıı• lll1111111ııııı11ııııtı•ııııt1••ıt'"""111ll•tı1tııntlll 

Bu sene hangi filmleri 
göreceğiz 

Bu sene seyrettiifmiz filmler ara • 
llnda bir çok tanmmıt yıldızların film 
1tıt olduğu kadar henüz yeni yeni 

kendilerini gösteren bir çok genç ve 

l'flıeı 71ldDJ&ruı da filmleri vardır. 
lıuntar arasında, bilhassa isimler i ge. 

~en filmler şunlardır: 

B:onttnental, Şöhret yolunda, K 11 'l· 

la11 kraliçe, Volga ateşler içinde, Di~ 
tatör, Dört kızın romanı, Ateşböceği. 
Gönlüm seni istiyor, Gün°ş lmılı . ~ev 
ta11. gülüyor, OIUm cambaz 
ları, Kanlı Karga, Korsanlar 
definesi, Söz selamındır. Bu filmler 

de oynıyacak artistler arasında da 

lllnlar vardır: Katerin Hepbörn, Cliv 

lıruk, Lilyan Harvey, Boris Karlof, 
..\lber Prejan, Fran.ses Dy. 

• Şek}Pirin dramları, sinema ıtildyo. 
ları tarafmdan altın bir hazine gibi kapı• 
111rtıakta devam ediliyor. 

. Bunlardan bir çoklan filme alındığr 
tıbi (B" . . .. ) da 

ır yaz gecesının ruyası çev• 
r"ı 1 ltıeğe başlanmıştır. Filmin feerik aah· 

!\clcrinde bulunacak kızlar için bir mil· 

'-baka açılmış ve iiç bine yakın kız ara

:11dan iki yilz kadarı seçilmiştir. Bu kız· 
r tarı ve urun aaçlı profelcrle göziik· 

lrlcktedir1 er. .. 
it Geşenlerde Amerikada olan mUtb.it 
llırgarun ainema yıldulanna da sara· 

tı doku 
t ndu. Bir taraftan zeb:ele. bir ta.-
af tan 

l'll Çikan yangmlarm müthit alevleri 

1 dtzJarın villllannm bulunduğu tepe· 
er Uz • 
Ş etine aaldınyordu. Lionel Atvilin. 
h •rt Farelin tahane villfilan tamamlle 

d •rap 0 ldu. Diğer yıldulannki kurtul .. 
\1. 

baı~ leanısatka yanm adasında So<ryet 
•irt •nacalıftnın çetin ve tehlikeli bayatı 
•U~lbara çe~.-ıı~ı. Bu it iki buçuk ay 

tur !~· fillıı altı yUz metreyi bulmut-
• ~bo ta 'l.t tavak'da tamamluıdıktan IOD• 

oako\'a 
C:clct• •tUdyosunda ıealendirile-

ır. 

•uzun ,. 
ı._ ~ Dhıddet NC'fyorkta b1mq o 

11-. Tcıtıe Holivuta danmnıtnr. 
tlrtt (kolay bayat) filmlnln mhanıe 

hpactktı 
t\irdQ r. Bunda yıldız Jan Ar 
tir, r. l:teri Şart R. RoJe çevirecek· 

•İtalya - Habet barbln4en ""1 
biraz azalmaya bet1•m'f olaıı harp film
leri yeniden bbind derecede mevki al· 
dılar. Bu arada Kon Şito Moreno'nun 
"Ateı yağmuru,, iamindelcl film bir tay · 
yare ba.rbiu ait biltilD. Mluıelcri tooı .• 

ozuttırf 

''t .• .,. • f 

• 

Yeni Filmler 
iki şehrin hiki yesi · 

filme alındı 
Meşhur lngiliz hikiye ve romancısı Çarı Di .. 

kens'in Fransız ihtilali zamaninda bir sergüzeşt .. 
çinin hayatım anlatan "lki şehrin hikayesi,, ro • 
marn kaleme alınmıştır. Birçok sessiz filimlerin .. 
de unutulmaz roller başardıktan sonra sesli fi .. 
ilinde de muvaffak olan Ronald Kolman " iki 
şehrin bik!yesinde,, baş rolü oynamaktadır. 

, ön plAnda gelen bu roman birçok Avrupa 
dillerine teroeme edilnrlş fa.kat şimdiye kadar fi
llıne almmamıştr. Dikens'in eserlerinde gözüken 
hayat canlılığı ve vak'a bolluğu filime iyi bir ka
rakter vermiştir. Ronald Kalman için, bu fili .. 
mbı huıms.t surette yazılmış kadar iyi intihap edil
(litf de aöyleomektedir. Bu filiın için 1,200,000 
'dolar harcanmıe vı romanda olduAu gibi, tefenii-
ata büyük ehemml,et verilmiştir. • ı 

Geçen alı gilml Aduada ilk defa olarak si. 
nama ~. Tigre dilile yapılan afişler, 

.,. filim ~· ,..-illeri te18§1a al§.ka.. 
landınmetır. da gunlar vardı: 

B•.Ju.nod& büyük ttalyan manevra1an, denm 
""hava manpvralart, Romada yapılan ttlrlü .,... 
tanperverane törenler. Resimlerin canlandrğml 

n ~ ~ren Tfgrelller büY.11k bir haY. ~ 
ret. içinde kalm'flardı. 1 • • .. , 

Ha.beri er 
"'m =w PO --

Küçük bir yıldızın 
kollekıiyon hastalığı 

• Rejllılr c.n B. de JılDle'ta Dl • 1tatertn Heplaren. 90n çevlrdlfi bir • KU.çilk Sinema yıldm Şirley Templ 

Salip Mfededne daJr idare ettill fUm fDmde ıenç blr erkek rotnnn tem1il et· da bütün sinema yıldızları gibi bir 

bltmfttir. tlfi için .açlamu kestlrmiıtir. Rko ıtild· meraka kapıldı. Fakat, bu hiç bir va. 

• Don Jose Mujlbnm en eoa ~vk
·' iği filme '"K~tla ap. l8IDi wribııalt-

kit, kencllalııl zarara sokacak kadar 
aöyleni- mtlhfm bir merak defildfr. Şirley bir 

müddet enel Havai adalarına bir se
yahat yapnup; orada pul koJleksi .. 

yonu merakına dtlştU. Şimdi, odası • 

na airenler, büyük bir pul kollel\sl • 

yonu kitabının başında, onu mütema • 
diyen eskf pul nümunelerini karıştl • 

nrken buluyorlar. Fakat, küçük ar • 
tlst pul toplamak için de o kadar faz. 

Ja sıkıntı çekiyormuş. Günde 300 ka· 
dar m~ktup alan Şirley, bl\ mektupla· 
nn getirdiği muhtelif milletlere mnh. 

sus pul ile, çok ' yakında iyi bir kol • -, leksiyon sahibi olacafa benziyor • 

Bir film kaça mal oluyor? 
1935 ve 36 senelerinde çevrilen bir 

çok bUylik filmlerin maliyet rakamı, tim• 

diye kadar tesbit edilen muraflan ğCSl· 

cede bırakacak kadar fazladır. 

Bu filmlerden Ehli Salip seferleri 

1,300,100, İki ıehrin hikiyesi bir ınil· 

yon iki yüz bin, Bir yaz gecesinin rüy"&• 

sı 1,200,100, Kapiten Flood yilz bin, 

Pompeinln aon günleri 950 bin dolara 

mal olmuıtı:r. 

• Holiwtta Paramunt atUdyoıu, yıl· 

dıs Barbara Stanvyk'in oyruyacağı "be· 

bekler puan,, filminin mizansenini ida

re etmek için Alfret Sante1i angaje et-

mqtir. 

• Doroti Wilaon Paramunt ıtildyo

IUD& v.clmiıtir. Harold Lüidin "Kehke

pn,. r;':nindekt kadm baı rolünü yapa

caktır. 

Bu !;imi yapan Lloyd Şelden en mU. 

toena yıldızlara rol vermek için bir sin• 

ma firması direktörü ile uzun milnaka

...... firitmiftir. Beı küçük kız bir 

kontoratla bu firmaya bağlanmıgtr. MU.. 

nümf• neticeılnde konturat güzellikle 

bosuln.·ı~. bu bC§ kız yeni filmde vad· 

feler e'rn11lardır. 

• Joe E. Brown ile Ann Dvoralr 
1 

•·Parlak :şıklar,, isimli bir komedi ~ 

' · ~jrlnişterdir~ Bu kQmcd! ~~k btğenildl· 
•· • ~ · ği için Ann bir çok ıtildyol~· . . 

anpJe telcraflan •',,,.U. 



Tel'in mitingleri •• •• suru yor 
La Bulgari diyor ki: "Bütün dünya, uik t t ebbüaüniin 

karşıladı,, akim kalışını büyük bir memnuniy ti 
Ulu Onde.rimiz Atatürk'e karşı 

yapıbnak istenen suikast teşebbü
sünü tel'in için yurdun her köşe -
sinde mitingler devam ediyor. 
;y wtdaşlar, büyük bir heyecan i -
çindıe, meydanlarda, kurtuluş ve 
Atatürk amtlan önlerinde topla
nıyor; hainleri lanetliyor ve kur
tancmma cadan bağlığmıru tek · 
rarlıyor. 

Bugün de, at.alarma bağlılık -
Iarmt bildiren vatandaşların tel -
graflarmı sütunlarımıza geçiriyo-
ruz: 

Kayseri, 23 (A.A.) - Ulu Cu
mur batkannnız ve yüce kurtarı • 
cnnız bütün Türk ulusunun ruhun· 
dan doğan yüce varlığına kartı 
yabancı ve alçak eller tarafından 
yapılmak iıtenilen suikast Türk 
ulu•wıun kalbine atılmak iıteni • 
len bir kurıundur. Bu hakikati iyi 
ıezen bütün Kayıeri halkı bugün 
Cmnuriyet alanındaki aevgili anr 
tınızın kartısında toplanarak bu 
alçak elleri kırmaya ve büyük in· 
krlipçıaı, yüce kurtarıcısı için kan
larının ıon damlaaını dökmeye 
ant içmitlerdir. Çok yafa aadala-
'1 ıöklere yükselmittir. 

C. H. P, başkam F. Seler 
Hafik; 23 (A,A,) - Türk u • 

!usunun batbuğu Atatürkümüze 
alç.kça tertip olunan ıuikuti te · 
e11ürle haber alan Hafik halkı cu
muriyet alanmda toplanarak co~ 
kun bir tekilde miting yapmıı ve 
mel'un suikastçilerin tel'ininde bu
lunmuı ve hiuiyatlarınm tercü -
manı olmamız kararla~tırılmııtır. 
Bu hainlerin büyük kurtarıcıya 
kartı kurmak iıtedikleri tuzağın 
doiruca vatanıma Te ulusumuz 
zararına haince bir te9ebbüı oldu
ğu cihetle teeaaürlerimizin izaleıi 
ancak bu canilerin görecekleri ce
za ile kabil olacağını derin ıayır 
larımızla aneyleriz. 

Sarbay M. Gürses, C. H . P. M, 
Çaldıran 

)Jueki, 25 (A.A.) - Yurdun 
kuıtancııı Atatürk' e yapılmaıma 
yeltenilen yalıncı yurt batınından 
öijrenince derin acılarla ıarııldık. 
Hainlerin tezelden cezalarını gör 
me!erini dileyen uluıun kamusu 
ıizin hayatmıza her vakit en ya • 
man aiperdir. Gönüllerimizden ta· 
fail acılar içinde bu alçakça yel • 
tenmeyi tel'in eder, uzun yıllar 
yaııyarak uluıun önderliğini yap
manzı dileriz. 

C~ H. P. Başkanı H. Göksay, 
şarbay Aç. Kaptan, T. H . K. baş
kanı Ziya Ozdemir, Krzılay baş -
kam Doğruöz, C. E. K. başkam 
Kema! Ozkaynak. 

Karapınar, 25 (A.A.) - Bü • 
tün bir uluıun hayatından daha 
kıyı_netli olan yüce varlığınıza tev· 
cih edilmek i5tenen alçak te9eb -
büıleri ve müsebbiplerini varlığı
mı.zm tekmil kudret ve kuvvetile 
tel'in eder, do.ha çok uzun teneler 
batımızda kalmanızı dileriz. 

Konya Karapınar partisi baş · 
ltanı Emin Sfü~enri, şa.rbayı Ah -
met Uğur. 

Onye; 25 (A.A.) - Varlığı 
n.rltimıız ve hayatı hayatımız o· 
lan büyük önderimize yağmç te
tebbüaü halkımızda büyük heye • 
can ve tee11ür uyandınnııtır. Bu 
k3til dtltftnceli mel'unlann biran 
enel lAyık olduk.lan cezaya çarp 
tmlmalan bizi teaelli edecektir. 
Ytibek katnuza lhalkmuzm can · 

dan aaygılarmı ıunar ve bir çokl 
ıeneler baıımızdan ekalk olmama• 
mzı yüce Tanndan dileriz. 

Parti başkam Barlas, Ziraat o· 
dası başkanı Naci, belediye bq • 
kam Süleyman San, halkevi baş
kam Dönmez, Kızılay b kanı E
min Sacer, _Ticaret odası b30kanı 
Atıf Ergun, Tayyare ba§kanı een· 
tuna. 

Senin baıına bizim bqlarımıı fe· 
da olıun. L&net yalılara. Candan 
b&lhhk ve derin 1&711 ıaıı ulu 
ba1butumu11. 

Silivri ilçesi halkı namına H. 
Engin. 

Mardin 25 (A.A.) - Tanrım 
TürkU kurtaranı batından •yırma· 
sın. Yaptıklarına tapınırız. Bil7Ulc 
uluıumuzun tarihi ıenin bir ktlı • 
na dokunmak iıtiyen ve ıana ıu • 
lk-.at ed cek elleri kırar parçala • 
rız. Sen bize varlıkaın. Hayatın bi· 
ıe emanettir. Senin hayatına kaa • 
tetmeyi dUtUnenler bilılnler ki, 
TUrk uluıu ve Türk varlıiı aon 

Çatalca, 26 (A.A.) - Kurdu • 
iun bu ülkede yarattıiın bizler 
ıenin ölmezlerin batında eldili· 
ni biliyor ve korkmuyorua. S n 
yalnız Türk ilinin p rlak bir yıl • 
dızı değil devrenin de gUneı İfln. 
Seni görmek iıtemiyen yaraıala • 
ra linet. Köyden, kentten ıelerek kanını yoluna akıtacaktır. Alçak 
cumuriyet alanmda kenetlen n hain ıulkaıtçılan llnetlerle icar • 
bizler ıenin uğrunda can venn y ıılar ~lhklarmızı tanrıdan dileriz, 
ant içerken sana Jaymak iıtiyen. Tecıın ve endUstrl başkam Yah· 
lerin vay haline cliye haykınyo • ya. kurtuluş başkanı sekreteri 
ruz. Yata ve yolumuzu aydınlat Hamdi Akay. 
Önder. Malatya; 25 (A.A.) - Ata• 

V. Çelik, c. H. P. Uçe yönetım , tilrk varlılr Türk uluıunun var· 
kurulu başkanı N. Can, şarbay lılıdrr. Buna el ~zat.ıl~ı~~ı duyan 
LUtfi spor klübü başkaru H. Te _ Malatyalılar derın ıınırhlik ve nef 
muçi~. retle muztarip oldular. Cumuriyet 

Çanakkale, 26 (A.A.) _Seni alanında binlerce halk toplanarak 
baıında tutmak ülküıü otan biz varlığınızın korunması uğrunda 
kaleliler sana uzanmak iıtiyen el· her ıeyini fedaya hazır olduklan· 

nı antJqtılar. Ulu Önderimize bağ 
leri kırmak, kafaları ezmek için 
CO§kun bir ıel gibi taıtık. Türk u • lılıklannı bir daha gösterdiler. 
lusu yapdıkça hainlerin kötü elle· Sağhğmızla batımızda uzun yıl • 
rinin aana uzanmaıına imkan yok. lar yaıamanız en bü~ dileiimiz· 

tur. Ulusumuz ıenin elinde yıkıl • dir. 
maz bir kaledir. Andımızı tekrar C. H. P. ilyön kurul başkanı ve 
1anz. Çok yıl ya~a Ulumuz. halkevi başkam F. Yakın. 

Parti batkam A. Erden, uray Anaypazar, 25 (A.A.) - Bu 
batkam Bek ir Özsoy, Kale komi- aabah gazetelerde ıuikaıt haberi· 
tesi Osman, Kale mitingi komi • ni gören ve duyan kadın erkek ıi· 
teıi namına Osman oğlu, Çulha· zi içimizden ayırmak istiyen soy· 
lar cemiyeti baıkanı dokumacı • ıuz ve yurtıuzlan heyecanlı atqli 
lar tirketi kooperatif M. Halit Ku• kanlarımızla boğmak için cumu • 
ral. riyet alanında toplandık. Bütün 

Yenitebir, 23 (A.A.) _ Biz kutaal duyplarımızla ıizi Ryar 
Yeniıehirliler, y eniıehir kadm • biz Gülnarlılar her vakit yolunur 
lan ve Kızılay kurumu aana uza• da can vermeye ant içtik. Son&uz 
nacak dilleri koparmaya, elleri ıevgi, RYeılarmıızı ekleriz. 
kırmaya ant içtik. Böyle el ve dil Gülnar C. H. P. ilçe kurul baş-
tafıyan kuduzları yüz binlerce il· kanı Işık Emin. 
netledik. Ulusun batında önderli· Bütün bWllardan başka, Edir. 
ğin yüz yıllarca süraün. Sana dö • neden museviler adına Sa pat; Ya 
necck kötü gözler kör olıun. lovadan parti başkam tözel ve mi-

Kızılay kadıınlar kolu adına ting başkanı Safa; Hayreboludan 
başkan LUtfiye Selim, Kızılay C.H.P. başkam Asım, Şarbay Naz 
başkam Dr. Saip Giray. mi; Alaçamdan C.H.P. deleğe ve 

Meıudiye, 26 (A.A.) - Seni kongra başkanlan adına Ahmet; 
batmda görmeyi dünyanın en bil" Mardinden Siret; Dörtyoldan C. 
yük uğur ve onuru bilen halkımız· H.P. başkanı Hüseyin, Şarbay 
la birlikte aana çirkef ellerin kalk- Tahsin; Bilecikten Ali Rıza Us • 
tıiını iıitir iç itmez en derin heye- kay; Simavdan Fahri Ülküsel; El· 
canla partimiz alanında bizi ay • azizden Halkevi başkam T. Gur; 
dınlığa çıkaran ve esaretten kur· Kilisten şarbay Kemal Naci taraf
taran aana auikaıtte bulunan mel· lanndan Ulu öndere telgraflar çe 
unlar kahrolsun diyen feryattan. kilmiş, yurddaşlann heyecanlan, 
mız ıemaya çıktı. Uzun müddet için gösterileri ve candan bağlı • 
Yatamanızı ve ziyanızın aönmeme ltklan bildirilmiştir. 
sini ve size kartı uzanan ellerin Samatya Ermeni kilise
kırdmaıını dileriz. 

Mesudiye c. H. P. başkanı Sa· s·ndcki iyin 
mi, üye Raif Aysar, üye M. Deli· Dün Samatyada ermeni kiliae • 
geı üye Hasan üye M. Türk. ıinde de auikasti tel'in için bira· 

Silivri 26 (A.A.) - Senin ulu yın yapılmıttır. Burada Türk dili 
benliğinde yarattıirn yurda ve u· kurultayı üyelerinden ve türkçe e· 
luaa yapılmak iıtenen yalıncı ta terler müellifi Bedroı Zeki hara· 
can evimizden duydujumuz bir retli bir söyle. vermittit. Söylev 
ıızı ile it ittik. Yat ayaklar altında ermeni vatandqlar tarafından 
bir kaç defa çiinenen Te senin · çok alkıtlanmıı "hainler ıeber • 
aralan atıhıtannla kurtulan SiliT• ıin, ıaz bebeğimiz AtatüTk çok 
rimizin Cumuriyet alanında fU sa• yaıuın,, diye bajırmıılardır. 
atte yüreklerimiz ıızlaya 11zlaya, Kumkapı patrikhaneıinde ya . 
köylü, kentli binlerce Türk top • pılan ruhani ayında da e&ki Fran
landık ve ıeni hep ıeni konuıtuk. ıızca muallimlerinden Nipn bir 
Yüreklerimiz bir, dillerimiz bir, ıöylev vermit kitabı mukaddet • 
dileklerimiz bir olaralç ıana ebedf ten parçalar okumuıtur. 
bağhhğımızı bir defa daha andık. Nipn, bundan ıonra ıuikaat te· 

Yugoslavyadaki tr n 
kazası nasıl oldu? 

On yıldanberi Yugoslavgada görülmiuen 
bu büyük tren kazasında dört insan 

öldü; Birçoğu yaralandı 
Sof ya, (Özel) - Nit - Bel~rad 

demiryolu üzerinde evvelki gece 
aabaha kartı ıa~t 3,48 de, on se • 
nedenberi Yugoalavyada emsali 
16rülmiyen, büyük bir timendifec 
kazası olmuıtur. Çarpıtmada Jörı 
ölü, birço aiır ve hafif yanhlaı 
vardrrı 

V aka fU ıekilde olmuıtuc: 
Ayın > irmi ~ördünde Sof ya · 

d n har kot ed~n Konvansiyonel 
Belıradla Nlt ataaındaki Yoğodi
naya yakın Badiçevats mevkiin -
de bulunul'ken, ~.:arıı taraftan gel· 
mekte olan bir hamal treni bütün 
hızı ile Konvanaiyonelin üzecine 
bindirmlttir. Yağan ıiddetli yağ 
murlardan ve demiryolunun ya · 
iız olu9u yüzünden hamal treni -
nin maklnl•ti treni vaktiyle dur • 
duramamıı Te müthit bir çarpıf· 

ma olmuıtur. F urıonda bu tun · 
makta olan üç Sırp aakeri ile ma· 
kinist derhal ölmüılerdir. 

Uyumakta olan Avrupa yolcu• 
lanndan ağır yaralılar derhal te· 
davi altına alınır.ıılardır. Yaralı
lar arasında ağll' yaralı olarak. 
Yugoılav müna~alit bakanlığı 

müsteşarı lliç de bulunmaktadır. 
Bulıariıtanla - Yugoslııvya 

ara11ndaki mün3kalat, Oıküp, 
Nif, yolu üzerinden yapılmakta · 
dır. 

tebbüıünij tel'in etmiı. Patrik Na
royan Atatürk'ün büyük iyilikleri
ni anlatarak uzun ömürleri için du 
alar okumuftur. 

LA BULGAR! GAZETESi Dt 
YOR Kt: 

FrallSizca La Bulgari gazetesi sui 
kast teşebbüsü hakkında yazdığı 
bir baş yazıda hainlerin ne yolda 
yakalandığını uzun uzadıya an -
lattıktan sonra diyor ki: 

Bundan çıkan intiba ıudur: 

Mürteciler iılam ittihadı ıara . 
yına nihayet veren ıahsı ortadan 
kaldırmak, kabil oluna layik re
jimi yrlanak iıtediler. Bunlann 
Türkiye cumuriyeti aleyhinde o • 
lan bu hareketleri ilk defa vaki 
olmuyor. Türkiye iıtikli.lini elde 
etmek için tiddetli bir mücadele . 
ye abldıiı devirlerde birkaç defa 
onu arkadan vurmağa teıebbüı et 
mitlerdi. Menemen hareketile ka
faları ezilen mürteciler artık mil· 
il topraklarda çalrımaktan vaz geç 
tiler ve topraklar altmda çahı . 
mayı tercih ettiler. Yabancı mem
leketlere kaçmtf olan mürteci ıef -
ler, kendi adamları tarafından 
terkedilmit, tamamile unutulmuş 
bir halde yqıyorlardı. 

intikam almak için hazırladık
ları cani teıebbüıler onlara hiç 
bir menfaat temin edemez. Çünkü 
bütün Türk milleti pek haklı o -
larak kendilerini tel'in etmekte • 
dir. Bütün dünya bu auikaıt teıeb
büıünün akim kalmasını büyük bir 
memnuniyetle kartılamıf tır. Bu ca 
nt hareketin hedefi olan Türk dev-

let adamının ıulh ve terakki da -
vaıı için yaptıiı büyük hizmetler 
yalnız kendi memleketinde değil , 

bütün medent milletlerde tanınmış 
ve takdir edilmittir. 

Bulgaristanda 

Azledilen askeri kuman
danlar ve valiler 

Sofya, (Özel) - Vaına >'ar• 
nizon kumandanı General Hala ' 
çef hudut muhafızları müfettişli· 
ğine, eıki Zağra garnizonu ku • 

mandanı aıeneraa Nikola Nedef fi· 
levne garnizonu kumandanlığıtıllı 
Sofya vilayeti iandarma kuman • 
danı miralay Lukaş Sof ya birinci 
piyade alayı kumandanlığına, 

Miralay Markof dördüncü pıya .. 
de alayı kumandanlığına, Mira • 
lay Peyef betine; piyade alayı ku• 
mandanlığına, Miralay Dospef' • 
ski yedinci piyaae alayı kuman · 
danhğına, Ku.1 Borisirı ycıver1 
Miralay Uzunof umum topçu ıııii· 
f etti§liğine, miralay Boy def ~ar· 
biye mektebi m:idürlüğüne, tıar · 
toyanof topçu müfettiıliği mua ' 
vinliğine, iç bakanlık bat sekre • 
teri binbaıı lstefanof ise ikinci pi• 
yade alayı muhasipliğine tayin "'' 
becayi9 olunmuşlardır. 

Burgaz umum valisi lvan 1'o' 
vaçef ile Vidin ı:mum valiıi Ef' • 
geni Tantek ve P levne umum v•· 
liıi St. Yonof da azlolundular. 

Onların yerine, Bur gaza: Rı!•i 
Rusef. Vracaya: Geto Kriatef, 
Plevneye St. Nikiforof. Filibe1' 
Gürko Markof tayin olundulııt· 

Yeniden ihdas olunan TaraSI • 
da umum valiliğine T. Avraıııof, 
Cumaibalaya Görgi Loçarııtci· 
Bugüne kadar Filibe umum vsli•' 
olan Peter lvanof Kırcalı UJDll • 

mt valiliklerine tayin olundıdat• 

Kral Karol evleniyor 
Bükreı, (Özel) - Budapefte• 

den bildirildiğine göre, RonıaııY• 
Kralı Karol, ak.-abaamdan PreJI • 
ıeş Huhunlet il!! evleneceknıİf • 

Prenseı, Kral Karola valide "'• 
rafından akrabadır. 

Suriyede malları 
bulunanlar için 

F h .. k.. · · ı b' -ud· ransa u umetı ı o ır - . 
det evvel imza ettiğimiz itilifıı;, 
mede Suriyede ?ulunan Tiir1'le 

·ne 
ait emlakin kendilerine iade5

• 11 
buna mukabil T(4rkiyede bulun~ 
Suriyelilere ait emlakin de surı : 

1. h' . ·ı . karar ye ı ıa ıplerme verı mesa 

latmııtı. ·· ıt r .. k'.ı e 
Fakat yeniden bazı nıut }iolJ" 

ortaya çıktığı için, Beyrut bat i • 
aolosumuz Suri ı~ yükıek .. k~~d' 
ıerliği nezdinde tetebbu• e _ 

h"kiıO' 
bulunmuş ve itilafna~e ~ içİt1 
lerinin tatbik edilebılınesı ııtit• 

· · · · teııı 1~ kolaylık göstenlmesını ı• .,ıs -
Yüksek komiaetliğin ala~~.1',,ir ı' 
kamlara derhal gönderdıgı • 

fi• 
mirnamede, müllc terinin g~rı rli • 
'l . d . ··k k konıııe rı meaıne aır yu se ·ıı fi 

.... · · b 1 Türklefl 
gın ıtaretı u unan k&f • 
tasarruf hakları Türk tapll tJetİ 
diyle ıabit olanlarla, ver•h•~k-0 ~ 

' IA ·yit \l ...ı gene bir veraset ı amı _ . b• 
-·- nıerııı . 

metimizce taıd ·k . edıte takittl 
kabul göı melerırı ve eın ·ıdit' . • b• 
nin hemen geri \'erilmeaıııı 
mittir. 



J\diıababaclan sıkarılan ltalyan El~i&i Kont Vinci Adiaahabada. 

Aclisab:ıbaclan cenup cephesine ıevkeclüen a•kerler. 

Şimaldek : Habey ordusun dan bir üeri karakol. 

ltalya-·Habeş harbinden görünüşler 

Habq mallanplerl bir m mem1Hıımn IHqında. Eln 6anlan ltal7Gllltııtı ,,.,.,,.,. meclirribdinle 
kalırlana uhirliyec8'ılamif 

Harp 
res·mıeri 
Bu resimler son posta ile ge. 

len Avrupa mecmualamıdan a~ 
lmmış ve şimdiye kadar hiçbir 
yerde intişar etmemiştir. 

.. • -·:;.. 'V 1.::-":. - .. - '··;,.· .• ~: ........ ~ ... -': 

MuHolinin en çok takdir ettiği 
kumanclanlardan fatiat miliıleri 

kumandanı T eruzzi 

Zehirli gazlara karıı, artık yalnu )'iWer defil, bütün 
vücut mahalaza edüiyor. 

Gayri muntazam H abeı aıkerlerinın bir hücumu 
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Rıa •porculan ve lzmirli hakemle Parti spor bölgen bQ§kanı ve iki apor kuliibii bir arada 



~L 
Zonguldak eeza evini 

düzeltmek lizımdır 
Dirlih düzenlik 

binasını da 
- Plaj - Gümrük 
değiştirmeli ! 

Zonguldaktan i.ıç görünüı. 
yükleme 

Zonguldak. (Anadoluda dola • 
fan özel aytarımızdan) - Zon · 
guldak, fU ıon yıllar içinde tam an 
lamile yaıanacak bir fehir olmuı 
lnr . . Gün ıeçtikçe bal':ndırlıklar J 
artmakta, itler çoğalmakta, her 
taraftan insanlar buraya akmak • 
tadır. Yirmi yı] evvel burası ~öyle 
böyle bir kasaba iken şimdi bir en 
duslri diyarı ve bir hayat kaynağı 
">l:nu~tur. 

Zonguldakda toplanan yirmi 
bin kiti içinde her cinsten insan • 
lar vardir. Türkiyenin yakın ve u 
zak yerlerinden para kazanmak i
çin gelerek toprağın altında ve üı 
tünde çalııanların ıııym (19) bin 
1cadardır. 

Buranın zabıtaıı çok duygulu • 
dw. Hele baflarında bulunan gü 

ven direktörü (lsmail Hakkı Tarı) 
uzun yıllar tecrübeler görmüş, 
mealeğinde ün almıt bilgili, cesur 
ve o nisbette de kibar ve nazik bir 
'.dare adamıdrr. 

Zonguldağm vakit geçirilecek 
;erlerinden birisi de Kapuz pilaj. 
!arıdır. Denizin mavi ve duru ıu -
ları burada kıvrıntılnr yaparak kü 
çük, büyük birkaç körfez mcyda • 
na getirmiş, temiz ve ince kumla. 
rile kıyılarını ı;üslemiştir. Bu pi -
lijı, karadan kavüs vari kuşatan 
ye~il ve ağaçlıklı sırt'arın subra 
öyle bir aksi vardır ki, bu gölge · 
ler deniz altındaki kumların üze. 
rinde hareler teşkil ederek güne • 
§İn parıltılarına karı~makta ve ıu· 
yun yüzüne doğru esmer sütun · 
1ar halinde yükae1mektedir. 

Zonguldaktan buraya işleyen 

motorlarla 1&Ddallar1 adeta Haliç 
içinde kiğıthaneye doğru cuma ve 
pazar günleri tatınan halkın man 
-ıaraamı andırmaktadır. 

Yalnız bir eksiji varaa o da 
çoluk çocuk ve kadınların motor -

lara tırmanarak binmeleri ve bir 

çok zahmetlerle inmeleridir. Mo

tlr aahiplerinin birer tahta veya 

iskele uzatarak halkı fU zahmet · 

ten kurtarmamaları ne kadar ayip 

Liman, madenler ve kömiır 
faaliyeti 

Buranm ceza evi haraptır, iki 
göz odadan ibarettir. Ağır ceza 
hakyeri burada bulunduğundan 

etraftaki suçlular da buraya aön • 
deritmektedir. Bu küçük ve a.h -
tap ceza evinde (126) ıııahbus 

vardır. Bunlardan altmı~ı cezayı 

yemiflerdir, diğerlerinin de mu . 
hakemelerine bakılmaktadır. A • 
ııl şayanı hayret olan cihet böyle 
bir binaya ayda on beş bin kuruş 
kira verilmesidir. A~ır suçlularla 
hafifler ve çocu1:br hep bir arada 
dırlar. 

Hapislerin bu halleri cumuriyet 
Halk Partisinin gözünden ltaçma. 

mıf, onları okutmak için öğretmen 
ler bulmuf, içlerinden yoksul olan 

lara 33 kat iç çamaşırı vermiştir. 
Ceza evinin bu darlığı yüzünden 

sıhhat meselesi de bozuktur. Bu· 
nun da bir çareseine bakılmak ge 
rektir. Eğer varidatsızlıl( bu fe . 
nalıklara sebep ise onun da kola· 
yı bulunabilir. Mesela: Zonguldak 

taki binlerce amee ile kömür o -
caklarına mahsus ayakkabıları ve 

onlara gereken elbiseler hapislere 
yaptırılmıf olsa , büyücek bir ge
lir elde edilmi§ olur. Bunun için, 

en önce elverişli bir ceza evi bul· 
malı ve orasını blr ıanat eYi ha· 
İne koyarak kendi yağile kavrul· 
malıdır. Bu sayede hapis!erin de 
beı on kurut •errnaycleri birik • 
rniş olur. 
Zonguldağın ceza evile gümrük 

binasından baıka diğer daireleri 
hep yeni ıiatem ve son dereceler
de asridirler. Gümrük binaıı çok 
biçimsizdir. Yolcuların bavulları 
ıokak ortaımda açılarak muayene 
edilmektedir. 

Bu binanın Zonguldağın fere · 
file mütenasip bir şekilde yeni -

1 den yapılmaaı için birkaç kere e:I 
hemmiyetle Ankaraya yazılmıt iıe 
de henüz bir cevap gelmediğini 
itittim. Her gün birer suretle yük 
ıelmekte olan Zonguldağın fU bi 
çimıiz ve çirkin durumdan kurla· 
rılmuı gümrükler ve inhisarlar 
bakanlığından beklenilmeldedir. 

R. K. Cantürk 

• 
MIZD 

Arabacı 
Uyuya kaldı 

Arabanın altına düştü, 

ezildi, öldü 
Adanada, Çaylı köyü ile Adana 

dımcısı Şeref Göğmenin önünde 1 

mu§, bir arabacı araba altında ka 
laro.k ezilmif, ölmüttür. 

Çaylı köyünde arabacılık yap· 
makta olan Ali oğlu otuz bir yaş· 

larmda lıa, çamus arabasuıa huğ 

day çuvallarını yüklemiş, Adana· 
ya gelmek iizere yola çıkmıttır. 

Gece olunca buğday çuvallarının 
üzerine yaslanmış, uykuya dalmış 

tır. Baıı boş hayvanlar kendilik -
lerinden arabayı götürmeğe baş · 

lamıştır. Yolun bozuk bir yerinde 
üzerinde bin kilo buğday bulu • 

nan araba birdenbire devrilmiş. 

lsa yere yuvarlanan bu ağır yük • 

lerin altında kalarak kaf a11 ez il . 
mit, beyni dışarı fırlamış, göğüs 

kemikleri ve kolları kırılmış, öl -
mü.ftür. 

1.-.ıım cesedi memleket haıta • 

hanesi ölü kulübesine getirllmi§, 

Cumuriyet ıenel samaman yar · 

dımcısı Şf!ref Göğmenin önünde 

hükfır:ıet dc:;tonı Mazhar Cemil ta 

rafından muayenesi yapılmış, ezi

lerek öl.!üğü anlaıılmıf, gömülme 

sine izin verilmiıtir. 

lzmirde bir inekhane 
açılacak 

ikinci bet yıllık ıanayi proıra· 
mımızın tatbikatına ait hazırlık· 
lara başlanmak üzeredir. Bu ara· 

da ziraat sanayii için de çahtıla · 
caktır. Memleketin muhtelif yer • 

lerinde inekhaneler açılması ka • 
rarlqtırılmıştır. 

lzmirde açılacak inekhane için 

müsait bir çiftlik seçilmesi ziraat 
bakanlığından, lzmir ilbaylığma 
bildirilmitti. 

Çayırları bol, içinden çay ge . 
çon 32 bin dönümlük iki çiftlik se· 

çilmi§tİr. Milli ve metruk emlak • 
ten olan bu erazi Torbalı kazası 

dahilinde Kayaa köyü yakınında. 
drr. Erazinin haritası çıkarılmış. 

ilbaylıktan ziraat bakanlığına aön 
derilmittir. 

Şehit polisler • • 
ıçın 

lzmirde 
kimlerin 

dikilen güzel abide 
hatıralannı anıyor 

lzmir. Anadolu 
kurtuluı a&V&fl • 

Wl baılangıç. olan 
... uyük iıyar faci · 
aıına. sahne ol * 

mak itibarile bin.
bir acı hatırayı 

söğsünde saklar 
lzmirin düzenlik 
ışıerine bakarken 
düşman kurfunu 
ile gözlerini ha . 
yata kapayan em
niyet memurları • 
mızın kutlu batı . 
ra.ları da bu ara · 
c..ııdır. 

iç itleri bakanı 
Bay Şükrü Kaya, 
bir aralık lzmir • 
de bulunduğu 11 • 

rada ıehit polialeı 

için bir anit dikil
mesini lzmir be · 
lediyesine hatır 
latmı9tı. lzmirde 
dikilen ıehit polis 
ler a.nı~ı tamam• 
lanmıttır. 

lzmirde ıelıit poli.J~ anıdı. 

Abidenin kurulmasına ıebep o-\ 
lan ıehit poliılerimizin ad)urnı, 

hatıralarına kartı t&tıdtğımız ıay
ır ile yazıyoruz. 

l 01 .ayılı poliı memuru Meh • 

met Ferhat oflu Milaslı Hasan 

Fehmi, 175 sayılı poliı M. Hazım 
oilu Geredeli Süleyman Atali 11 
mayıs 1332 tarihinde; 77 sayılı 

Ji ahalisi tarafmdan bıçak ve ~ • 
ba~a kurıunları ile §ehit edil.JılıİI 
lerdir. 

38 aayılı komiser muavini JJI 
oğlu Giritli Hüseyin, 47 sayılı P" 
liı M. Şükrü oğlu. Limili M. f .lr' 
ri, 387 uyılı polis M. Tevfik.O~ 
lu. lzmirli H. Avni ve Nazını 
lu. Kemal. lzmirin inalinde ıS 
mayu 935 tarihinde vazifeleri bl 
şında tehit edilmişlerdir. polis memuru Osman oğlu Üsküplü 

Abdullah, 91 sayılı poliı M. Sab
ri İzmirli Halil 16 mayıı 1332 ta- Gördes - Akhisar yold 
rihinde, 68 sayılı polis memuru Gördes-AkhiMr araaında -,.9'
Haıan oğlu Ka.aabalı Mustafa lacak yolun geçeceği yer a&P~" 
Sabri, 1 ağuatoı, 1333 atrihinde mıt ve toprağın düzeltiiı:ı:ıdİJI' 
genel savqla lzmiri yakıp yıkma· ba~!a.nmışlır; ilçebay Muhsin.; 
ğa savqan dütman tayyarelerinin lun çabuk bitirilmesi için ön 
attığı bombalarla ıehit edilmişler çalışmaktadır. 
dir. ======- ·ıJi 

7 yıl ı. m Ah t wl ıki yolcu vavonu devrt sa ı po ıı me uru me og u . . 
0 

-

Ünyeli Hamza 69 sayılı poliı Salih lzmır~e. Basmahane ıs:;::.,ı 
oğlu Giritli Huan, 456 sayılı poliı nunda bır tren kazası olm 1"' 
Durmuı oğlu Ordulu M. Fahred • Afyondan lzmire gelen katar , 

h . t . d')(,i ııt• 
din , 215 sayılı polis Recep oğlu ma ane ıı asyon~":' .gır •• diir 

da vagonlardan bırun ansl%1J1 _ 
Yahya Şerif Kara mütareke pn · ı .-

müı, ve bu yüzden iki yo eli · .!S 
lerinde lzmirin Türk olmayan yer LokoOloJJ> 

ıonu da devrilmittir. ,; 

•• •• Gördeste sayım gunu hatırası 
zaten yavaı yavaı ilerlenıeld' df 
duğu için aarınıtı üzerine d~ 
tur. Vagondaki yolcular, b f~t" 
bir telaş ve heyecana dü9erek _, 
yada ba9lamıılarsa da k~zad• ~ol 
ralanan kimse yoktur. Bırk•Ç 1,ı 
cunun yüzü berelemnittir. l)e~ifİ 
demiryolları iıletme iıpe~ -
laraf ından kazanın sebebi ı-" 
kmda kaza yerinde tetkikler' 1İ" 
tırılmaktadır. Kaza; bir~ 

Resmimiz Gördeşte nüfus sayım ı günü çalrşmalan bir arada gös
teriyor. Gördestc sayım biiyük hir intizam içinde ~·apılmrştır. Gör . 
dcs nüfusunun Y.Uzde )inni niabeti ndc artnut olduğu görülmil§tür. 

zerinde olmuıtur. 

Nfçin öıdürüldii? ,, 
k"...;iııcl• Trabzonda, Şama o,- • JJ1' 

rarengiz bir cinayet o.tnıuı;:, JC• 
gezinti için bu kö>·e gıden d•~ 
mal Şatır isminde bir .~.,.,, 
içinden g~erken çahlarlD .,_ti.
dan birdenbire bir tabaıtÇ• 1';,,a 
mııtır. Çıkan kurtun Bay . ııe#" 
Şatırın tam beynine gel~tfı 

· t r disini cansız yere sernu~ 1 
• 

Tahkikat ıapıhyor. 



ltalyan • Habeş savaşı 

Diplomatik durum ) 
ltalya-lngiltere münasebatı - ihtilifın 

barış yolu ile halli- Sosyetenin 
vaziyeti - Bizim politikamız 

diarp, cnplomuinin hedef ine J 
'ltınaıı .için, cila.ha müracaatı de· 
~0~iı-. O, biç bir vakit faaliyeti. 
b;•ıl~iyen diplomaıinin b~şka 

1 

lt ıorünü~ünden ibarettir. Dıplo· 1 

~tik savaş, muharebe meydan • ı 
ktrınd.a boğuşma1v.r devam eder : , 
it.,~ hı!e yine çalı~maktan gerı 

lırıa.:z. ltalyan - Habe! sava • j 
!ttıd:ı, diplomatik faaliyet bir kaç 
~elidir. A~nğ'rda, bunları b:rer 

1
r:r l::ısaca sözden geçirelim: 
1 

- !talva - İngiltere müna -
F.c!batı: ~ 

lta.lyantann, Eritre ve Somali· 
~e acker çıkn1T.11aları ve buralar • 
~' liab~ıistnna kaflı harbe ha • 
~Jtla.n?na 1arı lngi!iz~eri kuşkulan · 
a 'tını§ Ve Britanya imparatorlu • 
b?nu Jarki AkC:enizde ceniı ted • 
dırler almağa :;evketm;~tir. İtalya 
'Qa buna ka:-iı seyirci kalamazdı. 
ol~ t~dbir1cr, bir aralık Avrupada 
t,."°lll{ça ni'·r bir hnva yaratth 
hit~a.t, hl.·~u3i rnfü:akerelerle ve 

·e.aıa t'-....... n ............... u~:•e bu t ......... ~'-· ··" ·-. ............ .. ... 
erginlil~r ş"mdilik ortadan kalk• 
~:ı il b · d · r. 

hı ... ·· .b. . 1 r..• .. ı.te:-e ne gı ı temınat a tat· 
''4•tı ... ı 

"·'llnclu? 
ı,.. ..... t . Lf' d. B . ·c.'1< _1 ~rc·~ın. ı- m. ıstan ve rı· 

1ı:" ''ll;c.ratorluğunun uz.ak şarl( 
•I n' ') k d ' .,., ·re:r,1 e en ııa enız 

•'Jı> 
· ;).~._lası Kızıldenizden geç.er. 

'u~~ıt:n canı N'Iin ba§he3 knynak-
•ff!.ı b' · H b . dak' T " ·.ıan ın ,a eş ı~an ı a· 

receıi ltalyan hululüne mikyaı o-1 
lacaktır. Harp, henüz hudut mu· 
harebeleri safho.sındaclır. Sunun • 
la,. beraber, muhaı-ebenin bütün 
devamınca lngiltereJ Fransa ve İ
talya arasında sulh şartları hak • 
kında fikir teatisi eksik olmaz. Fa· 
kat ~urası muhakkaktır ki harp 
sahaıında henüz iki taraftan biri 
kat'i bir netice almamış olduğu İ· 
çin sulhtan ciddi bir surette bah • 
setmek doğru olmaz. 

III - Uluslar sosyetesinin, 1 · 
talyan - Habeş ihtilafmca vazi· 
yeti ve sosyetenin zecri tedbirler 
politikası : 

İtalyanların, şarki Afrika mi:s· 
l\?mlekelerine asker yığmalarıJ Ha 
betiıtanı aza11 bulunduğu Uluı · 
lar ıoıyetesine baıvurmağa ıev • 
ketti. Sosyete, mütecaviz olduğu • 
na karar verdiği ltalyaya kar§ı 
nizamname ahknmını tatbike ka • 
rar verdi. Fakat, umumi bir harp 
çıkarmaktan çekindiğ'nden ab~ 

ka ve aıkeri tedbirler almağa ka · 
dar ileri gidemedi. 

Yalnız ltalyaya karıı, teırini · 
sani ipti.clasından itibaren ekono
mile ve malf, zecri tedbirler alın • 
maaını ve ıilah, cephane gibi mu· 
harebeye yarıyacak her türlü mal· 
zemerun ltalyaya yani miite · 
cavize verilmemesini azaıına tav· 
ıiye etti. 

Şüphesiz bu tedbirler, ltal • 
~ i"'! 

~i. 0 iidür. Italya gibi ku,-vetli yan _ Habe! harbini durdura • 
' /\." d f ~· • K ld . · d~ k tuya ev e .. mın ızr emz· 1 maz. aza olmıyan Almanya1Amerı 

'c ~ ll\"\ret}j bir Gl.:~ctt.e yerleşmeai ı l<a, Japonya gibi devletlerin İftİ· 
h t'.l~n.b_c:}ictana girmesi Ingiltere· ra.k etmemeleri yüzünden tesiri de 
~ı. lldıt etm.e1~en geri ka1amaz • azalır. Bununla beraber, sosyete 

't,.. ltalya.n·n Hab~ aavatmda, 
\!}il D"}" h • Amh ·~· a.O u avzasım yanı a • 
~~~ it~a.l etmiyeceğine dair aöz 
\;\4 eaı lngiltereyi bir dereceye 

e.rte '. d b.,. 
S 1"':n e e ııır. 

tı_.!1b- ltalya - Habeş ihtilafı · 
arış Yoliyle halli : 

~~~~Ynnın Habeşistanda elde e· 
~-~ği menfaat:erin genişliği, 
~1.th~en cereyan etmekte olan 
~,, areben:n neticesine bağlıdır.1 

'ül\ a•l ~ rf k . . d 1 0 ~~ı-ı r.-ıuva,- ı:. ryet1nın e·ı 

azaıı olan 51 devletin ltalya ile 
birdenbire mali ve iktııadi her tür 
lü münasebetlerini kesmeleri ve 
haı-p malzeır.esi verememeleri l • 
talyan bünyesini olc1ukça tarıar. 
Italya g"bi, ithaliıt ve ihracatı çok 
bir dcv!ctin iktusadi faaliyet saha· 
sının daralması uzun müddet ta· 
hammül olunur vaziyet değildir. 

Bu iktısadi ve mali zecri ted • 
birlerinJ beynelmilel sulh temina· 
tı yani kol!ektif emniyc! ve bey • 
ne 'milel mesele% erde kollektif ha· 

reket nok-tai nazarından eliemmi· 
yeti pek büyüktür, Uluslar Sos • 
yelesi hayatında, mütecaviz bir 

devlete karşı zecri tedbirlerin u • 
mumi olarak tatbiki ilk defa ola· 

rak tecrübe olunuyor. Bunun ne • 
tice~ini ve akislehini dikkatle ta • 

kip etmek her millete düşen en 
mühim bir vazifedir. 

ltalya, Habeşiıtana kartı fili 
tecavüze geçeli bir ay oldur ilk 

olarl\k İngiltere zecri tedbirleri 
tatbike başladı, öbür aza devlet • 

ler c!e bir kaç gün içinde harekete 
geçe~eklerdir. Görülüyor ki mali 

ve iktısadi zecri tedbirler gibi te· 
siri geç duyulacak olan işlerde bi
le Sosyete pek ağır hareket edi • 

yor. Baılı ba~ına müıtakil koca 
dev!etled harekete getirmek ko • 
lay değildir. Uluslar sosyetesinin 
bu gibi beynelmilel ihtilaflara mü· 
dahalesi geç olmakla beraber hiç 

olmamaktan daha İyidir. Her mil· 
Jetin vazifesi, beynelmilel ıulh na
mına, 5osyetenin kuvvetini ve te· 
sirini arttırmak olmalıdır. 

Bize gelince, bu husustaki poli· 
tikamız Batbakanımızın beledi• 
yeler kongresinde verdiği nutkun 
aıağıya naklettiğimiz kısmında 
pek güzel teabit olunmuıtur: 

"Cemiyeti akvamdaki hukuk 
ve vazifelerimizi takip ve tatbik 
etmek taahhüdümüz icabıdır. Ce. 
miyeti akvamın kollektif emniye· 
ti, prensip olarak takip etmesi, bi· 
zim Cemiyeti ak\·amdıan bekledi
ğimiz en büyük faydadır. Eğer, 

bütün milletlerin sulhÜ muhafaza 
etmek için hep beraber kefalet 
altında bulunmaları rıihniyeti tat
bikatta pratik hayatta ve her ha · 
diseye kabili tatbik olmak yolun· 

da daha ileri merhaleler alrrsa biz 
böyle bir tekamülü temin için ça
lışmaya mütemayiliz. Arkadaş -
lar, o gün için Cemiyeti Akvamın 
sulhü muhafa·za için olan gayret· 
ıeruı""'~ ve taahhütlerinde Tiir · 
kiye birinci safta çalışan devlet -
lerden biri olacaktır.,, ...... 

Nletberlik ilan edilirken ,alınan dawllar. 

-
ltalyanın karşılaştığı 

en büyük mesele! 
Hudut geçilince yol dağın eteğine 
konmuş bir destere ağzına benziyor 

Yazan: J. F. C. Fulln 

ltalyan 6ankfarı Habq topraklarında nelerle karıJCZfıyorlar? 

Bugünkü İtalya. Habeş harbin • biTile kartdatıyor. Ve her dön{lt
de bir ordunun kudreti, her fey • te aarsmtıya uğnyarak inim inim 
den fazla tetkilatınm kuvvetinde- inler gibi haykınyor. 

dir. General Dö Bono ile Tigre Nihayet vaclinin aomma vardrk. 
cephesindeki üç kolordu kuman· Fa.kat buraya varmak, yeni bir 
danının kartılattıkları güçlükleri kabus ile karııl&§mak gibidir. Çün 
anlamak buradaki muvaaale va • kü bu aefer bu inilen >:olun tıpkı· 
ziyetini anlnma~a bakar. smı çıkmak lazım.geliyor. 

Eritredeki üasülhareke olan Aı· Bu yollar ilzıerinde ıördüğüm 
mara, kızıl deniz üzerindeki (Mo.· kaza izleri hnlyanlann muvaaa .. 
ıavva) demiryolu ve yol ile bağ - le bnkmundan ka?'§ıl8.§tıklan .-üç 
lıdır. Bu yolların ikisi de deni7 lükleri izah ediyOT. Adikaiden ıeç. 
sathından 7,000, 8,000 kadem yük tiğim ırrada vadinin dibinde bet 
sekliktedir. knmyonun kibrit çöpleri haline ıe-

Daha ıonra Aımaradan eenu . lecek derecede parça!andıklannı 
ba doğru iki yol gidiyor. Batı ta, gördüm. Bu kazanın neden ileri 
rafından uzanan yol Adı Kuala geldiğini anlamak güç defi.idil'. 

ve Aduaya, doğu taraf mdan ki, Kamyonlarm kaldırdı.it toz yü• 
Adigrata varmaktadır. zünden arkadan gelen bir kam • 

Asmaradan yirmi mil uzakla - yon önden giden bir kamyona çarp 
şınca Adigrat yolundan ayrılan nuş ve neticede bet kamyon birbi· 
bir kol Entİ§uye uzanıyor. rine çarparak uçuruma f.UT&rlaıı • 

Bütün buralan gezdim. mı~lardır. 
Bütün bu yollarm geçtiği yer • Bunun ıüel bir bakımdan m&na-

ler de, birbirinden yalçin dağlar~ 

la ayrılan geni! vadilerden geçi -

yor. Ekilen yerlerin seyrek, yaba· 

ni otlar, kaktuı ağaçları ortaltğı 

kapll\mıt ıibidir. Bazı yerler de 

ıık ormanlar, bazı yerlerde çın) 

çıplak dağlar ıöze çarpıyor. Tat
lar bazı yerlerde Jnpkırnuzı, ba • 
zı yerlerde kahve rengi, bazı yer· 
lerde de bembeyaz. Bütün bu ha· 

valiJ puıu tutarak düıman avla • 
mak, yahut mitralyöz kullanmak 

için de birebir. Bazı yerler de tank 
lar it görebilir. 

Çünkü tank harbine karşı biç 
bir 9ey yapılmamıt gibidir. Fakat 
tayyareler ile burada bir şey yap

mak çok güçtür. Çünkü her yerde 
tayyareden gizlenr.ıeğe im?~an var. 

Adikai de yol çok iyidir. Fakat 
hudut geçilince yol dağın eteğine 
konmut bir c!ealere ağzına benzi • 
yor. 30 millik bir mes;ıfe içinde bu 
çeşit destere ağzının dişlerinden 

1700 ünü saydım. Her elli eltmış 
metro batında bir viraj var. Ara· 
ba bunların birinden kurtularak 

aı ne olabilir? 

Burada her dönemeç yerinde 
gizli bir tehlike var. Kamyonlar 
birbirinden uzak hareket etmeli• 
dir. Bu çefit hareket iıe vakit ga• 
ip ettirir. Fakat bundan kaçınma· 
ğa imkan yoktur. Çünkü dönemeç 
ler çoğaldıkça ıüratle hareket im
kanı da o nisbette azalır. 

Bu hareket 1 sayııız zaviyeleri 
olan bir borudan su geçirmefe ben 

zer. Bir taraftan ıu kuvvetle ak
tığı halde öbür taraftan ancak 
damla damla akar. 

Bundan batka çiğnenen, yoldan 
çıkan ve bu darlanan birçok a.r:a • 
ba Ye kamyonlara tesadüf ettim. 
Fakat bütün gördüklerim müva -
sale hattının ancak bir bölümü ;. 

d i. Bunları yüzlerce büyütür ve ka. 

za iht~mallcri de ayni derecede he 

sap edilirse bütün manzara ıözö
nüne getirilir. 

İtalyanın uğradığı en büyük mea 

ele de budur. Harpte en kOTkunç 
ıey, heaap edilemiyecek bir kemi· 

yet karııaında kalmaktır, 

' 
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donma uılmıfbr. Sman ılriP kaz pan olmrlMm teMha YU'l .... 

Dl hemen yapmaları. 
2 - Okulu ikinci •• lçGnd ımıf d....ı.rlae 1 - 10 -

P-..mhe ıünü, birinci aauf denlerim de 4 - 1 l - 931 P 
ıGnfl batlanacaktır. Birinci ıımf olmrlarmclan olup ta dOIJUllll 
mamlamq olanlar 3 - 11 - 935 Puar pil .lqemı, Udnci n 
cG ımıflar okurları Çupmba ,Unl alspmı nibaJet 1Ut 18 de 
da bulunmalıdırlar. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ank 
Sahn Alma Komisyonund 

1 - Enaf Ye irnetine UJiun (1500) tane portatif çadır 
kara Jandarma ıenel lromatanbiı lmratında aabnalma ko 
nanda S - l 1 - 935 Salı siinil aa at 11 de lcapab zarf ebiltı11 
aabn alınacaktır. 

2- Bu portatif çacbr için (818) kanıt fi1at tahmin ediha 
ilk teminatı (891) lira t21) kanar tan iharet lnılnnmuttar. 

3 - Şartname paraaa: olarak komiıyondan alabilir. 
4 - Eblltmqe sirec:ekler b nan Ye prtnamecle :yazılı bel 

ilk teminat aandık makham ••J& banka mektubu içinde bulu 
teklif mekbiplamu ebiltme nktln den bir 1Ut enel kombyona 
mit olmalan. (3021) ( 6549) 

Jandarma genel komutanlığı Ank 
sabnalma komisyonundan: 

Evıafına uysun olmak ıereiiyle (20,384) çift kundura 1 
11 - 935 F11rtembe pnü ıaat 14 de kapalı zarf uauliyle Jand 
Genel Komutanlıfı kuralında '"tın alınacaktır. Kunduranıa bİ 
ti için 500 kanat deler biçilmiıtir. Şartname1i 510 kurut kart' 
da &.. s1in komi~yondan alınabilir. lıteldiler 2490 aayıb kan 

lstanli_gl - Ankara Caddesi 

Tabı, kitap 
tevzi, afiı 

ve relrllm 
itleri 

Ye 3 cG maddeainde yazılı belıeler ft 8348 liralık ilk teminat 
buzu YeJa banka mektubunu muh teTİ mektuplarını kanuDUll 
maddesine UJIU-~ olmak üzere ek ıiltme sünü aaatinden bir _.t 
ceye kadar komiıyona Termit olmalan. (3181) (6808) 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa· 
.,. t"riJmesine karar verilen ( 150) 
.. kajwtl mukaddereli (A. E. G.) mar· 
iıü elektrikle müteharrik bir sehpa Ü· 

serine teabit edilmit ve üstü çatlak mer· 
ıner bulanan ve üzerinde tahta kapaklı 
n ıtfrlall milıtamel lUks et makinesi 7-
11- 935 tarihine müsadif perıembe 

cUntı aaat 9 dan itibaren Beyoğlunda 

Takvim 
Güa do~~ 
Gün tıatıı• 

Sabah oıaıal 
o~ıc oıınaz 
llı:iDdı DIDlat 
Akşam Hmu 
Vauı namu 
lmsH 

\ılın • cçca cua.crı 

SALI 
'l 1 d le$f D 

ı Şaban 

6~8 

17.10 

'·~· 
l f.!llj 
14.50 
17.10 
IL43 
4.414 

:>OJ 

Çarpraba Dün ve Yarın 

Tercüme 
ı d C"rln 

2 Şıbam külliyatmm 4 üncü 
6. l9 serisi tamamlandı 

l;',09 
!1.Ş:. 10 kitap 520 kanat 

Birinci taksit 220 diferleri 
IUJJ 
l•.09 

ayda 100 kuru§ 
31 RuiD Almlet R.pt 

17,09 
ıuı 

4,-4) 

.oı 32 Ariato Metafizik Hilml~ 

• BORSA • 28-10-936~ 
dt=t-... ,..... ...,.... alMbı, ... . 

rtade. ·ele ~. H•bmler -
llbPllDll•bl~ 

nukut 
• Loadra ,,~.,. • vıya•• 'IS, -
• Nnyor. lt6. - • Mıdrfd 11 -
• Parti 161. - • Berfin :t4, -
• MUaa" ıu.- • Vaqcrra !4. -
• Brllı:ae 81, - • B•daJM$ı ili' -
• Acfaa '14, - • Bit.re~ ''· -• c •••• ,. · il ·- • Belırad ·4. -
• Solyı 't..·4. - • Yobhım~ 35, -

33 ........ Hariar Rlfat • Amattrd- "4. - •Altta 4ft -

34 ıc..m .. So~ .... •Pr•ı 96. - *Mecidiye :_ ı 
Kalyoncukolluk Topçular sokak 1 No . .._ ____________ _. ~· ııı kilan •ı.nlcrt hh tı~ 

lu dilkklnda açık arttırma ıuretile aatı· 
lacaktır. Arttırma ikincidir. Talip olan
ların muayyen cUn ve saatte mahallin
de ha%U' bulunmalan ilan olunur. 

(V. N. 10252) 

FATiH SULH 3 ONCO HUKUK 
HAKfMLICINDEN: 

Ortaköyde iskele caddesinde Sağlık 

s : tında 2 sayılı evde oturan Zillkilf· 
ı · S ·za ve Alp Turguda ayni evde am· 
c ı Hüsamettinin 26-10-935 tari· 
' · m it ibaren küçüklere vali tayin e-

. ·· · i 1n olunur. (V. N. 10272) 

Dr. Hafız Cemal 

ISTANBUL iKiNCi iCRA MatMUR· 
LUCUNDAN: 

Eaki Tarlabap caddesinde 140 No. 
da mukim iken balen nereye gittifi bilin· 
miyen Yücmya. 

Kuap a..... 0.-. ola (122) lira 
(80) km'Uf ...._._._ dolQı .... •• 
diı. lııir adet et lapaa ,,.kiMıinia 7-
11-836 tarihine mü•dif .,......- si-

Zs•111ta 
31 Demokrit ..,... ... 
38 OW.-Tmw HiWO-. 
:n , ..... _ ... s..tıc-a 
• Etllm Aln!oil8 
39 HINldit ~ ... 
40 Rahi ... ciaıl• Cemll s.. 
M .. m•t JWi - Vmt ml11ıuıai 

.......... ~-···· 

• 5toltlloı .. St, •• • 81•t90t 

Çeki• 
• Loadrı 617.M> • Sto\Jalm a.11•4 

• Nnyor o.~ • VIJU 4.t&llı) . . ... t.06 •Madrtd 5.1• 
• llllbo 9.7772 •Bali• 1.9770 
• lrlbe 4.71- • Vaqo•a 4,ltJS 
• Adaa •M140 • Badapesır ~-• c .... ,. '.41:'5 • Blkres 101,847~ 

• SolJ• 6S,9M4 ıt Delpad ıuo 

• A .. erdan• l.17:t0 • Yotobamı t.76'~ . ,,.. 10,0()94 .. MOltOYı IOll'> • 

ESHAM nü ... t 9 m itibm• ~iluncla Kml-1 .. -----------yoncukoDak TOMUfu ~ l No. la 
düldrtıacla açdı wttuaw ıaretile •tda
cmima .... ..... .. ibmetcUmmm 
meçhaliyetiae Wnun i..._ teltUI oha-
aar. (V. N. t02l0 

latanbul İkinci icra Memurluiuncluı: ı, Bak .. , o.•l- Tramny 1), -

Bir ~ dol.;ı ..._ olap pa. Aıadolu ~4.!IO * Çlmeıco aa 8.90 
rap~ lruw ~ (39) Reli 111 ÜIJOll De~ -.-
...... ---- lllftCld ...... amld- Slr. Hayrt1c 11.- c;aıt De'. -.-

Mata Batası 57.75 RalJI -. -
f/'rı/rıliye miitelıauuı ......... ru...-, ....... ........ U. Sfpnıı -.00 Cafk & ICU -,-

Yeni Eserler .... _ ... " ......... h\rliı Beaoatı 6,10 reı.ro. -.-
' .A:.ardan batka ıünlerde •· n t-tt-831 m'hı ....,_ ~ latlkrazlar-tahvlll•-

r.t (2 5 dal\ 8) ya kadar latanbul FATllA ıW1 IMl t-. 1t1ı .. o-....,._ it- .- Bor r.1, ...... ıı: 
D

. d-'- ın .... tt .1 6.7ll ..... - . -
ıvan )•olun ~i {l 18) numaralı rut Nebil 1lrto1t hilllt sa-iili a ....._._ apk ut· • ıı H.fl rramH~ ııu•o 

huıuıi kabineıinde hutalannı Küçük biklpler -.. RNtle •lllMMw. Atttuw ili- •. - 111 ·US Rıhtım 4'-
lcabut eder. n.11•. Mı Lir_.._ .. 1ıa1a, • ._., llCIUllaDdltt ı 99 - • AHdol• ı 41 60 

60 k1lrUI 
1
._ ... _.,. " a .._ ._

111 1 llpwl lftlkru• 9,. • Aıadolı ı ı 4t,ti0 
Mıaye..ııane Ye ev telefonu Mutlaka a1um ve okuyunuz t 1911 A M il\ AHdoha ıı ı ı .40 
... JUlılE telefonu Ke.,UOi Satll JS'i "'VAKiT" ... em,. dtir. ltlllll .......... ..w. 51Tn-F.mara111 9~. •\.tıt•nst - 44.fll 

"-111(11111.-: .ıla , ... __________ .! Jlatle ..... W=W'h-.. n k 
.. _,_. :-.- (tS.C) 



ı: latanbul Evkaf Mll411rllill lllnları 1 
Cinai Miktarı llk Te. Tahmin Tari•b Gün Saat 

edilen F . 
Eksiltme 

tekli ..____ ___ ---------------------
4.tpll 5000 17 4 50 4/ 11/ 935 Pazartesi 15 de Açık 
~~lln 4000 5,25 1 75 ,, ,, ,, ,, 

&an 3750 15,50 5 50 ,, " " •• 
\ . V llkıf Guraba hastahanesinin 936 senesi Mayıa nihayetine ka • 
~. tbtiyacı olan ve yukarda nevi ve miktarı yazılı uç kalem erzak 

ıl~~e t 1 · ·· ·· t ·1 . t• B k llıt "'il §ar name:: erıne gore ayrı ayrı gos crı mıt ır. u erza ın ne 
~etle eksiltnıey~ konulduğunun ve hangi gün ve saatte yapılacağı • 
,rı le eksiltme ,artnamelerindeki ilk teminatları miktarı yanlann
'- taıılıdır. Eksiltme İstanbul Evkaf Müdüriyeti dairesinde topla· 

rı idare encümeninde yazılı gün ve saatte yapılacaktır. 
~ E:ksiltnıeye girecekler 935 yı h Ticaret odası ve 2490 sayılı ka • 
~~il 2 İnci ve 3 üncü maddeleri ne göre ellerinde bulunan belgeler
İçi ~rethane n.ımına ite gireceklerin işbu kanunda yazılı tartlar 
~t:k ~Noterlikten alınan vekaletnamelerle eksiltmeye girebilirler. 
•t lılerin yazıl< gün ve saatte bir saat evvel teminatlarının Evkaf 
t~eaine yatırmaları ve eksiltme tartlarını almak ve görmek üzere 

f levaımı idaresine stelmelerL (6505) 

Tahmin 

tr~a.lt . . Miktarı llk te- edi!en 
~ kilo minat Fıat 
kll.tı. -
~ ~lllasya 
~ası Yeni 
lı . \ll, 150 ~ l~ra AA ... lı. d 
'-1 oınates 

ç, •• ı . . 
~I tncı 

Tarih Giin Saat Eksiltme 
tekli 

14/ 11/ 935 Perşembe 15 de Açık 

lu~· 

Sod~ 
500 9,50 25 ,, " ,, ,, 

2000 6,50 4,25 ,, ,, ,, ,, 

, 
ıs 
' 

COCUk' BÔYÔR, ADAM OLUR 
KlJMBARASr DA KASA OLUR. 
• e• :em e t* 

' 

Siz de 31 ilk teşrin 
bir kumbara alarak 

arsıulusal arttırma günü 
biriktirmi~e başlapara 

yınız. Gelecek sene bu tarihte 
sermaye sahibi olmuş olu~sunuz. 

kücük bir 
2000 6,50 4,25 ,, ,, ,, >• 

Iİ)ae Cura.ba hastahanesinin 936 •enesi Mayıa nihavetine kadar ih. Istanbul 4 üncü icra memur luğünC:lan: 
"~l olan yukarda nevi ve miktarı yazılı dört kalem erzak eksiltmf': 91----··------·•ı E . e d ~ 

• ' ı r ,,~.:.' '• • • .... ' 

t~•il'llıelerine göre ayrı ayrı gÖilerilmittir. Bu erzakın ne ıuretle Denizyolları . mnıyet .3aD ıgı 
•iJ~1ll'leye konulduğunun ve hangi gün ve saatte yapılacağının ve ek· 

t~ilt !trtnamelerinin ilk teminadarı miktarı yanlarında yazı!rdır . Ace!ı.~J: ~= ~ ~p~bql namına birinci derecede ipotekli 0 lup yeminli üç ehlivukuf taralın-
llı~ .tıııe İıtanbul Evkaf Müdüriy·! ti dairesinde toplanan idare encü• TeL '2362. Sirkeci Mllhl.rdar sade dan tamamına 3440 lira kıymet taKdir edilen Fatih Sangezde Çık• 
t11ı;~de Yazılı gün ve saatte yap".lacaktır. Eksiltmeye girecekler 935 Han telefon: 22740 rıkç.ı Kemalettin mahallesin.de Züliliçeıme sokağında eski 1 yeni 
~~ t_lCtret odası ve 2490 sayılı kt1.nunun 2 inci ve 3 üncü maddeleri· A / le. l 16, 16/1 No.lı iki evin tamamı açık arttrrmaya vazedilmit olduğundan 
~ri:~e ellerinde bulunan belgeler le ticarethane namına iıe girecek · gva 1 yo U 2 _ 12 _ 935 tarihine müıadif Pazartesi günü 3aat 14 ten 16 ya 
ille} .. 'tbu kanunda yazılı ıartlar içinde Noterlikten ahnan vekiletna • BANDIRMA vapuru 30 hi • kadar dairede birinci arttırma11 icra edilecektir. Artbrma bedeli kıy-

"r) rinciteırin ÇARŞAMBA günü ''t e eksiltmeye girebilirler. isteklilerin yazılı gün ve saatten bir ıaat 19 da AYYALIOA kadar. meti muhammen~n yüzde 75 ini bulduğu takdlrJ.e mütterisi üze-
~tllıe~"°~.el temina.tlarını Evkaf ve·~ nesine yatırmaları ve eksiltme tar~ ,,6769,p; rinde brrakılacalihr. Ahi takdirde en ıon artıranın taahhüdü baki 

erınj almak ve görmek üzerc~vkaf levazım idareıine ıelmeleri. kaim.ak üzere artı~ ıs ailn mü cfdetle temdit edilerek 17 - 12 -

' (6S0
2

) 935 tarihine müaa~if Salı günü aa at 1,4 ten 16 ya kadar, keza daire• Uiza:a• *5M:stfWL 

; 

===:=::: 
ı- I 

·----=:: 
1 \ \ l o 
1 1 l l 

mi.zde yapılacak ikinci açık arttır matında arttırma bedeli kıymatı 
muhammen.enin yüzde 75 ini tiulm adltı takdirde satıt 2280 No.lı ka

nun ahkamına tevfikan geri bırakl lır. Sabf peıfindir. Arttırmaya işti
rak etmek iıti7enlerin kıymeti mubammenenin yüzde 7,5 nisbetinde 

pey akçeai veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulun· 
maları lizmıdır. H;klan tapu ıicil li Ue aabit olmryan ipote;kli alacak 

larda diğer ali.kadaranm ve irtifak hikkı sahiplerinin bu haklarını 
ve huıusiyle faiz ve mu&Tife dai1' olan iddialarını evrakı müabitele· 
ri ile birlikte il&n tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlik• 
te dairemize bildirmeleri 1& zrmdır. Aksi takdirde haklan 
tapu sicilli ile tabit olmıyanlar aahı bedelinin paylqma • 
ıından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mü· 
tevellit Belediye rüıumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen ten • 

zil olunur. Da:ha tazla mal\bnat almak iıtiyenler 15 - 11 - 935 ta· 
rihinden itibaren herkeıin görebilmesi için daired~ açık bulunduru-

lacak artbrma ,artnameaiyle 934 / 2705 No.lr dosyaya müracaatla 
mezktlr dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. (6798) 

Ağrı ilbaylığından: 
1 - Diyadnı ilçesi merkezin de yapılacak 75i7 lira bedeli ke

tifli ilk okul yap;r.ına teklif edilen bedel layik had aörülmediğinden 
25 - 10 - 935 den tibaren bir ay içinde bu itin pazarlıkla yap~ırıl· 
ma11 tekarrür etmiştir. 

2 - Bu ite ait evrak tunlar dır. 

A - Fenni ve idari tartnameler. 
B - Keıif hülasası. 
C- Mufa11al keşif. 
D - Rayiç ı;.etveli 
E-Plam 
F - Muvakkat teminat 568 liradır. 

A. 3 - isteklilerin en az on bin liralık hükUınet in,aatmı muva'· ''h• lç~sıuıuı:.at arttırma günü olan 31 ı3irinc ,teşrin~e Banka Şube ve Sandıklannda bir biriktirme he- faldyetle yaptıklaı ma dair vesika ve ticaret odasında kayıtlı bulun-
ır4tak en aşağı 10 lira yat(ranlar Araınnda 100 kiaivP. asa'1ıda vazıh ikramiyeleri verecektir: duklarına dair do makbuz ibraz etmeleri lazımdır. 

BiRiNCiYE 100 L:ra 4 _ Bu tahAiaattan bet bin lirası 935 bütçesinden 935 maliyefi 
IK.lNCIYE BO '' sona kadar ve 2577 lirası da 936 bütçesinden 936 yılı Ağustos sonu-
VÇONCOYE BO H na kadar yapacağı İ§ nisbetinde tediye edilecektir. 
DôRDONClJYE 

40 
•• 5- Kati ihale 25-11 -935 den günlemecine kadar tayin o--BEŞiNCiYE 20 ,, 

E 10 lunan bir ay içinde hazine menfa:ı tine uygun olarak ve tatil günleri LLINCIYE KADAR " 
EL J O V O K 5 hariç teklif edilecek hel' hangi bir gündür. 

b\ lt11ra B• i L BiRiNCiDEN Y Z NC YE • " 6 _ ıstekJilerin bu müddet :rinde evrakı tetki1' ederek teklif. ı-, ır ncik&. unun 7 · de karadl't Merkez Binasında çek:lecektlr. Kuraya girebilmek için 3' 
_..__ ....... _..,~---.......;.;.z==:.=~~M=.=-a...a=~=-=:..:...:~;.:;.;~::..:..:,~;.;;.;;.;;~~:....;__;.;_~-=:-=.-...:..~---....:....-...ı..._~~....-.~---._---...__-'-..____ı~~~~-L..~~---L.aA.1~\ 



.. 

'AllONB ŞARTLARlı 

MdtM !' r.....,.... 
.__ MIS'\I"" j ...... ,.....} 

hl* ...... 

TIO -1llO ftl -
. .,. ._ 
- ııo tOO 1IO - 1IO 

alıbtldD 111r ,_ _..... a11111111a .... ,...sır ı 

bulunur. 

Amb,lıj ve komprimelerin 
bzerinde · halislitin timsali 
olan ~ markasını arayınız. 

~ 
• Emınenande Tek kollu Cemal giıesi sah1111 

CEMAL GüVEN 
88)'"1 dejer mUtterllerlnln Cumhuriyet 
bayramını kutlular. 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 
1 

YAZI VE YONETIM YERi: 

• ı.taDbaL ADllara c.ddell. ( y &an ,ardlll 

'idare: Hl'll ,..... ,,,_ ....... 11111 

.,. T9isral ednll: KURtJJll ~bat 

il' Pmta •tala llo. .. 

DiKKAT! 
Radyolarınızı almazdan evVel 

• 

önümüzdeki hafta gelecek olan 
VENİ MODEL 

PHDLöPS 
Radyolarını görünüz. 

TllrkPlıilipsLimitetl ş;,lceti Frenkgan HanGalata, TeL 44690-44 

ALMAN KlT APÇI 

Erlch Kalla 
•YoGLV 

lS'l'IKIAL OADDUI IOI 
T&LllF()N: '1Ul 

Cnlftnltıe. 
Yllbek Bu'at •ıktıııplwt 

- -
Şirketi Hayrifeden' 

Cümhuriyet Bayramı m ünuebetiy)e IJktetrinin it 
uncu Salı ve Çarf&IDba ıünleri •kpmlan 71 numarak 
run (DONATILMIŞ OLDUCU HALD&) ya9acaiı i

ft u.elerl IOln Tarlll, Ootraf)'a, 

'1'lbbl, llüald llml ft ...... --
leri tarifesi kaprü ve iıkelelere uılmqbr. 

ldtaplan lıalmnu '" 9lparlf 
..... edUll'. 

Alman kitap haftası do
layısile % 25 iskonto 

Asri kadının aeverekı 
tercih ederek kullandıiı 

.-----------.Krem Simon BOZKURT ve HA 
Tıraş bıçakları sahipleri 

.. , .. delW mUfİ9rllerlnln lta,uk Oumll•.., .. Dokumacllık malzemesi 

Büyük deposQ 

••••• 
Ralli 

18TANBUL 

Sirlıeei Nar Han 21-22 

Kadm yüzüneı her kadmm ııh· 
hl ve mükemmel bir kreımc:len bek· l•rmı kutlularl•r. 

lemeye hakkı olduğu neticeyi ye· ------------··--·-.. 
rir. Bu netj~e: 
Ciltte hdfc yatnafaklıfı, renkte ------- ilk okuma 

.aneı pem6eliiülir. Beşinci sınıf için ~ 
Krem Simon Tavzt merkezi. v AKIT yurdu. lttanbul Aalrara cacldell' 

ve 

SABUNU 
Her yerde aatdır. 

lölbl: ASIM US -Vabt matbaası 

Neariyat direktarii :Refik Ahmet SeVeng1. 

---· DROLOfl • OPERATOR 

Dr. REŞiT SA 
idrar yollan lautalıklaa müteha111ıı, 

88'0tla latldlf w1•11I (Eelıl Malea lluJ imrtm) V.W. &..Afi. 


