
.. ugun B 

12 
SAYIFA 

' . 

Yurtdaş: 

Türk hiçbir savaşta diğer ulus
lardan geri kalmaz. Arsıulusal · 
arttırma gününde sen de ödevini 
yap!.. 
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Ankaradaki Büyük Bayram 1 

BalJram yurdumuzun lı.er lJanında 
büljük tören ve sevinçle kut/ulandı 

~ ŞJimis Atatürk, Ciürıuripetin on ikinci yıl Jöniimü için Ankaratla yapılan büyillı töreni taki,. 
~. Törene ait memleketin her tarafından yükaelen sevinç ıeılerini belirten telgrallar sekizincide 

ve öteki özel haberlerimiz ıon sayılamudaılır. 

~tatürk inkılabı 
ordusu 

Bir lngiliz - ita/yan lıarbinde 

Fransız uçakları 
lngiltereyi koruyacak 

Fransız kabinesi dün 
önemli kararlar verdi 

<Yazıaı 2 nci Sayı/ada) 

l'~ra, 30 (Başmuharririmizden, 
'fonla) - Bugün Cumuriyet bay
~l'I• üçUncU günüdür. Havanın 
~ Urlu olmasına rağmen bayram 
.;

1 
Aıtkaraya gelmiş olan izciler ve 

'81...~~r sokaklan dolduruyor. Etrafı 
~bgerle siielenmiş Atatürk'Un hey-
1~ bij lllbıde toplanan büyük kalaba
~ tUn gOn halk hatiplerinin söy -
'l'lnı dinliyor. Cumuriyet bay • 
\ 

1
her yıl biraz daha fazla ruhlar-

11>'~ lka uyandırıyor. Geçen Camu. 
!ahtı banamıannda da Ankaraya vi
~ tı:den izdler geliyordu. Anka. '->la köylerinden gelen birçok halk 
~ti "' §enliklerine kanşıyordu. Cu. ---------------------------

~ 1eı ıeçıt resmine ordu ne bera- Türk iQçiliğinin başarıcıhgv ı 
hl ~aflar da iştirlk ediyordu. Bu Y 
~, ~ 4nkaranın kazalarından erkek 
' le~ hepsi de atlı olmak üzere beş 
1t11c,

8 
116 ve şehirli gelmiştir. Ata -

~ _ı;.anUnden geçerek büyük ön
~ t....a llllamı§tır. Sanki memleketin 
~.. fında mitingler yaparak bağ 
ı..:f41 1'11tt telyazılan ile bildiren bin· 
~ hrtdq içlerindeki tahassUrU 
'ı, ~~lllftler de atlanna athyarak 
~ l)Q ıain Ankaraya gelmi§ler. An · 
'~tı r.cta kendi gözleriyle TürkUn 
•'"" Ctatnı sağhk ve neşe içinde gör· 

ll11 ı....~nra stlkQn bulabilmi§1erdir. 
>\ftt """ bin atlı içinde her türlU kı-._ °tardı · 

"'-tı k • Erkekleri cepkenleri, po-
'•l; 11'8k1an; kadın lan renk renk 
'bt~~r?'asıı esvapları, fistanlan ,.. 
~d11e •rıyle büyük bir başıbozuk -
~.: t@şkn eden bu beş bin atlı ka-'- ~ly~:':.~8111 bfrl askeri sUnrl in· Gölcükte fürk ifçileri tarafından yapılan mazot vapurunun dün de-
ı.ı... ·~ı Dlllış ardı. Her birinde 
):''Qlc ~ ath olan ikişer dlZIUk birer nia indirilecefim yazml§tık. Havanın yağmurlu ve fırtınalı olmcuı yü-

"tCt. na bir kumandan geçirmlt - ziinden vapur tlün denize indiril ememİ§tir. Hava iyi oİUT•G ;wın 

ASIM US 

ı&nu Sa. 2 sa. s J. 

indirile..:ektir. Yukardalıi re•İm, veni yapılan va. 

puru ku;aiınJa iken göstermektedir · 

1aarruz! 
ltalya Cephede Geniş 
Bir Harekete Başlaaı 

Habeşler arkadan 
kuşatmaqa uğraşılJorlar 

Asmara, 30 (A. A.) - Somali cep ·ı 
besinde yerli ltalyan askerleri, Seli • 
lave kalesine muvaff akfyetli bir hU -
cam yapmışlardır. 

Bu taarruz, Calesaf o lle Gatrralıel a
rasındaki mıntakayı dUtman unsur -
lardan tecrit etmek maksadiyle yapı
lan birçok küçük taarruzlardan biri
dir. 

Adisababa, 30 (A. A.) - ltal,an u • 
çaklannm, Gorafk'in kuzeyine 20 ki -
lometre mesafede bulunan Gabre • 
darre'yi bombaladıklan haber nrfl -
mektedir. Önemli cephane stoklan 
mahvolmuştur. 

rlyle hlma7• edilen bir ltal,an tank 
grupu, yafmur esnasında, Habet mn 
zilerine kup tesirli bir harekete geç
mlftlr. 

Adiubaba, 30 (A. A.) - Hiktmet, 
Sanslen cmımula Carel mnaiı boya. 
ca, ltalyan mtlfrezelerinla, ~duY&' -
dan Makalle')'e dofru flerJecHklerfilt 
n Habet tlbl7eıd, ltalf&lllarla harb9 
sfrlpneden onlann ilerlemesine mi• 
salt daTl'&ftmaktan ibaret bulundatu 
lçlıı bu mUfrezelerin hiçbir nnikave • 
metle karp)&fmadıkJarmı bildirmek· 
tecllr. 

es ... : sa. ı. sa. 3) 
Diğer bir ltalyan uçak fflon, Map , ___ .... ________ _ 

lo mevkii Ozerinde uçmuf, fakat Ha
beşler tarafından tüf ek kU1'§unJarl7,r 
le karşılanarak geri dönmefe mecbur 
olmuştur. Bu pilot, bir miktar bomba 
atmışsa da ciddi hiçbir zarsr vceme
mfştir. 

Maradlsco, 30 <A. A.) - Rleatt ı .. 
vaa eda ıı.a... ~ ......... 
Jerl~.Wtedfrler. ... lfalh.._ 
sevkulceyş plft.nı, ltalyanlan Habeş. 
!erin müdafaa yapabiJmelerine elveriş 
1i araziye kadar ilerlletip sonra mu • 
kabil taarruZJl tre(mektfr. 

Has Nasibu, en Ueride bulunan ltal
yan kollarının ikisi arasına ktilllyetli 
miktarda efrat yığmaktadır. 

Atatiirk'ün 
teıekkiiri 
~~30 (AA.) - Cıunar 

:::.+·~ Cenel Stkre!ez'Uillı • 
Camari,et 6C11Nm1 flolayuiy

la yrudıın ha taralinllan ve dı. 
ıardan htlama :yadan gönde -
reni••· t.,eldılir ve laıtlamalanm 
iletmeye Atcdiirk Anaıılolu Ajan -
•nı &leolemiftir. 

Sicillave'da, bombardıman uçakla: ·I=::=:==:=:=:=:=:=:=:=:=:=::: 

Fırtına, Yağmur! 
Karadenize çıkacak yedi vapur 
Büyükdere önlerinde demirJe~i 

r ağmurda köprü r.ün göriinciıü. 

Evvelki geceyarısına doğra yağma- { 
ğa başlıyan yağmur dün de fasılalar
la' devam etmiş ve şiddetli bir de fır
tına çıkmıştır. Fırtına sabahtan ak 
şama kadar sürmüştür. Bu yüzden 
karada birçok evlerin camları kml -
mış, kiremitleri uçmuş, bazı ağaçlar 
devrilmiştir. 

Dün rüzgar yıldız istikametinden 
saniyede 20 - 2.'l metre süratle esmiş
tir. Hararet derecesi dokuz buçuğa 

düşmUt ve ara.sıra harif yağmur da 
serpe lem iştir. 

Fırtına, denizde de te..,irinl göster · 
miştir. Ka radenize çıkacak ,·apurlar 
Bofazdan çıkamıyarak DUyilkdere ö-

nünde demirlemişlerdir. Dün akşam 
burada biriken gemiler yediyi hulmu~· 

tu. Karadenizden dün yalnız Çar FtrT 
dinand vapuru gelmiştir. 

Haliçte bulunan Adana \"apuru rüz
garın tesiriyle demirini tarayarak Un 
kapanı köprüsünün üstüne dü1'müş, 

~öprünün çarpılan kısmı hasara at -
ramıştır. Vapur da zedelenmiştir. 

Bundan başka Adoslav vapura da de
mirini tarayarak Fener önlerine ka -
dar düşmüş, fakat bir kaza olmamış
trr. 

Dün daireler tatil olduı?undan fır -
tınadan başka yerlerde kaza olp ol -
madığını öğrt!nemedik. Fırtınanı• bu
ıün keailecejl tahmin ediliyor. 
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- ltalga - Habeş lıar1!1, 

30/10/935 te 

Bir lngiliz - ltalya harbinde A s k e r i v a z iye t 

Fr a ns~z f!Ç ak la r l 1 n g il- ) dün :eü:~:::t;;;zc;~~.!=:E~;;;~;~:~•Iİn 
tereyl hl nı ~y d k E Son 31 numaralı ltalyan reami tebliğine göre bi,;,aei 

11 - ._.- e e ece J ltalyan kolordusuna men&up müfrezeler En!isye'den cenaplO 
@ Han•yen istikametinde 11e ltalyan •ağ cenahmda AksumJotl 

Fransız kabinesinin kararları 
\ baıka bir trup takaza .rmağına doğru i•tilqalta bıdun,,.,,,. 
j lardır. 

Paris, 30 (Özel) - Fransız 
kabinesi bugü ıkü toplantısında 
uluslar ıosye .. eı.i meselelerinin 
halli ile uğraşm ıtlır. 

Kabinenin bugün verdiği ka -
rarlar arasında uluslar soayete .. 

sinin bütiin kar21.rlarmı tatbik ve 
bunların tlııında hiçbir harekette 
bulunmamak, bi .. İngiliz - İtalya 
harbinde lngiltereyi uçaklarla hi
maye etmek te vrı.rdır. 

EKSPERLERiN HAZIRLADICI 
TEKLiFLER 

Pariı, 30 (AA.) - Petit Jour
nal gazetesi, lt:tlya • Habetistan 
ihtilafmı halledt:bilmek üzere in-

giliz ve Fransız !' ksperleri tarafın· 
dan hazırlanmı~ olan teklifleri 
hülasa etmektedır, bu tekliflerde 
asıl Habeı memleketi ve Ethiopitı: 
ayrı ayrı tetkik (Jlunmaktadır. A· 
sıl Habeşietan 1.ı~uslar kurumunun 
muaveneti - Cr..ncours - altına 
alınacaktır. 

idare: imparatora bir ltalyan 
mü~avir verilece-K, ve Habeşiıta-

nın hudut vilayetlerinde, bilhassa 

Addis - Ababanın garp tarafında 
ltalyan valiler veya müşavirleT 
bulundurulacak!:r. 

Ordu: Ordu içinde bir ecnebi le 

jion alayı ihdas olunacak, ve bu-

nunla İtalyan askerlerinin yetit _ ( Han•yen, Entiıyo ile Mahalle artuında ve EntuyoJan JI 
tirilmesi temin edilecektir. j kilometre cenuptadır. ltalyanlar, bu kqif ilerlemesinde HaM" 

~ lerin ciddi mukavemetine uğraml§lardır. Bu keıil hareketifil 
~ cephenin diğer noktalarından Adiğrat ve Aduvadan da yafl" l lacak iotilqal hareketlerinin takip etme•i muhtemeldir. 

Hududlar: Harrar Habeşistan -
da kalacak, buna mukabil Oga -
den ayrılarak ltalyaya verilecek -
tir. ltalya kuvvetleri tarafından 

itgal edilmit olan Tigre ve Dana· 
kil taraflarında bazı hudut tasliih 
leri yapılacaktır. 

Habetiıtanın denize inmesi: Bu 
noktada ıerbest. 1 · man usulünden 
vaz geçilerek bir koridorla Habet 
memleketlerinin denizle birleı -
meıi temin olunacaktır. Bu kori
dorun, Franaız, İngiliz veya ltal · 
yan araz.isinden hangisini geçece
ği henüz kararlaıtırılmamrttır. 

I! ltalya:ı ordusunun kısmı külli•i, keıil netice•ine göre fit"" 
= diki mevkiinden Makalle istikametinde Neri ~ayına doğru ıı· 

( ni§ cephe ile ilerliyecektir. 

j Eritre cephe•inde lta1yanlann dört nizamiye 
g dört faıi•t fırkası, iki. yerli fırka yani on lırkalık ve takn"61' 
~150 bin kiıilik bir orduları vardır. Birinci kolordu Adiğratta, yer 
ı li kolordul'.l merkezde, ikinci kolordu6U ıağ:la Aksumda balır 
ı:: nuyor. Bunı karıı Mahalle mıntakasında Ru Seyyumun tSO 

Ulusal bayramımız 
dost Yugoslavya 

ve 'TAARRUZ! 

bin, Amha.-cula Gondar civarında Raa Kananın 100 bin ve f11· 
kaza ırmağı cenubunda Sen)'en havaliainde Ayeleburnu emri"' 
de 20 bin ki§Üik Habq kuvvetleri vardır. Fakat bu rakanJe 
rın yarı•ını muhariplerin geri hizmetlerini 11ören hizmetçillt 
köleler, kadınlar, katırcılar tqkil eder ki, bunları yekiı.nJ.
indirmek lazımdır. 

Şimalde Mahalle...:._ Ser.yen - Gondar l.avaliaindeki sO 
bin ki§ilik Habq ordum ltalyan ilerlemesine karıı koyabilee.J 
midir? Eğer Takaza gar bindeki Raa Ka.•a v~ Ayeleburu lııt" 
vetleri yerlerinde kalarak ltalyan ilerleme11ini uzaktan •eyreJ,r 
ler•e Habqlilerin vaziyeti oldukça mü§kül ol"lr. Bu iki kuıJ,,,ı 
ıimdiye kadar foktan ıarka doğru Makalley~ yaklCJ§mıı ol,,.ob Belsrad, 30 ~A.A.) - Kavala 

:4jansı biidiriyoı : 
"Vreme,, 3n~etesi, milli Türk 

bnyr:ımı ılaisiyw Türk milletinin 1 

hayatmd:\ bir dönüm noktası ve 
A 1 "l.tür!tün ıslah::ıtçı sahasınrn i • 
dareai altında T\irk ül i esi için ye· 
~ ~ ' ni bir devre olan bu yıl dônümüne 

tabniı ettiği uzu.1 bir makalede 
bilhassa ıunl,arı yazmaktadır: 

"Bı11ün, artık eeki Türkiyey; 
tanımak kabil d~iildir. Ve bu mu· 
cize, Kamil Atatürki.in ~serBir . ., 

Gazete bundan sonra, Tür'dye· 
nin bUYük. cumur batkanının. her 
alandA 111eydana koyduğu yeğrim 
leri birır birer ıaymakta ve Türk 
Clevrbpcilerinin ayni zamanda ül -
kenin ıoıyal ve \cültürel ıeviyesinı 
yükseltmek ıuretiyle, Türkiyeyi 
en ileri ülkeler ııraama çıkardık • 
larmr kaydetmektedir. "Vreme11 

s:ı:zetesi lllakaleaini fÖyle bitir . 
Jnakted ir:. 

Yuıoalavya, Türk cumurluğunu 
ve ayni am•ada Ti.irk yurdunun 
babu. olan Kamil Atatili'k'ü yü • 
rekten aelimlar. 

SofP, 30 (A.A.) - Bulıar tel 
araf ajanaı bildiriyor: 

Tür& milli bayramı ilgiıiyle, 
Clüa Türk elçilijinde yapılan ka -
bul reaminde kralm mümeuilleri, 
J,aP.Jcan Tocheff, bütün hükG -
met GJeleri, yüke ek ıubaylar, bir 
çoiu -.ki bakanlar olmak üzere 
aiyaaal phaiyetler, kor diplomatik 
üyeleri, yükaek ifyarlar, ve Türk
Bulıar komiteai üyeleri bazu bu
lunmutlardır. 

Türkiye elçiıi B. Şvki Berker, 
hu ilıi ile yapılan tebrikleri kabul 
etmittir. Geceleyin, Türk koloniıi 
üyeleri elçiyi ziyaret etmiılerdir. 

Mı•ır ordusunun gizli 
anahtarı 

Londra, 30 (A.A.) - Kahir~ 
·den bildirildiğini! göre, Mııır or · 
duaunmt ıizli ıınahtan geçen Ey
IOJde kaybolmuf ve bulunama • 
llllfbr. Ba anablar, aon derece 
mahrem ip.retiyle bir tabur im · 
maadaalıima ıönderilmit iae de 
sarf OM 1eldi • ftklt • 0nln bot 

olduğu görülmütt.ür. Bu anahtar 
ellerinden geçmit olan bir zabit 
vekili ile bir nefer tevkif edilmiş. 
lerse de hırsızlığın ne suretle ya· 
pıldığı meydana çıkarılamamıt -
tu. 

STOKHOJ.:MDE 
Stokllo m, 29, (A.A.) - Her 

yıl olduğu ıibi cumuriyetin 12 nci 
yıl dönümü dolayııiyle bu yıl da
hi elçi B. Raııp taraf ıncJan elçilik 
te bu,.~ ı.& .. kabw resmi yapılmıt, 

ıaray mareıalı ile bir çok lıveç ri· 
cali ve kor diplomatik azası ka . 
bulde hazır bulunmuıtur. Konuk
lar 300 den fazla idi. Cumuriyei . 
mizin ıağhk ve mutluluktan ve 
Türk ulusunun yüluelme.i ıerefi -
ne içilmit ve kabul reami büyük 
bir nete içinde hitmittir. · 

PRAGDA TÖREN 
Prağ, 30, (A.A.) -Anadolu a

jansmın özel ayları bildiriyor: 
Cumuriyet bayramımız elçilik 

te parla.it bir aurette ltutlulandı. 

Büyük kalabalık içinde, bqta dıt 
itleri bakanı Benea olarak yerli ya 
hancı diplomaıl ekonomi, finam 
aleminin en tanmmıt ıimalan ıe· 
çiliyordu. Yurdumuzu •aac1etter. 
aaadete rötüren, uluıunun ıelmiı, 
ıelecek nesillerinin t•n ve ıerefi· 
nin eembolü Atatürk'ün aziz ve 
büyük adı tazimle heyecanla anıl -
dı. 

Stav· ski davası 
Franaadaki ;inansal 

7ezaletin muhakemesi 
Pariı, 30, (Özel) - Onümüzde. 

ki pazartesi ıünit Staviaky dava -
aına batlanacaktır. Bu muhakeme 
için bütün matbuat davet edil -
mittir. 

Matbuat için ayrılan yerler Je· 
titmiyecejinden, dinleyicilere ait 
yerler de matbuata tahsis olun • 
muıtur. 

Staviıky; bi)indili ıibi Franea 
da ortaya çıkan en b\i:'ük mali 
rezaletin kahramanıdır. Ve bun• 
dan aç Hne enel tevkifi Mraam • 
da ölclüriihnüttür. 

'(ÜJtyanı birincide) 
HABEŞ BVKO!t!ETINE YARDIM 

Adisababa, 30 (A. A.) - Çoğu mils· 
lüman olmak üzere bir hayli tecimer, 
Habeş hükOmetine 600 bin frank gü
müş para, beygir, katır ve birtakım 

eşya hediye etmişlerdir. Bazıları da 
mülklerini terketrnişlerdir. 

Bu münasebetle bugün bir tören ya 
pılacaktır. 750 kilometre uzunluğunda 
önemli bir )'Ol inşüsı makaadiyle ı. . 

tır. 

ŞiDDETLi SANSÜR 
Berlin, 30 (A. A.) - Stefani Ajan -

sınclan: Volkischer Beobahcter sa~ -
tesinin Adisababadan haber aldığı • 
na göre yabancı gazeteciler, şid. 

e idiler. 

ı 
§ 
5 

I 
Somali cephesi 

ltalyan kqil kolları Silave ile Gora•i arıuında raıtladı/ıll', 
'l H abeı kuvvetlerini püıküı tmiiflerdir. Silavr mevkiı ŞebJi. 
ımacdı ile Goraai orltuında 1.1e Goraside.n IOD kilometr11t uz,,Ji. 
tadır. Buna göre (Jioraıı mev"kıi henıu: nabeıuıerın eıınaea• 

l_ Bu cephede 29 uncu ltalyan fırka•ı ile bir ye~E Somal: fır/tal' 
~-= uardır. Bu vraıpun kuvveti butün ytmlcmeı laıovetlerle biri' 
e 30 bini •eftna. Buna karıı bütün O•aJen mıntakasıntla tl 
i nılı bir aureffe 100 bin Habqli tahmin ot'anmaktadır. , ....... _.il il u ....... 

detlf bir sansüre tabi tutul • -------------------------~ 
mağa başladıklanndan havadi8 yol • 
lıyamamakta ve Habeş payıtahtında 
son derece kargaşalık hüküm sür -
mektedir. 

ADISABABAY A GELENLER 
Adisababa, 30 <A. A.) - Hbeşista -

nın eski Paris elçisi ve Uluslar Sos • 
yetesl neıdlndekl delegesi B. Tecle 
Havarlta ile Habeşistanın Londra el· 
çisi Dr. Martin'in iki oğlu Adisababa· 
ya gelmişlerdir. 

KONT YINÇI CIBUTIDE 
Cibuti. 30 (A. A.) - İtalyanın Ra -

beş elçisi Kont Vinçi ile ataşemiliteri 
Celderlnl ve Magalo'daki ltalyan kon· 
solosu buraya gelmişlerdir. 
ITALYADA BVTtJN MASRAFLAR 

AZALTILIYOR 
Roma, 30 (A. A.) - BugUn idare 

masraflarını kısmak üzere birtakım 
tedbirler ahnmrştır. Devlet dairelerin
deki devam saatleri kömür ve elektrik 
sarf'iyatrnı azaltacak surette defişti • 
rilmiştlr. Levazır.ı masraflan da son 
derece azaltılmıştır. 

BEDEViLERDEN PASAPORT 
iSTENiYOR 

t.kenderye, :n (A. A.) - Batı sah
rası flbayı, makamlann, sahradan ve 
işeal altındaki mıntakalarda oturan j 
yabancı devlet tebaalarının hakiki sıı.-, 
yısını anlıyabllmelerl için, bUtün be -
devflerfn Mısır, Fransız veya İtalyan 
übltyetlnde bulunduklannı söeteren 
pasaportlar tetlarik etmelerini emret· 
mlftlr. 
BABEŞISTANIN PARIS ELÇiSiNE 

YENi BiR Y AZIFE 
Adlsababa, 30 (A. A.) - B. Hava· l 

riate'nln yakında. önemli bir vazife 
ile yabancı bir memlekete gÖ!ıderi!e-

1 cetl söylenmekteLlir. Bu vazf renin ma 
hfyett a~ nrulmamaktadrr. 1 

Roma, 30 (A.A.) - Bütün E -
ritre cephesi boyunca Adigrat -
Adua - Akımm hattının iforistw 
deki ltalyan mevzileri yeni kuv • 

Alman süel bayrağı 
Berlin, 30, (Özel) - Alman hü 

kUnıeti ayrıca ıüel bir bayrak ha· 
zırlamııtrr. Kırmızı zemin üzerin
de ve beyaz daire içinde ıiyah kı 
nk istavroz teklinde olan bu bay 
rak 7 ıon tetrinde bütün ıüel dai
relerle harp ıemilerine çekilecek· 
tir. 

vetlerle takviye olunmaktadır. 

Sovyetlerin Gruıya 
vapuru limanımızda 
Dün akıam yakın farkta 

ferini yapan Sovyet vapuru 
ya,, limanımıza gelmittir. 

Seyahate gayet elveritli, 
dan pek tık ve içerden ıayet 
ve modern olan bu vapurdla 
aece Sovyet "lntouriet,, 
mükemmel bir aktam ye111eli 
miıtir. 

Cephane taııyan uzun kafile - _______ _ _...,,,_ 

ıer i11aı edilen mıntakalardan j. Atatu·· rk inkılabı 
leri doğru yürümektedir. 

Italyan kuvveUeri ıenit bir ha- Ordusu 
rekete baılamıılardır. Uç ltalyan 1~J 
kolorduıu Tigr.a bölgesinde ayni (Ostyanı "'"""""•_:. 

zamanda taarru7a geçmek üze - Dikkate deler olan eih•* ._ ~ 
redir. Son aüniesrde yapılan ke • ata binitte erkeklerden .... 
tif taarnızlannda ciddi hiçbir mu- mayışlanydr. O kadar ~ : 
kavemet ıörülmemittir. Ancak içinde sağ eliyle altı okl• bil 
Raı Seyum kuYvetlerinin birden- rafını eline alanlar, sol eD• atolp 
bire taarruza geçmeleri ihtimali nini idare edenler bile yardi-~ ti 
vardır. Bu ltuvvetler uçaklardan retle Atatürkün önö•dell ~ 
hareketlerini aakbyarak Makalle bin atlıyı görüp de T6J'k ~ 
civarındaki dajlarda ıizlenmi• ki günlerini, babaları•.-;,,,,. ..,ı -

l bT I mlzln orta Asya ya11aı.ra;,_. 
0 a 1 ır er. karak at sırtında batı 188111 _ ... 1_. 

Diler taraftan Habeılerin 1 • ve milletlerine mede11ı1et ıfll', , 
talJ&Dlann cea•hlarma ve bilhu- lerinl hatırlamamak 1111_.,. 

ıa ıai c.enabma brtı hücumlarda dlr. ,.cıt 
bulunduktan bildirilmektedir. Bu Cumurlyet 1Ja1r•1111 1lit J.• 

Addiı _ Ababa, 30 ( A.A.) - gerçekten her maıaasiY1•1.. ~ 
Süel hareketlerdr.n öyle aplacılı - lnkdibı ordusu f8kli•l ~ 

manzaruı, Tlirk (Dkıl& ~ 
yor ki, Ras Sey.um Ru Kanamn de Jalım 111teıetttlelleıe _.1~•:·ım 
cia "'aruımiyic Adua iie AJi .. t•İ.a - .a..a... bltlll 111 .1.af 

J • hareket olmau•s·-·• ka..., 
çevirerek ltalyaı\larm Makalle en sapa köylerine varıneı18 
yolunu kapayac:11k surette kuvvet- rfaleıtlfhal allsterdL ,. .. ,. 
lerini ilerletmektedirler. 



Şehrimizdeki lngiliz generalinin 
r~':!:,,n~~:;::::;!n,~ KURUN yazıcısına söyledikleri 
~ ~vlvaJıayi.. ~c11ı gazeteye Atatürk' e hayranım·, çarpıştıg>J ım milletler içinde Türkler 

okuyacağınız veıikalar, 
>'il öne• lıtanbulcla iki ga· 

rekabetini göıtermek-

1 Ücln Uertnı§ti: 

at)oiluncla vaki Kale kapı· kadar iyi asker görmedim. Koca muharip millet ..• 
KüriJk Jarclen n 

ol Q bu kae Muırcl'an 
~ olan bir takım ha -

• 
0

• •~enci eler ha/tada dört 
~lbıi PeTfembe ve Cuma~ Ca-

ve Pazar günleri güncl Ü -
)t(f• • -
le, lfi.ıtclen gecenin beıine ka-
~' ahenk eyledikleri ilan . ., 

~iik larclenin rakibi Unka • 
~ Q icli. lıte onun reklamı: 
lf ~ere Sami Şeriften Derıaa· 
telf?rit olan hanende ve ıa -
:&ıtr11 akıam üz.eri ıaat do-
. rece altıya kaclar Kapan 
((J11kapanı) köprüm ba • 

~~il Y orgakinin gaz.inomn
~ teTennüm edeceklerin • 
il\ 'le rağbet buyuracak ze • 

11 
lliGrn olmak için ilan ola · 

Q 
;cdttin gazeteleri göıtniyor 

ltrrclan gelen hanendeler 
~relen hanendelerclen üı • 

~ıı4i lf ve U nkapanınd ak· 
l(ii~iik Jarclene rekabet 

·~tir. Bunun üzerine Yor
d <ı§ltQ bir yenilik yapmıf, bir 
tt •o l ., .. :.t• llra gazete er fU ı anı 
~ .,. 

"lıbll. 
\.,- •errei mübareke Şevvali 

-....: .... Q4i • ._ ,.__. Jn--u __..;;..,.;: it' -

~ haricinde vaki Yorga · 
. ~cı~iıto~nJa Avuıtaryadan 

tıı kız hanendeler beher 
~ tcrQf oradan gece ıaat vecli-

Qr C P .. -a ~ uma ve azar gunu 
ftr"ue olarak hanendeler ic • 

~tıt, '"11iiın edecek olmakla iı· 
.,. il ~evcrtı~ teırif buyurma -

~t l'o 
~'llii ~raki Avuıturyaclan ge-

. .. ffrfi•tleTle Unkapanını ıen· 

Dünkü aayımızda da haber ver
diğimiz ıibi, İngiliz ordusu müte
kait Generallerinden, General Ar. 
tur Levin ka.rııı ile birlikte tehri
mizdedir. Tayyare ile Londradan 
gelmittir. Buradan Afrikadaki 
Kenya İngiliz kolonisine gitmek
tedirler. 

Bezaberlerindo Mekfi isminde 
tanınmıt bir İngiliz tayyareciıi de 
bulunmaktadır. 

lngiliz Generali, büyük harpte 
Çanakkale önlerinde Türklerle 
çarpıtan lngiliz kuvvetleri kuman 
danlanındandır. Harpten ıonra 
böyle Afrikaya gitmek üzere tay
yare ile Türkiyeden bet altı defa 
ıeçmiıtir. Kendisi 60 yqını geç -
mit olduğu halde çok neteli, zin
de görünmektedir. Bu zindeliğini, 
daima hava ıeyahatlan ve ıpor 
yapmaaına, bilhaıaa aakerliğine 

atfetmektedir. 
Büyük harpten sonra lnıgiltere

den ayrılarak Kenyada bir mik • 
dar arazi aatm almııtır,. orada 0-

turmağa bqlamııtır. 
İngiliz Generalile dün Perapa· 

laa otelinde görüttük. 
Gayet neıeli olan General her 

ıeyden önce havanın dünkü kötü 
lüğüne bakarak: 

- ..,.._ .a•-•-J& ~~.u .. u~ı,,llll.)'VL' 

sunuz 1 Dedi. 

Tasarruf haftası 

Bugün arsıulusal 
tasarruf günüdür 

' 

tstanbulda nekadar kalacağı -

mızı sormağa kalkmayın sakın, bu 
gidişle tayyaremizi hiç yerinden 
kmuldanamıyacak, galiba birkaç 
sene burada konaklıyacağız 1 

Mütekait lngiliz Generaline Ça 
nakkale harbi hatırasım sorduk: 

Şu cevabı verdi: 
. - Çarpıştığım askerler içinde 
Türkler kadar iyi asker gönne • 

elim. Atatiirk'ün askeri değerine 
hayranım, Türkleri ve pek mü -
kemmel bir şahsiyet olan Ataürk' 

ü çok beğenirim. Türk.iyede kalı -
şım her zaman bende memnuni • 
yet duygulan bırakır .•. Koca mu • 

hari p millet. .• Yetmiş seksen yıl • 
danberi durmadan harp ettiniz! 

General meslek itibarile asker 
olduğu için ıiyaaadan bahsetmek 
iıtememekle beraber, sorduğu · 
muz bazı ıüallere kartı kendi mü 
talealarmı söyledi. 

Kendiıile bilhaısa Habeş-ltal · 
ya meselesi hakkmda konuıtuk. 

lngilterenin, fU veya bu bakımdan 
harbi durdurmak istediğine dair 

politika mahaf ilinde ıöylenenler
den ziyade, İngiliz halkının dütün 
cesine kulak vermek li.zımgeldiği 
-t -•-~- o"~ ...... cıı aeaı Kr: 

- O halk, bugünkü harbi ttaı. 

yanın Afrikada genişlemesi nok • 
tasından değil, 

Harbi, harp olarak kötü buldu· 
ğu için tel'in ediyor, istemiyor. 

- Bu iıin ıulhen biteceğini 1&· 

nıyor musunuz? 
-Akıl ve mantık bunu icap e

der. Yoksa Habeşistan, tabiat güç 
lüklerile dolu bir yerdir; harp üç 
dört sene uzayabilir. 

General Artur, Levin mütareke 
de latanbulda itıal kuvvetleri ku 
mandanlığı ebnif olan ve timdi 
Cebelüttarikın vi.li ve kumanda • 
nı bulunan General Harintkonun 
yakın arkadqıdır. Büyük harpte 
beraber bulunmutlardır. 

Generale, yakmda lngilterede 
yapılacak olan intihabata dair tah 
minlerini sorduk. 

"Bugünkü ulu.sal hüktlmetin ka 
zanacağı kanaatinde olduğunu,, 

söyledi. 

General ve karııı dün Londra
ya ve Kenyaya mektuplar yaza • 
rak Türkiyede gördüklerinden 
bahsetmiılerdir. General, karısı 
ve arkadqı, bilhaua Y eşilköy tay 
yare iataıyonunda kendilerine göı 
terilen nezaketten çok mütehauı.e 
tırlar. 

Bugiin hava açılına ıehrimiz -
den aynlml'f olacaklardır • 

Romen tayyaıeciler l öğretmen kadrosu 
Dün pilotları Romen olan iki 

ilk okullara öğretmen 
lazım 

.................... 
Ankarada müzik 

işleri 
Ankaranın miızik iıleri henü~ 

bütün canlılığı ;le bcqlamamqtır. 
Çünkü Cumurbcqkanlığı FUirmo
nik orkeıtraıınm halk konıerleri 
henüz bcqlamaclığı gibi, Halkeoi· 
nin müzik verimlerinin de vakti. 
gelmemif tır. Günümüzün biricik 
müz.ik proğramlannı radyo ar • 
tiatleri bcqarmahtadırlar. 

Bundan önc~lci yazımda, ratl • 
yoya bağlı olarak iki küçük or • 
keıtra ile Solisi konıerlerinclen 

ıöz açmqtık. Avrupa radyo "" 
konıerlerincle el~ bu gibi takım .. 
larcl an bcqka T riyo, Kuartet gibi 
üçer, dörder ve l;qer kifilik grup
lara ait edebiyatların ela ~alınıp 
tutulduğuna dikkate alan artiıt ... 
ler, yurclumaz.cla da ilk otarak ba 
gibi müzi.kleri raclyomaza almaYt 
cliifünmüılerclir. 

ilk kuartet takımını, ruimcl• 
görüldüğü gibi. ıöylece kurmuı -
larclır: Keman Halil Onayman, i· 
kinci keman Nuri, Alto Hulusi 
Suphi, Çello Edip Ô:ue:en. Hal · 
tacla bir gün olarak verilecek olan 
bu oda muıikitıi konaerleri, ınce 
repeti•yonlarla hazırlanmaktadır. 
Bu yenilik, clalu ilk verimlenrule 
halkı ıon derece seoinclirnek, 
elinliyenleTin ıayııını arttırmqhr. 
Daha önceleri birçok kinueln 
Ankara raclyomna kQrfl itimat -
ıızlık göıterdikleri, çünkü ue,ilen 
o zamanki mü~iıleri çok yekna • 
ıak buldukları, rkicle bir ıika)'et-
ler yükselttikleri halele, yeni oe • 
rimler bO§layınea, Avrupa ;•taa
yonlarını tacih efmİf olan birçok 
aboneler Ankarayı ela ayni sevgi 
ile bekler olmutlorclır. 

lıittifime BÖre Anlrara ratlyo
ıa bcqkaca artt.tlerimizı n )'ar • 
clımlannı tla iıtcmif olcluğunclan, 
onlann müzi~eri hakkındaki 
claycluklanmı gelecek yazımda 
bildiririm. 

Ba yılın radyo komerlerintleJ 
Bay Halilin, radyo orkatrtmntla· 
ki bcqarılı ~alıfmalarındtın bat· 
ka, ıoliat olarak ela varlığını ıö.
taeceğini •~in1;1 ek eluycluk: bu
nu bCl§lı bcqına l>ir hacliıe oltıTalı 
ıimcliclen bildirmek meclim. 

nurl 

Türk ve lspanyol 
fındıkları 
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J Vaba ncı Post:a 1 f Nöhet~i ecz~nelt!r 1 
Saınaty.ada: Eromo.t, Aksa rayda: 

Sartm.. Karaglimrükte: M. Fuat, Şeh

Yunanistanda 
cumhuriyetçiler Bir yangın şira ile 

söndürüldü r~inmde: Nazım, Fenerde: Hüsa • Komünıst,ene birleşerek 
mettin. Şe'hıadebaıında: Aaf, Bahçe- • b · 'h · ;.[ 

So~·ya, (Öze:) - Geçen ıün "8pıds: Mehmet Kbnrı, Çtmberli • yenı lT ı trla 
Vıırmı ).azasının (Bele) köyW:ıd~ taşta: s. r:ı Raaim, Beşiktaşta: çıkaracaklarmış 
büyük bir yancın olmuttur. Dört. , Nail~ Gedikpaşııda: Asador~n, Ci)>a· 
be~ evi ani olar.ıl, ıarnn ateş kar• lide: ı:ıee.ıtti, .calaı.da w Okçu M'usa 

, L-I :1 w • • caddesınde: lzidor. Bevoglıında P~ 
tıtmua, ıu uu.ıu.:unııuıgı ujın !D.fl• ta. sokağTilda ı Garib, Mit MUğrnd:ı: 
rtp kalan köylJlerden biriıinfn Lfmondyaft, Kurtalu~ta ! Dhnhri, Ka
aklırıa büyük ,a.rııp fıçd&rı gel • sımp:ış:ıda: Mctkez. Ha~köyde: Halk. 
miştil'. 

Varnadan itfaiYe yetiçlnc.eye 
kndar köylüler k"OIValat:la k~ 31 t'eşrinenel 1921 
f&rabı ~leşin u~erine döktnütler· ,uaıtaaa bulunan ıpt<inda,ıan • 

Geçmiş I<.ıı1 un lor: 

ve yQnguun füıüna bu ıuretlc w:ı Jıdmll mpurlar , dün ftkfdltı4 
geçebilmişlerdir. lı:ad.ttr lima1tClftlio nwtxı6(Jlt!I. '-tlM-

İttl6lcrdi. Yopurla,.ı"11 k eobalı ıaat 
Sofqada işciler /,on gresi vrıdide Kııiıulesi. aJIJIUla d~mlrllye-

toplandı cekleri t'C il:J. ıcuı.t ıonra Jnebotııya' 
İrtüteocctilzca '. harel:el . edec~llcri 

Sofy~, (Özel) - Buh~ar, İtÇi .. t'aıtı:tlt. C4U11ı4it'I-. ~l.-ulla1, la.~. 
ltrinlD ~nfaııtini korumak ma boluda '"1lb

1

od;lr mıi~ieıinin le· 
aadiylo hUkQıne:in delAletiyle tet· ra,,fN ~akipAtU;traıJ.a. nwhokt· 
kil edilmi~ o!nn i~i ıindikll..rı m.clf".' icıo edilece1' olan arl~i~ OGl'

kongrnaı, pl.Zllr aünil Sofyad~ 1 nizoıt. l:amaad~ mü.ıtaena o!nınk 
to-'andı. Konın-ede B•11vcldl i~ ~r• '!:dm~len urb•!t bırakılacak. 

ı-"' ı»" ~ lcrrdır. 
bakanı, ekonomi \'e adliye bal,an ı::.--...... _....,._.,...,. ___ ..ıı· 

lıırı bulundular. 

llütUn Eu!gMİltandan gelen 
i:.çilerle çok kah.baht< olan kon 
grede elconomi l-ak~nı l.\ılo~of 
bir söylev verdi. Bulgar i~çiai.n! 
hükumetin elinden selen bütüı 
yardımlnrı ytıpa'"ağını söyledi. 

KomUnistliğe kar~ teıkil ~d;; .. : 
mit ola.n milli sendikalp.ra geoeJ 
ayni eslti komünist İ§çi\et girmİ!· 
lcr,Hr. Çünl~ü Bu~gartstandıt ko 
mün~st olmıyan iK-i yok gihidir. 

Şehir gazinosunda toplaumı 

olan kon,rede !,tn de bulundu 
Bal:an Mo9nnof :aöylev verirlfen, 
D'1illl eondikalara dahil bıızı itçi· 
~arin nfizınchı.n tunlatı duy"auoa: 
(V'lCl~diyarlo.r. Pekal&. Biı "CJ.c.,, 
milli sendikalara. Cleğil, tqııt.li.~c,. 
bile gireceğiz, knleyi içerden al · 
mak için!) 

Sofyada Tal}gare hücum 
(a,.ına karşı tertibat 
Sofya, (Özel) -- Muhtemel 

bir taarruz vukuund~ Soı ya 9e'h " 
rinin düıman tAyyarelerinden nA .... 

aıl müdafaa olunabileceğ'irie dair, 
yakında Sofyada tecrübeler ya • 
pılacaktır. 

8ulf!ar ihtiyat zabitleri 

: , f : 
~ur~' 

~dtfr.ıtya~ 

........... , ,, 
~URHınut 

111111111 

Su akf&JD u.ıt 
20'de 

Tohum 
~ 

YÜa11ı: 
Fuıl Ncc:ıip Kısa· 

lrilrelr 

FRANSİZ. TiYATROSU 

S ÜREYYA 
Opereti 

Uu~pm ~. da 
BAY-_., BAYAN 

Dürjik operet 
Yar.ıuılu: Mahmııt Yesari ve Nec

det lıüştıı: 
llateliycnler: Sez.al ve Seyfeddin 

Telef on :41819 

Na1if • E1tu'ğrul Sadi 
Şcfl:o.dcba,ı T1lll4 V ~i .. ntrn<ıunda 

Bu~~·13;.ı: 
2CJ.3ô~ 

Kt>'R DUGUM 
3~ 

Pek yaktnda; 
B A,B A 

Her tarafa tramvay. 
Telefon: ntz' 

Monartlıt bir teşkilfll "lan Bu.u-.... ------------
gar ihtiy.ıt zabitleri kongresi bu OUNJ 
ıene Ple1'nede toplnnd. Birlik Srvu • Erıuru,Q\ hattı müt.eahhltle 

rfndeD mühcndtc: B:ı:v Ömer, l~alam'~ş
ba~h.anı General Strmanof kon taki hıır.e..-;in.de başlı)~ raluı.tsır.lıfl 
grcyl &Ç&rken bily\lk bi.· .z>ylet ntticesin.CW dün Oel"hıaia hutalwıe. 

Atina, 30, (Kurun) - Yunan 
hükUmeti muhalif Cumuriyetçi 
parti liderlerini adalarda ıür~cl"c 
göndcrmeğe !tarar vcrn1i~tir. Bat
bakan General Kondilis bu tedbi
ri r:ıklı {!Ö&termek iç:n bu liderle
rin komunistleri elde ederek halkı 
krallık rejimi nleyhine ayaklan • 
dınn:lğa çalıştıklarını ı:öy!c::ıi§tir. 

General Kondilisin 
sözleri 

Atiııa. 30 (ı\.A.) - Başbakan 
General Kondili.:.. basın mümes:;if-
lerine verdiği fiyevde, hükfune • 
tinin ayrı§ partl ı.i i şeflerhıdsn Pa 
pa Andreou ile Papanastıuyuya 
kAr§ı tatbilc etnıel< zorunda knJ -
dığı tebit ledb1rhıden ötürü l'sef• 
lerini bildirmi!, faltat ltabahntin 
bu !eflcrde oldılsunu söylemı~tir. 

Ba:tbakan, sd•lerine şunu ilave 
etntiftir: 

''Rej;m meı~!eıini ortaya Atan 
~iz değiliz:. VenİTc!osun :çr!!a.rdığ: 
ihtilal, Cumurcu kuvvetleri p3.rça. 

lamııtrr. Bunun t onucu olarak re· 
jim rneıeleııi ayn<"a mevzuu bahi-. 
olacaktı.,, 

Baş'b.akan ~undan sonra da .. 
mittir ki: 

"BütUn Yun..ı.ı milleti, \'e b.il . 
hassa bugünkü 't unan hükümeti, 
komüniıt ve t•thi~çi metodlara 
g5z yummaya elgin değilleı dir 
Milletin gösterdif:i ıonıu:ı güvene 
liyik olduğumun.. ishal etmeyf'I 
ve ülkedeki ba, '-.nll1ğ1 sağlama -
'1"• l&c..,Ju tJir ~cı~:lJ w ...... __ ._ : ı:-

dir. En tiddedi tedbirlere ha~ 

vurmak zorunda kalsak dahi, öde 
vimizi yap!\ca.f!!z ... 

/(ıra/ }ori 
Atina, 30 (A.A.) - Kral Jorj, 

birkaç torpito cd akntind~ ti elli 
knıvo.zöriyle Y unaniotnna döne 
cektir. 

GENELOY PAZAR GONO 
YAPILIYO:! 

Atina, 30, (Ku:un) - Pazn:
~nü ya!?ı1 aca c o!an r:eneloy ht
z..ırlıklnrı devam ediyor. B:ı~b~ . 
k'an Ceneral Kon:liliı cuma günü 
Pirede eski Ba~bab~n B. Ça!daris 
de per§ernbc gunü Atin.,.}.?ı kra.l -
Irk leh:nde birer söylev söyliyeeek 
!erdir. 

ATINADA TEVKl::'LER 
ve:-c!i ve bütün ihtiyat zabitleri · d il! t •-ı ı· ' c ı b .. fiılD. e veıa ew .. ş ır. enaıtS ~n Alina, 30, (Kurun) - A.t!na 
nin Kral Boriıe ,olan Haakat vz saa.ı 1L30 da hastahaneden kııldmla-
bağlıhklarını ıöy!edi ve alkıılan~ tak nnman Aksı,ırn:Y Valide/ cantlinde te!grnf ve posta idarehanesinde 

· kılındıktall ıonr. !dlrnekapı Şe'bltltr krallık rejimi aleyh:nde birçok be 
dı. k:ı.brl,st."lntJl<ı deCned.i1ecekt.ir. Ak'.raba yanname1er bı.:hınara!t müsadere 

Yunanislanın l}eni ve dostlarının duyclufu derin ac:ıkıra: edilmi~tir. Atina civarındah:i Sariy21 
Sofl}a sef ri lştir~k ede~l~. (V. No. 10:?81) ni mahaJleıi ~arbayı Tiproa vala· 

Sofya, (Öze.) _ Sofyaya ye _ muıtur. na hiyanet töhmetile kvk:f edil • 

ni tayin olunan \'unan sefiri Di llu ~u, ü.zum mahaulü pek mi,tir. 
yaaı•ndöpoloa gelmi~ ve vazife · ~da olduğu'ndcn .pİ-aplık üzüm· 
sine başlamı}tır. l~rin kilosu bir buçuk teften ıa -

BÜTÜN KRAL AlLESl KRAL 
tLE BERABER 

Sefir, tznıirdd doğmuıt.ur. Şim.t tılmaktadır. Atina, 30, (Kurun) - Yunan 
veliahdi prenı Pol Filoransadan 
Londraya gitmiştir. Krala Atina
ya ıelirken refakat edecekti:·. 
Prenıeı lren ile Eleninin ölU kral 
koatantinin cenazesile beraber A
tinaya ıelmeleri kararlaıtınlmıt • 
br. 

diye kadar Atina Dıo baunlığm· 
ela, matbuat uplUlll müdürlü~ 
vazifesinde bu1unuyordu. 

Yunanistan ne kadar 
üzüm ihraç etti 

Bu ıene Yua.anistan timdi • 
ye 'kadar 7,549"') O kilo üzüm ib · 
raç et.mittir. Girıi Adaıından Mı 
ııra 5,056,000 kilo, Garbi Avru " 
paya da iki milyon dört yüz dok· 
ıon üç bin altı vü:z on kilo üzüm 

1 
gönderilmittir. 

Bul~a1 istanın ihracatı 
Dünkü güne kadar, Bulgaria · 

tandan harice sevkolunan Yıt.I il • 

7 ütün oe lokomotif 
naQbtial~8i .. 

Belgrat~ (Öze.l) - Alusuıya 
bu aene' i~ def• ol&tak Yuloılav
yadan l,2S milyon; kilo tUtün aa -
tın almııt.ır'. YuıoılayYadan ah ~ 
nıan bu tütünlere kartı, Almanlar 
ıüratli lokomot:C!er verecekler • 
dir. 

Ati~ 30, (Kurun} - On teı -
rini aanide Yunan orduıu :erata aa 
da kat andı içecektir. 

Aym;a ikinc! bir tütün partiıi 
için de iki dnbt araamdaki ko. TORKIYE YUNAN ELÇlll~l 
nupnalar devam etmektedir. Pa • Atina, 30, (Kurun) - gAzete -

zarlıkta UYUiuUuğu takdirde Al- lere eöre Ankara Yunan elçisi Sn 
manlar aldıklart yeni parti tütü - kelaropu!os Yuna.n dıt bakanlığı 
ne mukabil Yuıoılavyada büyük müdürlüğüne tayin edilecektir. An 
bir un faorikuı ,:apacaklardu. kara Yun.an elçililiine kimin tayin 

1 el' in mitin1lleri 
Yurtdaşlar, önderlerine bağlılıklar 

bildirmekte devam ediyorlar 
Ankara, 30, (A.A.) - Cumur 

başkannnr:ı Att\türk'e yapılmak ia 
tenen ıuH~~Et haberinin uyandır . 
dıtı heyttnn memle~-;'3tin her ta • 
rafında devam etmektedir. 

Ha.lk cumuriyet bayramı müna
sebet· yle yapılan toplantı ve gÖ!. -
leri!crde büyük önde·e olan son -
ıuz ıcvgi ve sarsılmaz bağhlıkla
rrnr i::har ederken ona kıymak is
teyenlere kıır;ı da kin ve nefret 
duygularını tekrar açıua vurmak • 
ta dırlar. 

Meml~ketin her tarafından A • 
t~türk'e gelen telwalarm neşrir.e 
devam ediyoru2: 

Erzurum, 28, (A.A.) - Um • 
mantlal<i bir ana çocuğunu bağ • 
rından kapıp at~;e fırlatır da bir 
ıoyıuz, milyonlarca can değerinde 
olan kanınıza susamaz. Kıyanca 
yeltenenleri lanetle anar, ıize geç 
mit olıı:n diyerek tanrıdan daha 
~ok uzun ömürler dileriz. 
Erzurum bayanlc:n aı:lınQ Şehit 
Ziya karııı FATMA 

Alaca, 28, ( A.A.) - Kutsal var 
lığnnızın yaratıcısı olan Unlü Ata 
mıza krırş1 alçakça u::an.an kirli ac 

fil elleri krrrnay'l hakan gözleri ov 
rpllya alacalılar ant içtiler Bu ha 
in'ere lanet eder ve büyük şefimi· 
l:e ıorııuı •~ğlık dileriz. 

Şarbay Mahmut Türksavul. 

Artvin, 29, (A.A.J - Başımı .. , 
arl~ımız, ta kendimiz olan aizr 
l:~t5 niyetle el kal::Iırmal, istcnil
C.:iğinl şimdi haber aldık. Bu ha • 
1 .. ... vı drtr:r!l hr7nrl.ııı rr, ,..,....lco!,Af.-
yı} d ı. Ve t.yni yı:dırım hızıyla he-
µ · m =zj ayakbdırdı. Kötülerin ek 

ı;e-;mesinin öjrenilme::i ç.oşkunlu· 
ğu durdurdu. 

Onlara ve bütün kötc n~yetlile . 
re hnykırıyoru%: 

"Size ren bakmo.yı dü~üncbi -
len kafalnn ezme~.: i;in her zamanJ 
ayakdayıı. Ulu şefimiz, biz ae • 
ninle vnrlıüımızı aa!ıyoruz . Bize 
özgürhik ve özg~r bir vatan verer 
~en varo •... 

Gelibolu, 25, (A.A.) - Bü,,-f 
atamız, CP.libohJ ba§tanba~a tah· 
l nclı. M i ılı ıav~talu e.tcş. y{irek • 
le:rmd.e bı,ı kez dah~ hızh yandı. 
Seninle ilrlt yurduna kıym k iste 
yen canavarları lanetl~ andı. Cu " 
muriyet alanın.da top it.nan • t. tek 
kalple çarpan bütün Gelibolu ev . 
latiarının senden bu canavarların 
Geliboh.rra gönderilmelerini ve 
bunların da.raAacına çekilmeıi f& 
refinin kendilerine verilmeıini di· 
liyor. Sonıuz sadakat ve ıaygıla
rrmızı ıun:t.rken bu 9el'efin biz .. 
den esirgenmemesini istiyoruz. 
Çok yafa en büyük ata. Miting ter 

tip heyeti prbay Ali Demirtaş, '))al' 

ti baıkanı Mustafa Bulayıro~lu. 

Baaaraıı, 28, (A.A.) - Sana 
uzanmak iıtenen hain ellere bin -
lerce lanet ıa vururken yolunuzda 
ölmek andımızı tekrarlarız. 

Be.gara11 kamunu halkı namınn 
S. Akgün, 1. Certal, H. Anter. R. 
Soayal, Y. Akıncı, Eniı, N. Eniı, 
C. Harput, M. Yaran, Bekir Tah • 
ıin, B. Uz, Etem, Muharrem, Yu • 
ıuf, Kenan , L.Cand, N. Candaa, 
J. Alp, Hamit Yuıuf, E. Kaya, S. 
Özkan, A. Rıza, .. 

Paris, 28, (A.A.) - Batı Av . 
rupada okuyan çocukla•:nı:ı; düş • 
manlarımrzm İğrenç ve alçak ta -
savvurları kartmnda hiddet ve iğ 
rençle Siır&sldılar. Türk uluıunu 

aon&uz aevgi ve tazimleriOİ 
rın1. 

Adana ispekteri 

Erdek, 28, (A.A.) - K 
lığmıza fena gözle baka1' 
oyar ve uzanan hain elleri I' 
mağa and içen Erdek ıe.,çl 
türk'üne saraılma.z biri 
lıdır. 

Tavfanlı, 28, (A.A.) -"' 
ıek varlığınıza karıı al~ 
haince el uzatmak iıteyeo 
alçaklara hınet eden aı 
miz halkının duyduğu yatl 
türü köylü ve kentli yurd 
mızın acılarını anetmekli 
aaaclelerini ıaygılarrmla d0 

Tavşanlı C. H. P. Ad~ 
Ve Uray Başkanı Rı1'B V 

Tavıanlı, 28, (A.A.) ynııJ 
lığınıı:a ka~ yapılmak lıt 
çakca kalkıştan ötürU 1'• 
gençliğinin duyduğu acılat'--' 
meye mUaaade buyul"tllalP" 
gılatımla dilerim. 

Tavşanlı gençler birlil' 
Enver Asan. 

Hasköy, 28, (A.A.) _ tf 
ferin yetişme:lici güzel b,,,
dia için bugün ~urdun di'et 
terinde olduğu gibi Haıık61Jf 
nu mu3evi halkı da ıinr.go1' 
lanarak ıenin iç"n tanrırlf.I" 
bir ö:nüı diledi. UlusuJll"'~ 
gibipnrlıyan o grzel ba;ıııl11 

ya durdukça aağ kaldı~ıısJ. 
aeklere kalktığını görertli 
olrnnyı dile:-iz. \l o 

u.~:-ı •• v \ ıuusev1 trn.mub 
Oavit Ojnh·o. 

Kadıköy, 28 (A.A.) ,,.fi 

admrn namusuı ~ !cke!et'eıı tJ' 
na ei uzetan al\.akların, ~t~ 
yatına sdkaste cesaret e f 
kafasını Türk gı:.ııçliği •ı>ı 
zer ve ona iane tıdet. Ul1J ~ 
zın esenliğine d us eder1ı , 

ı( 
ca ulusun başnı.J:ı olnıa.tı 

pimi~in hayatı t ~da. ı 

l\.a!lrköy Sıl J No. t6 
y .. ı tsever 1 

Pehlivanköy 28 (J.·/. 
Pehlivanköy ksmun h&'"' 
saygılarla. sağlıklar diJer· ~ 

Pehlic1tı1' , 
Saray, 28 (A.A.) - 'I" 

devrimi ve kurı.ı -uluğutlı.ı ıııt 
''fll 

miyen alçal<lartr• tetebbı.I ~ 
netle karşılar V3 aevıili '\~ 
uzun yıllar aağ1ıw -ve etd~ 
leriz. ~ 

Saray C. H. P bafltafl' 

Beyoğlu, 28 ( A.AJ .; ~ 
Beyoğlunda Su=l ani k• ı1' 
mizdc ıeiimet ..,,,. ıailı~~ 
lar takdim kıundı. ~ d 
Ömrünüz uzun oJıun. p~ 

•ı· b" "'k ö,.'leritııİS. BeVgl 1 uyu uU rS 
Pah'ik vek:fi H~ 

Abı.lııla · Si-' 
Anamur 28 / A.A.) "',,-' ' . haifl 

büyük ulusuna ı. art• adi"' 
'k t Ara -_Jı 

tip olunan sut as 1'dff" 

kında derin acı•aı ur;,,,i• 
mel' unca harek Jti .41' ıı 

ı ıttar• b 
larında bütUn ... ,ça Si'' 
savurarak haykırdık- ditır1'° 
varlıklar ve saghklar 

yük önderimiz. "4"' 
Parti bDl / 

28 (A 14.) 
Aksaray, kurt"" 

milyonu a14ınıy..uı biSİ • ~ 
lerine döndü. T .ınr1 111,,rt..-
bft'akmaz. Sonsuz --~piri'. 
ğilerck cllsrini ıJen iİJlll".ı 

.. 
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Milyonlarla oynıyanlar 
Burada devlet başkanı herkesi huzuc 

runa kabul eder. Muhaliflerin 
mümessillerile konuşur 

~il, o, o, Zim Kuzeıı, t ordun•es - -ı- çıkardı. ve dişlerini kanştırmıya 
k.1 ortağı. Denilebilirki otomobil koyuldu. F eltıer ise koltuğuna gö 
talı bir müddet kendisini kullan mülmüş mıtıl mı§ıl uyuyor. Mec -

dı. itler yoluna girmiye baıladık- liı de böylece sürüp gidiyordu. 

~n sonra, sessiz sedasız atıverdi. Artık Rozvelt ile iki bakaıunı 
akat çok iyi bir adamdır. En son göreceğim. Maafih bu mülakatı 

•öı söyleyen ayana muvafık rey 
\'erir. ideal bir ayandır. elde ediıim benim pek ihihar edi-

Y lecek bir muvaffakiyetim değil . 
k' - a b.u va~~ demokrat da dir. Bunu ben buradaki Fransız 
L~ın? Pehlıvan gıbı omuzları, müt 
Qıı bir tavru var. Suratı nezleye elçisi ile Nevyork Herald Tribün 
tutul kt 1 gazetesinin sevimli muharririne 
L ~ ına an morarmış, saç arı mu 
... rebede ağarmı§ gibi. borçlıyım. Maksadım, siyasi hır 

- O, Nevada ayanı Makkarran mülakat yapmak değildi. Biliyor-

~ır. Ay geç.mezki eıki muharip - dum ki me.aul adamlardır. Gazete
ete ait bir kanun layihası teklif cilere söylüyecek alaka uyandırı 
etınesin. cı sözleri yoktur. Bununla berabr, 
le - Ya, bu, merkez sıralarına ya ne olursa olaun bakanlarla ve dev 
ın, derin uykuya dalmıı kel? let baıkanı ile doğrudan doğruya 
- Filorida ayanı Eletşer. O - temasta bulunmak istedim. Bir 

~un yalnız bir hali var. Uykuya adamı tanımak ve onun hakkında 

Kadın, erkek başlarına ne kadar olursa " avanta . 
o su 

yerine tereyağı, yahut sade yağ sÜter 'er, 

başlarına yağ sürdükten sonra toprakla 
Onun için başları hazan perük'e 

e kekfer, 
s ı ıyorlar. 

benzer. 
Şimendifer yapılmadan ı>nce 

Cibutiden hudu:la kadar on altı 
gün sıcak araziden geçilerek ge 
linirmiş. duradctn geçecek tüccar
lar, hükumette'l. müsaade alır 

ken, hükumet ~elecek zarardan 
mesul olmamak üzere izin verir -

rmda koca daneli tesbihler ta. · dı. Biz gittiğimi= vakit her şey h:ı 
tırlar, kadın erkek başlarına ne zırlnnmıştı.Burada.lti satıcı çadı • 

kadar bulurlarsa lavanta yerine rında genç bir erkekle, genç bir 
tere yağı yahut sade yağ sü.rer - Habeş kadını vardı. Sev~mli kntlın 
ler. Erkekler, başlarına yağ sür . bize hemen kahveler pişirdi. Nar 
dükten sonra toprakla sıvarlar. O §urubu ve ayran ikram elti. 
nun için bazı baılar toprnk rengi, Biz de heybelerimizden yemek 

di. Onun için tücmarlar ve yahut bazıları kireç rengini alarak bir !erimizi çıkarıp yedik. Habeş ka· 
seyyahlar, her geçtikleri yerde nevi "prük,, e benzerler. dmları yük ta~ıyan kocalarına fi-
hediyeler verm~k mecburiyetind~ Bir Somali ahbaplarından biri tek parası vermekle kalmıyorlar. 
idiler. ni evine çağırıp batına yağ ıürer· Kahve vesair hububatı saatleı· -

Bundan başka Eban denilen se, sürdüğü yağ mıkdarınca ik - ce düz bir taşın üzerine ikin<:i bir 
bir deveci ile geımek lazımdı. ram etmi§, iyilik yapmıı olur. Hat taşı sürterek üğütüyorlar. 

Yolcu evlenmek üzere olan bir ta biri diğerine bir ziyafet yapar· iki sevdalı Ha betin çadırında 
Somaliye rastlaua ve hele o yol · ıa, onu kulübesine götürüp baıını yolda vurduğumuz güverçinleri de 
cu beyaz olursa büyük bir tehlike yağlar ve ziyafeti öder. külbastı yaptırıp yidik. 
karıısında bulunurdu. Çünkü ha " • • • Buradan epi .daha dağı tırman-
zı Somaliler evlenebilmek için ilk Dünden hazırlanmıf olduğu - dıktan sonra tepeye çıktık. Bir de 
önce bir beyaz adam öldürüp e- muzdan eşyalarımızı götürecek ne görelim: Gözün alabiidiğine e

tinden bir parçasını evleneceği deve ve katırlar sabah erken ote- kilmit tarlalar ve bir sürü kulübeler 
kızın ana baba!iına veya velisine limizin önüne gelmeğe bcqladılar. Meğer şimdiye kadar hu yayla -
göndermek mecburiyetindedirler. Devecilerimiz Somali idiler. Ha - nın eteklerini tırmamyormufuz 
Ancak bundan sonra kız istiyebi · beşliler onlara bizim gibi sol ta - Köylere yaklaıtıkça kadın erkek 
lirler. raftan değil, ıağ tarahan binerler. çalıştıklarını gördük. Çocuklar ku 

d arıı zafı pek çoktur. Ne yapsm, 
"Yanam1yor ki. lstiyen kürsüye 

çrkrp saatlerce söylesin. O aldır -
lrlaı, çünkü celsenin ilkinden ıo
!luna kadar uyur. 

h Görüyorsunuz ya, burada ne tu
a a..f numaralar yar! Ne yazık ki ;;lt ayandan Sumneri göremiyo. 
~ · Bu adamın ayandaki hizmet
ıe ~nn,tlda~ın kJJ)sıkları{lt ""lrn>ok. 

Somaliler, her vahti insanda bu- Üzengiler, bat parmak aığabile - zu yavruları ile koşuşuyorlardı. 
lunan gururu taşırlar. Onun için cek kadar vardır. Tarlalar, tahtadan yapılmış çapa· 
tehirlilerin rahatlarını gülümse . Yolda silahlı askerler önümüz · larla kazılıyordu. Erkekler bel -
yerek karşılarlar. Bunlar ıehir - de yürüyorlardı. Giderken birçok den yukarı çıplak, kadın ve luzlar 

maz. Bir göz ucile bakıı, bir gü · lerde hamallık, hizmetkarlık, yalın ayak sırtlarına koca yükle - dekolte ile iı görüyorlardı. 
lümseme, bir acı ahengi hasma kayıkçılrk, vapurlarda ate§Çilih ri kayışlarla bağlanmış Habeı ka- Bu köylülerin hepsi Galla cin • 
kalıp cümlelerin anlatamıyacağı gibi küçük itlerde çahıırlarken dmlarına rastladık. Bunlar, uzak sine mensup imiş. Burada sürü sii· 
şeyleri ifade eder. bile hatlarında bulunanlara ka - köylerden ıüt, tereyağı ve bal ıat rü yabani güverçinlerden hayli 

işte burada "basın konferansla fa tutarlar. Somaliler müskirat mak için kasabaya gelmekte idi - avlandıktan sonra Harara giden 

hüküm vermek için gözle görme
nin yaptığı tesiri hiçbir şey yapa -

"1eşnurcıur. Hır gun oır SÖ'-'lcv \'e . .ı 
rıyordu. Gittikçe ateşlendi eni. 

~e boyuna yüı..-Jyor ve kulağından 
akaladığı bir çocuğu kendisilc be 
~~er sürükliiyordu. Zavallı ço -
~ ' kulağının acısından duramı 
mor, ama şikayet etmeğe, bağır -
~ aya cesaret edemiyordu. Niha . 
"et ayan reisi müdahale ederek 
~ocu"' a gu kurtardı. M uhtercm ayan 
k ncak o zaman ne yapt1ğınm far
t'ına vardı. Ha, bakınız işte bir 
1P daha. 

MADERŞAHi AYAN 

lQ Bu Yeni gelen cidden pek hot -
bı • ~zun boyu, kırmızı yüzü, pos 
ti~·ık.larile İngiliz karikatörcüle • 
... ın "K l ''B o onel,, ine benziyordu. 

rey u Ne,~ Ha~pş_ir ayanı Hen -
bir !-~Yestır. Şımdıye kadar hiç 
herh ~~aya karıştığı, yahut 
rtıişrangı bır şey yaptığı görülme 
tuıu ır. Eğer kansı gazetede güıiil 
~ makaleler yazmamış olsa 
~d~ kendisini tanrmıyacak. Bu 
doıa ınecmualan makalelerile 
:Par llııır, birçok röpertajlar ya -
beş' i Mussolini ile, papa ile, Ha . 
~r. ~Paratonı ile mülakatlar ya
l'an ~t~ bu kadının sayesinde a
der =~ıldiği için kendisine "Ma-

l 1 ayan,, adını verdik.,, 
tte h 

teld· u •ırada Huey Long yine 
'"d ı. CaleriJ ....... d .. ··tt"I ba .. ı. l . . ...... e guru u er f -
ki ıı.~~•ııana diktatörü merkezde 

•-ll'ıtte . 
l'ordu ı:o enme boyuna gezini -
t. · l:.lle · · k ıtırı~ b tını ar asında birleş . 
hetJt ... '. itfını arkaya doğru atını• "''•n ıı.·· .. ~ 
l'Otdu, S aOZune çarpmıya çalIJı • 
la.rda onra hala milyonların do-

n atıp t 11~ dikild· utan Vagnerin karıı· 
kade.r b· ı. Aralarında bir metre 
le.rıa ıt mesafe vardı. Milyon -
i OYnıya e. ka.d n ayaıu tepeden bma 
d ar ıüzd" •ta.tak . u ve omuzlarını kal 
b' Yerın · 1ııden le .. geçıp oturdu. Ce • 

uçuk bir fil diti kürdan 

k 
. . d k kullanmazlar, gayet cesur, açlık ler. Yannnızda Bekir İbrahim ad- yolla Adisababaya gı'den "ollarm 

rı,, te nığı, ik ati üzerime çek - ~ --~- ----·- --!- ' •
1 1 

_
1

_
1

_ ı .- ve ıusuzluğa cok da1anır insan . lı biri l>ulunuyordu. Bu adam, bir birleıtiği yere geldik. 
. d . ıartiır. Silahları, boylan kadar ıtas: yılClanberi imparatorun maiy~ . Bı'z, hayvanları Har .. •a "-adar. 

nı ınce en ınceye gözden geçir • b .... K ir mizrak ile bir kalkan, bir d• tinde ""' • K dml ·· 1 k 
k f 

.., T-"" ı~ıyormuf. a arı gos pazar ı yapmı•tık. Harardnn Çır 
me ırsatını verecektir. Bu zaval· bellerindeki hanıçerden ı'barettı'r. terdim Ban l .. l d' I :r • a tun arı soy e ı: çır yo u ile Adisababaya aı'decek 
lı adamlara da nekadar acırım. S'lah k il kt k b E ded " ı u anma a ço üyük · - vet, i, Habeş kadınları tik. Habe§iatamn merkezine üç yol 
Haftada iki defa, itiraz etmeden maharetleri varda. çok zavallıdır. Kazandıkları para dan gidiliyordu. fakat bu mev _ 
gazetecilerin ziyaretini kabule ve Uzak mesafelerden mızrakla yı ya kocaları, yahut babaları a · ıimde en rahat yol Çırçır yolu i. 
onların suallerine tahammüle kat dütmanlarını istedikleri yerden lır. Bu para ile fitek satm alınır. miş. Yalnız bu yolda deve yürüye
lanıyorlar. Esasi tetkilat kanun _ vurdukları gibi, mızrakla cey - Bir eğlence günü havaya botaltı - mezmif. Fakat öbür yollar gibi 
larmda böyle bir madde yoksa da lan, tavtan avlarına kaplan, fil lır. Kadının birkaç günlük veya aıçak, ısıtmalı, suyu kıt değilmif. 
ürf ve adetlerinde var. Amerika· gibi vahti hayvan avma gider ve birkaç haftalık emeği böyle bir Deniz kıyısından iki yol ağzına 
dan dolayı çok övünürler. Bunu avlanırlar. Mızrakları daima bel - kaç saat içinde hava olup gider. kadar gelen telgraf direkleri de -

!erinde tafır, ona dayanarak ge . Kasabayı geçtikten sonra bizi mirdendi. Buradan sonra direkler 
"Demokratlığın inceliğinin ince -

liği,, diye telakki ederler. Bir Va• 

tington gazetecisi bana diyor ki: 

"Bizde olduğu gibi, Avrupada 
bir devlet reisi röportörünün böy
le kabul edip serbest serbest ko -
nuşmaz.,, 1 

Ben kü~ük düşmemek için, Av -

ru p adak i bakanların da görülmez 

zerler. Mızrak taıımadıkları vakit uğurlamak için gelenlere dönme - ağaçtan yapılmışlardı. 
o boyda bir değnek taşırlar. Zi - lerini rica ettim. Polis müdürü i . Yeni yolumuzdan biraz yürü _ 
raat yapmadıklarından devecilik le birkaç askeri yanımıza bıraka - dükten sonra meıhur Hera Maya 
yapmadıkları vakıt hemen hiç rak döndüler. gölüne yaklaştık. Aman ne güzel, 
bir itleri yok demektir. Gelen gi.. Şosede iki saat yürüdükten ıon- ne latif bir manzara! Gölün etr"· 
denden havadiı almaktan büyük ra, kestirme gitmek için yokutlu, fı zümrüd gibi yeıil tepelerle 
haz duyarlar, bazıları boyunla - initli dar bir yol izi takip etmeğe çevrili. Bu göl, dağlardan akan 

baıladık. Bu yolda serviye benzer yağmur sularının birikintisidir. 
ağaçlar vardı. Üzerlerinde ilk de- Suyu tatlıdır. iki buçuk kilomet 

Saglık -.------------------
ÖOutlerl 

kimseler olmadıklarını söyledim -

se de pek fazla ısrar edemedim. 
Benim kadar muhatabım da bu _ 1_.._ ___________ .1..1 

Burnu kanayan 

fa gördüğüm cins cins kuşlar uçu re uzunluğunda ve bir kilometre 
fuyordu. Bu ağaçlar arasında Ha - genişliğindedır. Üzerinde binlerce 
be§lilerin Kolkuval dedikleri bir yabani kaz ve ördekler yüzüyordu. 
cinıil\e rastladık. Avrupalılar, bun Çoğunun yuva ve yavnıları kıyıda 
dan lastik yapıyorlarmıı. sazlar arasında görünüyordu. Yana inanmadı. ve cevap verdi: 

"-Hayır, buradaki gibi değil. 
Sizin bakanlarır.ız gazetecileri ka 

bul ederler, ama kendilerine li • 
zım olduğu zaman. Burada devlet 

başkanı herkesi huzuruna kabul 
eder. Muhaliflerin mümessilerile 

konuıur. Onlarla münakaıaya gi
rişir. Baıın konferansları hakiki 

parlameıato celseleridir. Nasıl mü
kemmel değil mi?.,, 

Şimdilik ısrar etmedim. Hele 

bir görelim. 

MORGENT AVIN YANINDA 

Finans bakanlığı ciddi bir bi -
nadır. Hiçbir ualübe riayet etmeyi 
nın önünde bahriye ıilahendazla. 
düfiinmcden yapmışlardır. Kapı . 
rı, beyaz takyelerini giymi§ olduk 
lan halde nöbet bekliyoTlar. 

(Arkaaı var) 

·, 

hasta 
Burun kanamasından şikayet 

eden bir hasta müracaat etti. 
Baş ağrılaı1ndan gece pek az 

uyuya biliyor ve umumi bir zaaf 
ve kırgınlık iştihasızhk da kilo 
düşkünlüğüne yardnn ediyormuş. 

Bünye muayenesinde uzvi ola
rak ciğerlerde ve kemiklerde bir 
kusur göstennedi. Daha fazla kan 
sızlığı nazarr dikkatimi celbetti. 
Kanını kuvvetlendirecek iyi gı

da ile beslenmesini tavsiye ettim. 
Balık yağına 4 kilo devam ettir -
dim. Burun deliklerine; kan gel . 
diği zaman yüzde iki (Anipzrin) 
mahlUlünden pamukla küçük tı -
kaç yapmasını tenbih ettim. Ve 
hasta bu tedaviden istifade gör
dü. iyileşti. 

Deniz yüzünden iki bin yüz dok nımızda bulunan Şevket efendi 
san üç metre yüksekliğe gelmiş - birkaç tüfek atarak birkaç ördek 
tik. Burası, insanı üşütüyordu. Bir vurdu. Ben de birkaç tane vur • 
kaç Habeş köyünü geçtikten sonra dum. Zavallı ku~lar, tüfek atılı .. 
bir satıcı Habeıin çadırına rastla- yor da kaçmıyorlar. Her hat.de 
drk. Biraz yorğunluk almak ve ar· çok acemi ve saf olduklarından<>
kadan gelen develerimizi bekle - lacak. Belki ilk defa tüfek ıeai du 
mek için oturduk. Bizim binmekte yuyorlar. 
olduğumuz katrrlar çok hızlı git . Tüfek sesinden sonra yalnız: 
tiklerinden yanımızdaki askerler - Vak! Vak!. Diye yine yüzme 
zıplıya zıplıya geliyorlardı. Ya ., lerine devam ediyorlar. 
nımda bulunan Otoye, askerlerin Bu göl , deniz yüzünden iki bin 
böyle yorulduklarını söyledim. iki yüz elli metre yüksekliğinde .. 
Güldü: dir. 

- Bunlar yorulmak nedir bil • 
mezler, dedi. Ve bunu isbat et . 
mek için de yarım saat ilerdeki 
bir çadırı bizim gelmemize kadar 
temizletmek için katırını dörtna· ı 
la koşturdu. Askerlere de kendisi
ni takip etmelerini emretti. Habeş 
askerleri, katırı geçiyorlar -

Buradan biraz ilerleyince önG • 
müzden bir sürü atlılar gelmeğe 
başlad ılar. Meğer bunlar, gelece
ğimizi hnber alan Hararlılar i
miş. Bizi karşı ladılar. Hararda bü 
yük merasim hazırlandığını haber 
verd iler. 

( Dtvanu 2 ikinciteırin sayımızdaJ 



Hikaye Sökül papel/eri bakalım ~v:~~.' 1 Fransız gazeteleri umutl 
~~~~~~~~~~~~~·~~~ On beş göne kadar sullia n 

!Cinde kimseler yok gibi görünen bir kahkaha geldi: Selim Babanın e,·ini soymağa gelen • İrişecegv İz, diyorlar 
büyük konağın duvarlan boyunca - Hah, hah, hah? Sen de mi yaka· avelleri gözler, çaldıklarını ellerinden 
Jflriiyerek düşünüyordu: landın? Vay ena)i vay? alırım. Verirlerse kurtulurlar, Yere • 

- Fena değil, burada bir iş görüle- Yerinden sıçradı. Aynı zamanda bir mezlerse knkırdar giderler. Ben bura· 
eek sanırım. elektrik fenerinin ışığı yüzüne çarp - ya girip çıkmak yolunu buldum. Sen 
Pllnlarını hazırladı, etrafı iyice tı. Bu ışık sayesinde etrafını görebil- keyfine bak. 

gözden geçirdi. Duvarların münasip di. Ancak bir iki adım atabilecek ka - - Doğru sijylediğini ne bileyim:' 
bir yerinden aşıverdi. Bahçede ağaçla- dar dar bir mahzene tıkılmıştı. Yal • Papelleri alınca, savuşur gidersen. 
nn arasına sokularak gizlendi. Tabii, nız bir duvarda, demir parmaklık - B dal ğ - u ah ın lüzumu yok. Bak, iş-
fhtiyatı elden bırakmamak lazımdı. larla kapatılmış büyük bir delik var· te ispatı! 
Bahçe hiç işlenmemiş, yahut çoktan- dı. Işık da oradan geliyordu. Fakat 
be i lduğ ·b· b x Du bilinmiyen adam ışığı demir par r o u gı ı ırakrlmıştı. vtede bu ışığı tutan kim? Kahkahalarla o-
.. n ı bi makhğa tuttu. Elindeki anahtarı ki-... ze r ev vardı. Fakat bunun da na söz söyliyen, alay eden kim? işte 

1 · k lide koydu. Parmaklığı biraz açarak pencere erı apanmış, içeride ne bir bunu anhyamıyordu. Oteki -ne iQin 
ıpk, ne de bir Se$ ı alayındaydı: 

a~ Y dedi ki: 

Bu va7.iyet, meslek itibariyle ona - Seni de elegeçirdi. Oyleyse iş yo-
herşeyi anlatmağa yeterdi: lunda. Muhakkak seni de benzetecek. 

içeride zengin bir ihtiyar oturuyor, - Kim, neye benzetecek be herif? 
kendini göze çarptırmamak için, fa - _ Yere baksana! 
kir gibi yaşıyor. Ne bir kapıcısı ,·ar, 
ne de hlzmetklrları. Hatta bir köpeği Öteki bu son sözü söyliyerek ışığı 
bile yok. Eğer olsaydı, şüphesiz böyle yerlerde gezdirmeğe başladı. Fena 
karanlık bir gecede bahçede dolaşa • halde tuzağa tutulmuş olan hırsız, 
eak, onun duvarı aştığını hissedince toprak üzerinde üç kafatası ile bir
havlamağa başhyacaktr. Hele bunu takım kemikler gördü. Tüyleri ürper· 
düşünmüş olması ne iyi. Çünkü o, kö- di. Şüphesiz bunlar bir insan iskele -
pekten değil, köpeğin sivri dişlerin • tinden kalan parçalardı. Ses anlat • 
den korkardı. mağa başladı: 
Sakına sakına biraz daha ileriledl. - Selim Babanın evine gir diye sa-

na kim söyledi? Onun hırsızlardan Evin öatlne gelince kararını verdi. Şu 
aşağıld katın penceresini, kendi usulü hoşlann· e.rJığını bilmiyor muydun? Jş-
ile kıracak, içeriye girecek. Odaları te seni böylece mahzene düşürür. Bu
binr birer ziyaret ederek dolapları rada günlerce bırakarak açlıktan öl
karıştıracak. Bu akşam şansı yardım meni bekler. Kuyruğu titrettiğin za
ediyor. Bu ihti)ar zenginin dolapla- man gelir, ceplerini karıştırarak çal
nnda herhalde birşeyler bulunacak. dıklannı abr. Sen de burada çürür, 
Para, mijcevherat, artık ne çıkarsa bu gördüğün kemiklere benzersin. An-
bahtma. ladın mı şimdi? 

GeTçekten talihi yaverdi. Odaları - Ben mi açlıktan ölecekmişim? 
gezerken ses çıkarmaktan mümkün Güç! 
olduğu kadar sakınıyordu. Koskoca Diyerek demir parmaklığa saldırdı. 
evde bir ölüm sük1Uu vardı. Dolapları Şiddetle sarsmağa başladı. 
karıştırırken, birdenbire yüzü güldü. Oteki gülerek dedi ki: 
Bir çekmecenin fçfnde birçok kaime- - Boşuna uğraşma, yanında törpü 
]er, sanki onu bekliyorlarmış gibiydi. var mı? 
Sevinçten tittfyen ellerini uzattı. Ra- - Hayır. 

hat rahat sayarak cebine yerleştirdL _ Oyleyse hapı yuttun. Bekle yav-
A~ ~ olm"flu. ~ ~ r11m, Mft tt '9\ekf!tt gtM ohınıan. 

ye ihtiyacı kalmadı. Çekmeceyi, dola- - Peki, ya sen kimsin? Benim gibi 
bı kapayarak odadan çıktı. Fakat bir tuzağa döşürülmü~n seıa de gebere
adım öteye gidemedi. Karşısında, ka- ceksin? 
ranbklar içinde beliren bir gölge gör- _ Benim için üzülme dostum. Ken
dtl.Bo gölgenin elinde ona karşı uzan- dimi kurtaracak Aletim olmasa böyle 
mı!J bfrşey vardı ki tabancaya pek neşeli durur muyum? 
benziyordu. Gürültü etmek, kavga çı- _ Aletin mi var? Bana da veremez 
karmak neye yarar? Uslu uslu geriye misin? 
~k1lmek, başka bir yoldan kaçmak - Veremem, amma istersen sata -
daha iyi. Onun için kaçacak bir yol 

rım. 
vardı. Hemen o yolu tuttu. Tabanları 
kaldınnı~ koşuyordu. Onüne bir mer- - Kabul. Kaç para istiyorsun? 
divea geldi. llir minare merdiveni! - On bin lira! 
Basamaklan ikişer ikişer athyarak - Haydi oradan aptal sen de. Bü -
iniyordu. Son basamaktan inerken tün sen-etimi sana mı vereyim? 
bir "8flata rastgeldi. Yuvarlana yu- - Canın isterse. 
nrlaaa yere düt«l. - Dur, bak. Yarısını vereyim de, 

Biraz Ml'HllllemiftL Amma batı tl· yarısı bende kalsın. Kardeş payı ya -
zerinde bJr demir kapağın kapantığı- palım. 
m l!lfübllaL Bu strada kalatına acı - Ya hep, ya hiç! Ben böyleyim. 

Aradığım Kailin 7 1 
f Aşk, Macera ve Hayat Romanı I 
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- Nasıl, yalan mı? Haydi sökül ba
kayım papelleri. 

- Allahaşkına olsun, gel dokuz bin 
liraya razı ol. Bari bende bin lira kal· 
sın. 

Karanlıkta parmaklığın 
ve görülmiyen adamın: 

- Gir öyleyse. 
Dediğini işitti. 

••• 

kapandığı 

Çaldığı paraları başka birisine ver
mek mecburiyetinde kalan hırsız, bü
tün kuvvetiyle koşuyordu. Artık ken
disinin ele geçmiyeceğini anlayınca 

bir kenarda oturdu. Başından geçen
leri düşünüyordu: 

- Vay, açıkgöz vay! Kendisini teh
likeye koymadan on bin liramı cebine 
indirdi. Böylesini de hiç görmemiş • 
tim. Desene ki herif tam sanatı bul -
muş. 

Fakat fikrinde yeni bir ışık belirdi. 
Kafasını salbyarak ağzından kötü 
bir küfür çıkardı : 

- Ah, şimdi anladım. Bu hayvan 
herif, Selim Baba değilse Allah canı· 
mı alsın. Çaldığım paraları ne kur -
nazhkla elimden aldı. Bari, dediği gt. 
bl, gene bir hırsıza kaptırsaydım ... o 
kadar canım yanmıyacaktı. 

Sofya, (Özel) - Mqhur Rus 

artiıti Şolyapin gelecek ayın dör· 
dünde Belgrat operasında, (Bom 
Godunof) , Donkiıot) operalarm
da vazife almak üzere Belgrada 
oradan da Sofyaya gelecektir •• 

Şolyapin latanbul ve Ankarayı 
da ziyaret etmeıi çok muhtemel • 
dir. 

1o/$I01J günü 
Sovyet Ruıyada, 25 yıl önce ev 

lenen meıhur f iletof ve yazıcı 
tolistoyun namını almak için 19 
ikincitqrinde büyük nümayiıler 
yapılmasına ha:ıırlanılmaktadl1'. 

Kaybedilecek zaman yoktu. 
ilk tedaviyi yapmakla beraber Zü 

beydenin ne yüzden bu hale geldiğini 
anlamak gerekti. Ağır bir şey mi kal
dırmıştı? Bir yerden mi düşmüştü? .• 
Yoksa bir şeye mi kızmıştı? .. Bunu 
anladıktan sonra tedavi yolunu büs 
bütün değiştirmek bile lazım gelebi -

Oldatum yerde kendimi yedim ve 1 
iardum. 

Odaya girdiğim zaman Zübeyde lirdi: 
korkunç sancılarla kıvranıyordu. Hizmetçiyi sıkı bir sorguya çektim: 

Çocuğumu kaybetmek korkusu kar- - Dün sabahtanberi neler yaptı? 

Londra, 30 <A. A.) - B. Eden saat 
14 te CeneHe'ye hareket etmiştir. 

Paris. 30 (A. A.) - Gazeteler, Ce . 
neHe gfü·üşmelerinin umudlu bir şe -
kilde başladığı kanaatini beslemekte
dirler. Petit Parisien diyor ki: 

"B. Laval ve B. Hoare, eksperler ta· 
rafından hazırlanan proje hakkında, 
şifahen ve daha tam bir surette anla
şabilecekleri teferrüatı münakaşa e
debilecekler ,.e hususile bu projenin, 
Beşler Komitesi planiyle birleştiril • 
mesi şeklini tetkik edebileceklerdir. 
B. Aloisi, herhalde görüşmelere işti· 
rak edecektir. 

"Bu yönden ayni faaliyet ve ayni 
hüsnü niyetle 15 gün kadar devam et 
mek şartiyle sulha erişilebilecektir.,, 

Petit Parisien gazetesinin Londra 
aytan diyor ki : 

"lngiliz politikasına hakim olan 
prensip, Uluslar Sosyeteaine görüş • 
meler hususunda istikamet vermek • 
tir. lngiJiz hükOmetinin gayretleri, 
eksperler pliinrnı, Beşler Komitesi ta· 
rafından 1:> eyh'.ile doğru hazırlanan 
proje He birleştirmeğe matuf olacak· 
tır.,, 

Bır tirene suika•t 
yapıimak istendi 
Prag, 30 (A. A.) - Lanky is 

nunda takriben 50 santimetre bo 
da ray sökülmek suretiyle meçbtl 
hıslar tarafından bir Çekosl 
marşandiz trenine suikast yapıl 
tır. 

Suikastçilerin Lehistana fi 
muvaffak oldukları söylenmek 
Suikastten birkaç dakika sonra 
noktadan ekspres treni geçecektL 
zanın önüne mucize kabilinden 
bilmiştir. 

/aponga deniz kon/. 
1ansında bulunacak 
Londra, 30 (A. A.) - JaPon h 

metl, 2 ilkkinunda Londrada top 
nacak deniz konferansında hazır 
lunması hakkındaki daveti kabul 6' 
miştir. 

Bu hükOmet, bazı delegelerin 
vaktında Londraya yetişemem 

muhtemel olduğunu da bildinni 

Journal, şöyle yazmaktadır: 
··şu saatte, ıta1yanın diplomatik du Sovyet sporcut 

rumu fena değildir. itidal ve uzlaş • 
ma isteği hususunda çok kat't inanca- n- . 
lar vermiş bulunuyor. un parkotelae beledi 

"ltalyanlara bütün bu yapılan tek. tarafından şölen ver it 
lifleri reddettirmek suretiyle kendi • 
)erine rol aldırmaktan herhalde mem· 
nun olacak kimseler mevcuttur.,, 

Echo de Paris, hazırlanmakta olan 
Fransız - lngiliz tekliflerinin. Roma 
tarafından muhtasar surette redde -
dilen 16 ağustos tarihli Laval • Eden 
projesine bir atdet mahiyetinde oldu
ğu fikrindedir. 

Razvelt'in yeni bir 
,..._,,._ ı..1,.ı-.... ::r--

Vaşington, 30 (A. A.) -B. Roosevelt 
11111 tarihinin mütareke günll oldu • 
ğunu ilin eden bir bildirikte demiştir 
ki: 

"Bütün milletlerle barış halinde ya
şamağa devam etmek hususundaki ka 
rarımızı ve bütün dünyada sürekli 
bir barışın elde edilmesi mümkün ve 
gerekli olduğu yolundaki kanaatimi
zi, mUtarekenln yıldönUmU mUnase -
betiyle izhar etmemiz, bilhassa yerin· 
de bir hareket olur.,. 

B. Roosevelt, mütareke gUnU, A • 
merlka lejyonunun toplantısında söz 
söylemesi için kendisine yapılan tek· 
lifi kabul etmiştir. 

Cumur Reisinin, bundan istifade e
derek arsıulusal ddrum hakkındaki 
mütaleasını söyliyeceğf sanılmakta -
dır. 

lzmir ve Ana.ilraya gitmit 
Sovyet sporcuları dün tekrar __ ._ .... 

rimize dönmütl~r ve Haydar 

dan kendilerİLe tahıiı e · 
''Halep,, vapuriyte lıtanbul 

ıına getirilerek dogruca Park 
line götürülmüılerdir. 

Sovyet ıporcularına dün ,,,, 

vakti Park otelinde lıtanbul 
lediyeıi tarafın-:lıın bir ıölen 
rumıftır. 

Şölend~ beledıye batkan ~~ ' 
avini Bay Ekrem, vali m-fl"" 
Hedai, halk fırkaaı lıtanbul -' 
kezi üyeleri, umumi mecliı ii1' 
terinden bazda - ve lıtanbul '~ 
teıkilitı mensupları bulun-
idiler. 

Sovyet miıafnlerimiz A~ 
ve lzmir yolculultlanndan bu,at 

bir memnuniyet göıtermekted~ 
Her yerde görd:ikleri doıtluk - .. 
zahürleri kendilerini çok nıii':, 
ha11iı etmittir. l>oıt memlek• , 

edinecekleri hatıraların der&~ 
ğinden bahsediyor ve bu hat~~ 
n bütün hayatlarınca samimi) 
kartdıyacaklarm1 ıöylüyorJar ~ 

A ~ 

>' aklaştırdım ,.e kokladım. Ayni za · cunda, renk renk çiçekler, kuıaar-., 
manda içini ve kenarlarını iyice göz · lebekler ve şarkılar arasında 1-
den geçirdim. tı dl 

Karşımda eli tırpanlı ölüm iskele - .Ertesi gün doğduğu zaman bl ,..r 
tinin doymaz ağzı sırıttı: bunların yerinde kırçıl bayır)~ 

- Kifılri!.. suz bir çöl ve derin bir ölilnı 
Diye mınldanmıştım.. ği vardı. , 

• • • Güneşin, batarken ve doğark'8 ıi4'o 
Çok uğraştım. Belki doktorluk ha düğü yerler ayrı ayrı yerler del 

yatımın en çetin ve ince tedavilerini ikisi de aynı yerdi. 
yaptım. ı~akat zavalh yavrumu kur · Benim kalbimdL - hatsız herif •. Sen hoşlanacak -

• diye, defli mi b11? Kendi keyfin 
iP.. O da sana benziyecek .• Ondan da 
~e~m ben .. istemiyorum. utemı -
70ruaauaum ... 

tarmak kabil olmadı. şısındaydım. Bir şey kaldırdı, bir yerden düşü ya • • • .,,. 
Bu korku boş delildi. but kızdı mı? Neler yedi ve içti? Ila Sabaha karşı, onun minimini, pem Bir kadın, insan ve kadın od1• __.. 

Yeniden tepinmek üzere idi. 
Onu gtlçliiJde oturtabildim. 

- Ah, ıa yavruyu saf lam olarak 
dtlnya::ra getirebilsem! .. 

Diyordum. 
Bu artık benim biricik amacımdı. 

Oraya ftl'Dlak için elimden gelmlyen 
leri bUe yapmafa savaşıyordum. 

••• 

Yatak kan içinde idi. Ona: na birer birer anlat; yoksa seni po - be beyaz ve bir el ayası kadar hk ~~-önce anadır. Çünkü ana ... -IJJll-
- Sen bu günahsız ve zavallı yav lise veririm. küçük vücudunu pıhtı pıhtı kanların d ıu .. ~· .. insanlık ve kdınbk •Y Y"d' 

ru ile beraber kendini de öldürecek - Dedim. içinde gördüm. (ok öncedir; bir iki yaŞJn~--dr ,_-
sin! .. Ne yaptın da böyle oldu? Doğ Manasız bir takım masallarla ge · Göz yaşlarımı tutmak kahil olmadı. iken bebeğini süslediği, 0 ... ""'::.d" 
rasunu söyle de, ona göre davrana - çiştirmek istiyordu. Eu, benim " OD ümidim ve 1\ayatta -~ ıedlll ~ :HP salladığı, ninni J111Uf 
lrm.. Karımla arahrrında bir anlaşma ol- umduğuın son saadetti. Beni bu eve 

Dedi d • ·· h kt Ye bu sersem kadına bağhyan son dan başlar. la~ m. uguna şup e yo u. - Bir kadının her ekalll ••. ~":.. 
Dah yaman sancılarla kıvranır · iyice zorladığım zaman yo1 :ı e-eldi. bağdı. hı bağışlanbilir. F~ai anal _ .. ~ 

ken, sözlerime hiç de karşılık olmıyan Onun da yapılan is:n böyle b·r cık · Onlar ela öldü. söndü 'e koptu. a...ıa,..-.~ 
• • • ve analık günahım blta·~ ... ,..--

şeyler söylüyordu: ma7.a girmesine ihtimal verr.1e ' P i bel hiç kimseye verilemez· B• 
- Ben zaten istemedim ki bunu.. li idi. Her şeyin sessizce ve çn' :ılc bi Şimdi bo~lukta sallanıyordum. Da- ona bırakmadım. 

Anasnm karnındaki yavrum he - Biliyordum böyle olacağını ..• Sen yap: tece~ini sanmışlardı. ha dün önümde yıldızlı yaz geceleri _,ı 
ntls Dd aylıktı. tın •. Hep sen yaptın! .. Beni öldUr • Korka korka beni mutfağa r;3tür - gibi hül> a dohr bir görünüş vardı. • • • bff ,--

Bir dıa hizmetçi kadın soluksolufa mek için yaptın sen.. Şimdi sevin!... dü. Orada henüz yıkanmamış 1 ;r cez- Gölgelerin~e !cuş cıvıltıları, hayat ~ar- Riibeyde mezarın kenaflll 
plcll: btediğine kavuşacaksın!.. ve ile bir çay bardağı gösterdi. kıları sakıynn bir yol uzuyordu. Bu döndü. kdl9 .- j• 

- Hanımefendi çok fena! .. hasta!.. Kulaklarıma ve gözlerime inanamr - Beyaz bir şey ve bir lcaç tane ka.- yolda bütün ge4miş acılan unutacak, lstanbula bir telgraf :'Jl)lte h--
DedL yordum. ranfil kaynattı- içti .. Sonra böyle içimdeki ek il.lcri avutabilecektlm. liye hanımı Feriha ile b 

- Ne oldu? nesi var? Bu halde olan bir insanın hala sen oldu. O gün ben yavrumla beraber kcn<'i çağırdım. de pl.U .... 
~~~~~~~~~~~l~a~rda=n~bi=r~~~li~k~be~n=l=~~da:~~~ft=z=er~i=n=de~,~h=ILç~b~fr~a:f·~~-~O~~yaz~ey nedir? Adı ne?. Omitlerlml~ hül~lanmın. ~~ma On gün geçmeden ik~ •• 

-----~~---~---~------"-----~-.Jıı-a--&...ı.tt-------L._..__. __ ~--a..r.ı~· ~·nı~•~~=·~Y9-r~--'..lı~ 



Ogaden denilen yer 
nasıl bir memlekettir? 
abş· hayvanların, zehirli 
haşerelerin yurdu! 

Somalide garip bir ağaç: Banyan. 

' :~ıYan-1-Iabeş orduları arasın ·} te geçecekleri ve orada muharebe 
b tu günlerde Ogadende muha· ı edecekleri anlaıılryor. 
~ler vuku buluyor. Diğr taraftan Ogaden Kofo, 
'aı~ıtdcn, göçebe Somali kabile· Bako, Boran taraflarındaki muha 

1n oturdukları, dolaştıkları, ripler, çok iyi döğüşen insanlardır. 
ilerini güttükleri memleket Bunların İtalyanın cenuptan mem 

ltra.da anca"k ötede beride bir leket içine ilerilemesini bekliye
d otlaklar, vaheler, kuyular rek muva.sale hattınm uzaması ü
ır, Ogaden halkı "herkim bu- zerine akınlara baılıyacakları an 

' ~ kuyularını ele geçirirse bü . laşılryor. 
~\ilkeyi ele geçirir,, derler ki, O zaman bunlar Kenya budu . 
~U)·~0irudur. Burada arazinin duna yakın bir yerden harekete
~aıiik knmı bir kanidir. Kayalar derek ltalyanların üssülharekele • 
~I\ ~l\da sular varsa da bu sular rine kartı hücumlar yapacaklar · 
~ti erece kireçlidir. Kuyular ek· dır. 

ir Ytt\e 50 kadem derinliğinde - ---· • __ _, ___ , _____ _ 

/ ... 111!ar1, ve bunları içen hayvan P•ll• ha~erleri 
· e ııı. ı ·· ·- ~ ·· h 0 l -ltj , an ar u2er1:n.ae mua ı te Tahta kuruları 
İt~ı Yapar. Kuyular kazıldıktan 
l aç ay sonra ıuları içilmez bir 
~~ ~elir ve yeni menbalar bul · 
t ıhtiyaoı peyda olur. 

Kasmıpafada Yahya kahya ma· 
hallesinde Zemzem kadına ait ev
de tahta kurularım öldürmek için 
kırmızı büber yakılmış, odayı kap 
lryan fazla düman pençerelerden 
dışarıya çıkmıştır. Bu dümanları 
gören komşular hemen etfaiyeye 
haber vermişlerdir. Etfaiye' gel -
mi§, yangın olmadığını görünce 
geri dönmüştür. 

dit, ~~t bu kuyular da sık değil • 
~ ıç olnıaz5a elli~er mil uzak -
~"dır. Bazan bunların birbirin. 
~t Utaklığı yüz mil kadar uzar. 
~l:bile susuzluğa uğradımı su 
~) Yeni bir kabilenin cturdu • 
~~re gider ve orada yede§ir. 
~ilt ? bu kabilelerin biri öteki ka OTOMOBiL ÇARPTI - Sul · 
~~ llın elindeki suyu koparmak i· tanahmette can kurtaran mahalle 
d14i:nunla dö\"Ü§Ür ve onu otur . sinde çıkmaz sokakta oturan 9 ya· 
li :Yerden sürüp atar. şında Asiyeye 1808 numaralı oto-

) Udud h mobil çarparak yaralamıştır. Şo . 
~j adiselerinin çoğu bu 

Qen \'\ık för kaçmış, kız tedavi altına alın-
. llu k • u b~lmaktadır. . 

'ı d abılelerın çoğu, belkı hep • mıştır. 
~!\la~ ltaıulusal kanunlardan ve PENÇEREDEN DÜŞTÜ -
•i~ b·ll'ıalardan tamamile haber - Rumeli hisarında kısmet sokağın-

\' ır haldedir. da oturan Yunan tabaasından 63 

l~ ~n~ Tuba vadisi bu taraf • yatında Niko oğlu Kostantin pen· 
t~~ ~nıenıez. Burada kenarları çereden sôkağa bakarken düımü§, 
~~td: Cl.§a bataklık olan nehirler baıından yaralanmıştır. 

KURT ARDILAR - Bakırköy· 

.de istuyon caddesinde oturan 
taşköprülü Mustafa ile Şevki kav 

~~llliltİ \re hunların etrafında di· 
l'tiJc ,~ ~e rast gelinir. Burada bü· 
l~ ~ib· lYVanları pek çok oldu . 
d~lii,;~ lehirli h~rabn dürlü 

b, .. de pek mebzuldür. ga etmişlerdir. Şevki bir aralik 
~ Qıt Yol fazla kızmıı, kamasını çekerek 
L. rıı · cu buradan geçerken bir Mustafayı vuracağı sırada etraf· 
ıq~ d~ı }>ıl tın üzerinden birkaç da 
tl n tan yetişenler tarafından yakalan 
~ilin u··, ~.necek olsa, yüzlerce ge-
~ t\irı b mıf, elinden kaması alınmıştır. 

aiirij 1 e aıına hücum ettiği 
~''•a ~ nıan bunları etie yapıf· 
d·()lt.a "::.dan vermezse ne ili. 
ıt, tUtık··1Yet son derece vahim. t'ak u hunları insan teninden 

. tın •oktnÇok güçtür. Çünkü bun· 
1.llıa!\e. k aıı d-erhal §İt yapar ve 

il an ıay· .. •
1 

u te . ı ettırır. 

TECRÜBE YAP ARKEN - El· 
ma dağında icadiye sokağında ba
lıkçıyan apartmanının birinci da· 
ireıinde .Oba boruları tecrübe i . 
çin yakılırken kurumlar tutuımuı 
iıe de çabuk ıöndürülmüştür. 

NASIL DÖ<lMÜŞ - Balatta 
ı trJ raıt hurad .. .. . 

enıe · a yurumenın ve Karabq mahallesinde oturan sa· 
to•tet'ır tıın nekadar gür olduğunu k h 

O • ';r batay ayin caddesinde bir a ve 
~, hdend H de otururken David oğlu Bünya • 
~·· )\ ileri} en . arar ile Adisaba· 

min kahveye gelmit Sabatayı dı · 

Jarrya çağırarak döğmü§, taıla ba 
~ilden }f:~en~n ~u güçlüğü yü • 

-1taralc . eılılerın bu cepheyi 
!ırnal tarafında faaliye tından yaralamıttır. 

• 

1 ......................................... -......... -......................................... -·-···-·····---·-·-··--·······-····-.. -··r 
ı O Yabancı bir memleketten mektuplar O i 
l. ............................ ·----····00- Yazan: Sadık Balkan ................................................ 1 

Eğer zayıflamak istiyorsanız! .. 
Türk yemeklerinin lezzetini insan Türkiyeden çıkar 
çıkmaz anlıyor. Amerikada bütün yemekler konserve 
kutuları içinde. Hatta, çorbanın bile konservesi var .• 

1 T e§rinievvel 1935 

• Amerika ve Amerikalılar hak· 
kında genel bir bilgi elde etmek 
o kadar güç ki... Burada her şey 
tersine. İnsanlardan tutunuz da 
yemeklere ve nakil vasıtalarına 
kadar. Bu mektubumda size ba • 
na garip görünen bir kaç ıeyden 
bahsedeceğim, ve eminim ki, bun• 
lara benim §&§tığım kadar siz de ( 
tatacaksınız. 

YEMEKLER . 

Türk mutfağının kıymetini in· 
san Türkiye huJutlarından çıkar 
çıkmaz anlıyor. Daha lstanbulda 
iken bana: "Ne mutiu sana, altr 
gün Transatlantik vapurunda o 

Niyork limanının kapısında 

Hürriyet anıtı 

güzelim yemek!t-ri yiyip içecek · 
sin, oh, gel keyfim gel,, demışler 
di. Filhakika ilk sün "ile de Fran· 
ce,. vapurun:ın yemek salonuna 
inince, koskoca } emek listesi be 
nim gibi çoklarının gözünü ka • 
maştırdr. Bu listede sekiz türlü 
çeı it çeı it yemelr isimleri vardı . 
(Pigeons töri a'.1 conape) den t~ 
tun uz da ( Gigots a la Richenen) 
yu kadar her şey mevcut. T ab1i 
bunların ne oi :luğunu biliyor -
dum amma, isim,erinin uzunluğu· 
na bakılırsa, h u halde iyi şeyler 
olacak diyordum. Lakin en niha -
yet gele g::?le n! geldi biliyor mu· 
sunuz? Yağda ttızartılmıı bir za· 
vallı güvercin (bazıları çaylak 
dediler) karikatürü ile bir kaşık 
fasulye ve et. Daha hıila bu za · 
vallı güvercinin (belki de çaylak 
yavrusunun) listede dendiği gib= 
ne diye kanape üzerinde kızartıl 

dığını, ve o fasulye ile et par-raaı• 
nın koca Riche ' itt ib ne alikas ı 

olduğunu anlıyamadım g:tti. 
Alın o kada: gösteriş te Ame· 

rikan yemekleri ıden. Burada her 

- a:ıwwws -------------------------------...-----~ ... 
Amerikada seyahate çıkan bir arkadaşımızın bu sayıdan 

itibaren mektuplarım neşretmeğe başlıyoruz. Birçoklannuzın 
ancak coğrafya kitaplarında okuyup öğrendiğimiz garip tabi
atli bir memleketten yazılmıı olan bu mektuplarda, bir ya
bancının ilk dakikalarda karıılaştığı hislerle beraber yerli 
insanların da yaşayış şekillerini bulacaksınız. Seyahat, dün· 
yayı dolaşmış bütün ya;ıcılar tarafından, daima "eğlenceli 
bir kitap,, olarak tarif edilnff.ştir. Bu yazılarda da bir müzik 
holün eğlenceli havasını bulabUeceğiniz gibi bir ki.tabın sizi 
yornuyacak kadar hafif yazılmış malumatını da elde edecek
siniz. 

§ey konserve h.tlinde, kutulard:t 
satılıyor. Çorbacian tutunuz da, 
piliç kızartması ve tatlılara ka • 
dar .... Hepsi de '-.arif kutular için• 
de, bin bir türlü resim ve ilanlar· 
la camekinlan süslüyor. 

Eh diyorsunuz, fiyatı da fena 
değil, bir tane alayım bakayım. 
hem pi§İrmeğe J~ lüzum yok, yal
nız ısıtmak kafi. Ve o süslü, ço • 
cuk oyuncağına benziyen kutu -
lardan bir tane 'atın alıyorsunuz. 
Üstündeki etikete bakılırsa aldı 
ğımz ıey "fasulye ile tavuk eti,, 
li.kin Karamanın oyunu kutuyu 
açtıktan sonra meydana çıkıyor. 

Siz tavuk etiyle pişmiı kuru fa • 
sulye beklerken, çıka çıka çorba 
gibi, içinde uf ak ufak fasulye ta
neleri ile tatlım~ı bir halita çıkı -
yor. Bizim bildiğimiz fasulye pi ~ 

yazından farksız, yalnız İçınde 
tuz yerine ıeker var. Ve Ame!ika· 
lılar bunu hafifçe ısıtıp kemali iş
tiha ile yiyorlar. Burada tuz he • 
men hemen kullanılmıyor gibi biı 
şey. Bir lokantaya gittiğinizde 

garsondan ayrıca bir parça tuz 
isteyince, "nareden çıktı bu me -
deniyetsiz adam,. gibi ters ters 
yüzünüze bakıyor. Amma d:ğer 
masalarda lıkır lıkır domates su
yunu içen, salçasını ekmeğine sü · 
rüp yiyenler ona pek tabii görü · 
nüyor. 

Zaten Amerikalılar mahdut 
birkaç yemek nevinden başka bir 
§ey bilmiyorlar. But haılaması, 

patates ezmesi, sebze çorbaat, 
(içinde bir parça sebze bulmak i• 
çin ka~if olmak :azım) havuç baş• 
laması, suda pifmiı çalı f aauiya • 
sı - i§te o kadar. 

Öğle a.ktam bunları yiyip du -
ruyorlar, üstüne de iki büyük fin• 
can kahve veya çay yuvarladılar 
mı, oh, keyifleri keyif. Tevekkeli 
değil, karikatürıerde Amerikalı • 
ları sıska, çiroz balığı çizmezler. 
Elbette, insan bu yemeklerle se -
mizler mi? Bakın unutuyordum. 

-
Aklıma bir ıey geldi, tavsiye ede
rim, zayıflamak iıtiyen bayanlar 
gelip bir ay Ametikada, ıark lo · 
kantalarmın bulunmadığı bir şe· 
birde otursunlar. Hepsi de bi: de
ri bir kemik, Greta Garboya dö • 
nüp emellerine :favuıurlıı.r. 

Sonra ekmekler. Burada renkli 
kağıtlar içinde, cevher gibi ıatı -
lan ekmekleri Istanbulda Mah • 
mutpaşada pandispanya diye sat· 
sanız kimse farkına varmaz. Hele 
bizim Mehmetçiklere bir tanesini 
sundunuz mu, sözüm ona bir IO· 

munu bir yudumda yutar. Buna 
rağmen bir lokantaya gittiğinizde 
önünüze birer !okma hüyüklü • 
ğünde iyi veya üç dilim ekmek 
~oyuyorlar, ve sizi çarnaçar ye ·. 
meğinizi ( ! ) ekmek5iz yemeğ"e 

mahkUm ediyorlar. 
TRAMVAYLAR 

Amerikada "Pensylvania,, e • 
yaletinde gördüğüm tehirlerdek; 

•• .ı 
tramvay arabalarını, ne Niyork • 
ta, ne de Avrupcının diğe,· bir şeh· 
rinde gördüm. Buradaki arabalar 
birer tren vagonu uzunluğunda, 
ve ne aahanhklan ne de biletçile
ri var. Vatman rahat bir koltukta 
oturuyor (bizim vatmanların· ku• 
lakları çınlasın) ve hem arabayı 
idare ediyor, hem de para toplu
yor. 

Bilet usulü yok, nereye gider • 
seniz gidiniz, üı:ret 10 cenl· Li.kin 
15 c:ent verdiniz mi ıize ortası de
lik bizim on para büyüklüğünde 

bir şey veriyor, ve ıiz bir Claha 
tramvaya veya etobüse bindiği -

nizde, bunu vatmana veriyoraunuz, 
ve böylece 5 cent kazanmıt olu -
yorsunuz. Sonra dolara haftalık 

karneler var. ister otobüste, ister 
tramvayda, hiç durup dinlenme • 
den tam bir hafta bu karne ile se
yahat edin. iyi b;r usul, değil mi? 

Bazı tramvaylarda parayı içe· 
riye girerken, bazılarında ise dı • 
farıya çıkarken veriyorsunuz. Ha· 

(Lfttfen aayfayı ç.euiriniz) 

Amerikad 'J Niyork ile Niyujer:sin araıını bagiıyan ve 
Hudson üzerinden geçen köprü · 
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Ba yi"am nasıl geçti? 
iktiyar bir kadın; • Bu yağmur değil, 
diyordu; üzerimize gülsuyu serpiliyor 

On bir yddır hep, bol ve ılık bir 1 mit ama kimin umurunda ... Kim-
süneı altında, bol ve pürüzsüz bir ı ı se buna önemlik vermedi, en çok 
tık içinde geçen Cumuriyet bayra.1 sevdiği, en büyük bayramı kutlula 
mı bu yıl nasılsa yağmurlu geçti. mak ve o bayramın uluaal geçit ala 
Yağmurlu geçti de sanki fenamı ylDJ ıeyretmek için kendilerini su 
oldu? Eski yıllar gibi yine çok cuk gibi yapan bu sürekli yağmu • 
tatlı bir sonbahar güneıi ile ıeçıe ru, herkes elbise üzerinden alınan 1 
idi elltette daha iyi olurdu. tatlı, ilik gibi bir dut aaydı. Alay 
Olurdu ama bu seferki yağmur- geçerken kadınlar paçalarından 

lu bayram da pek güzel ofdu. sular l!Zan askerleri göstererek: 
Gece aabahlara kadar yaiııla 

ceçtiği ve aabahleyin erkenden ha - Vah yavrucuklar vah, vah 
va hem serpintili, hem de pek yük arslanlar vah, ne de ıslandınız, ne 
lü olduiu halde daha aaat yedi de ıslandınız! 
buçukta y:ollar adam almıyordu. Diye acındıkça erkekler: 

Dokuzda iae Beyazıt meydanı - Askere yağmur, kar vız! Biz 
her ~iki gibi tam anlamile yükü • bir kere beı saatlik ukeri bir yü
nü almıt, yaya kaldırimlarda iğne rüyüıte bir ıslanmıttık ki, sırtı • 
atacak yer kalmamıf, tam bu ara- mızdaki bükülü ağırlıklarımız yir 
bk hava da karardıkça kararma . mi bet kiloyu ıeçmifti de yine u-
ya batlamııtı. murumuz delildi. 
Haİıı; ~yazıttaki Çatal hanmı Diye övünüyorlardı. 

hilirıiniz; Balurköy-Sirkeci otobüs Süvarilerin çevik, hırçin, atıl • 
lerioin durak yerindeki setli Ça . ran ve yaramaz oldukları kadar 
tal hanını ••. Dün alayı görmek narin vücutlu,· ince bacaklı ve a· 
için en güvenli yeri, ben o hanın iızlan köpüklü rüzelim atlarile 
aedclinde buldum, heme oraya tır- topçulann o kaim gövdeli, hantal 
mandmı. Buraya benden önce çık ayaklı koıkoca lenduha ve baba· 
11Uf belki tlaha üçyüz ki§i vardı. can kadınlan dün o yajmurun 
Y anm ıaat aonra yağmur batan • altında insana nede cana yakın 
dıiı saman üzeri apaçık olan bu. görülüyorlar; yainıurdan pınl.,. 
radakilerin keyiflerini bir görme rıl yanan renk renk yeleleri tüm
liydinlz. Bu daracık seddin üstün aekli gerdanları, perdahtlı bir ao
de timdi belki elliden fazla tem • maki tqmı andıran ant Ye kalça
aiye açıılmq ve üç dört kiti ancak ları ile ne de yürek tazeliyorlardı. 
bir felllliyenin altına sığınabilmiş Muzikalarm, havayı zangırda. 
ti. Fakat o sürekli yağmura ıem tan, borazanlann rüzgin titreten 
ıiye ne hayrederdi? .aleri, yafmurda kulaklara daha 

Y •im!F~ 7anm aaat IODfJ. ~li, daha pml\lb ıeliı-rı da 
temıfyl\', _1,emıiyesfz herkes birl>i vuhin tokmağma tem}'O tutarak 
rine ~'li~üı, herkeı birbirine gül ıslak yerlere İnen çizmeler: 
meye batlamııtın. -Şap, fup ! 

Ukin, o kadar 11landıklan hal 
de küue yerinden kmııldanmı -
yor, herkea bol ne,e ve gülme için 
de alayı bekliyordu. 

Bir arahk, adam batına yirmi 
kmuta iakemle ıatan yqlı bir ka 
dma sordular: 

- Sen buraya dün akıamdan 
bir tente çekmeliydin, ne için çek 
medin? 

Kadın .Ulerek kar§ılı verdi: 

- Ne diy~ tente çekecekmi -

tim-.Jkı_,yajan yağmur deiil ki .•. 
- Nedir ya? 

- Re olacak? Mübarek Cumu-
rİJet hayramımızm ferefine gök 
yüzünden üzerimize boyuna gül 
111111 aerpiyorlar. 

Ettikçe, bizim seddin üstündeki 
asker analan, asker nineleri: 

- itte bizimki ..• itte batçavu • 
tun arlcasında ••• Bak, itte baıtığı 
yerden bir karıı ıu fıtkırıyor ! 

Diye evlatlarını, torunlarmı gf ı 
tererek ıöiüılerini kabartıyorlar
dı. 

Hafif ve yanm ıeyimli kız ve 
erkek izcilerin, henüz çocuk dene
cek mekteplilerin o yağmur altın
da biraz olsun yürüyüf ve duruıta 
ki düzgünlüklerini bozmamaları, 
hele o sicim ıibi yaimura inad 
trampetelerinin değneklerini ha· 
vada döndürüp döndürüp sonra 
trampet derilerine indirmeleri ve 
sular paçalarından sızdığı: halde 
açık havadaki yürüyüılerinden da 
ha tevkii adım atınaları, dünkü 
yağmurlu bayramın en hoıa giden 
ve gönül oqayan görünüılerin · 
dendi. 

Yurdumuzun Her Yerind 
Cumuriyetin on ikinci 
törenle ve sevinç içinde 

Isparta, 29 (A.A.) - Cumu . ( anlatılmakta, hele Türk ulusuna ( topundan so~ra bqlıyan cuoa.ıl 
riyet bayramı b:ıgün çok ilgili bir ' Cumuriyet devrimlerini armağan yet bayramı tenlikleri halkıD 
durumla kutlandı. Geçit törenı eden ıözbebeğimiz Atatürke kıy- rülmedik tezahüratiyle ıeçJD 
çok canlı oldu. Atatürk anıb ö - mak istiyen alÇ4kların yakalan• dir. Yer yer kurulan halk ·· 
nünde ve Cumuriyet alanında di· muı haberi halk kürıülerinden rinden halka Cumuriyet d 
yevler verildi. Cumuriyetin, istik- halkımıza müjdelenmesi muhitte feyizleri anlatılmaktadır. 
lalin ve devrimin yüksekliği, ' üs - anlablmu1 kabil olmıyan tqkın Dün yeni yc&pılan ıpor 
tiinlüiü önemle ızah edildi. Saat heyecan ve aevi.:ıs uyandırdL haaiyle tribü:oılerinin, 
15 de uray tara.fından açılması Bolu buıün cı büyük bayramı· de betonarme büyük 
büyük bayrama Lırakılan yeni ti- nı yapıyor. Gece bu büyük hayra· 
mendif er istasyonu caddesinin a- mm terefine h&Jcevinde 300 iciti• 

lunun ve Sarayköy okullanDJllt 
tirilen yeni ıuyun açılma tö 

çılma töreni binlerce yurttaıın ö- lik bir balo verilmiıtir. Halka bf'· yapıldı. 11 bqtanbaıa taklar, 
nünde yapıldL dava ıinema ve temıiller veril · 

raklarla donatılmıf, ıeceletl 
KayaeriJe mektedir. Atatürke, Batbakan1& 

halkm ıevinçleri ve minnetleri tel yön bir nur yıjıru halini al 
Kayseri, 29 ( A.A.) - Cumu • ile yazılmııtır. Gece hükUmet konağmda 

riyetin 12 inci yıldönümü bugün balo verilmiftir. 
Cumiyet alanında büyük tört:nle Zongultlaltıa y ABANCI IUERDE BA 
ve binlerce halk önünde kutlan • Zonjuldak, 29 (A.A.) - Cu · 
mııbr. muriyetin 12 in.ı:i yıl dönümü bu· Paris, 29, (A.A.) - CUJD 

Halk büyük Jevrimi yaratan gün coıkun gösterilerle kutlan - bayramı ıefarette parlak t3 
yüce Atasına, sevıili Önderine mııtır. Saat 10,SO da Cumuriyet kutlandı. Törende Pariade 
canlariyle, baılariyle bağlılıkları- alanında jandarma, polisler, mek- talebelerimiz de bulunuyordllo! 
nı çoıkun ve tatkın tezahüratla tepliler, izciler, tehir ve köy hal· at 16 da elçimiz B. Suad Da 
gÖltermektedir. kından on bin 1riti toplaDDUt ve mi ve hususi tebrikleri H. 

Bütün tehir bupnün ıerefine törene baılanm,tbr. ilbay hayra• elçi, cumuriyetin yükaek et 
bqtan bqa donanmıf, her taraf. mı kutladı. Muntazam geçit ya ~ ni, devrimlerin büyük deie 
ta kurulan halk Lünülerindeq bit pıldL latan söylevinin nthayetide 
çok ıöylevler verilmittir. Gece Parti bqkam. aaylav Mitat Al- türk'e yağınca yeltenen al 
büyük bir fener alayı yapılmıt ve bnokun çok heyecanlı söyleviyle Türkün canevine, varlıiına 
bir balo verilm:ttir. Halk çoıkur. bütün yürekler çok heyecanlandı. yürüyen dÜfllıanlar old "" 
bir aevinç içindedir. Halkevi tara- Halk hep bir sfızdan Atatürke leyerek "böylelerin vücudü • 
fından aeceli gündüzlü müaame. ıanılmaz bajlılıklannı bir daha hk için lekedir,, dedi. Yurd 
reler verilmektedir. Buıün old1P haykırarak ant i~ ti ve ulu önde • nın Atatürk' e iletilmeaini 
ğu sibi yann da halkevi ıtadmda rin kutaal varh!t:na uzatılan alçak dan dilediler. Yurddqlar ı 
büyük idman ıenlikleri ve milli eller tekrar taıkın bir kin ve hınç· elçilikde çe>tkun sevinçler • 
oyunlar yapılacaktır. la llnetlenildi. uluaal martlar ve türküler 

/(o_ Uf!!_• hınak-Filyoa hattı ile Akdeni • rek damlarla cumuriyet 
~~~-- zin :Karadenize &ir daha kavu~ • mını kutlamrtlardır. 

Konya; 28 A.A.) - Cumuri • muı olmasından çift bayram ya . ı-----------'. 
yet bayramı saat 9,30 da hükt • pan binlerce halk ve itçi gruplar 
mette ilbaylıjw tebrik etmek aure- hük6met ve parti önünde toplana
tiyl~ bqladı. B:.ın~an ıonra Cu • rak hükumetimizi ve partimizi 
munyet alanına gıdildi. Alanda, lkı l d 1 Cand ö_.. ·ı ı .. .. .. a t a ı ar. an ı ... en er e 
uker, ıporcular, kultür teıekkiil • "kr d 1 
1 • k rl · ·ı büt"" li fu an uygu arını haykırdılar, 
en aa e ve sıvı un ıe ve H Ik kii" ·ı "nd - ı ı d 'Ik kt 1 1 b • 23 f t a rsı erı e soy ev er evam 

ı me ep er ta e eaı eana e- d" .. 
-1-•-!~1.. f d b··...:~ı, b" e ıyor. Dun geceden batlayarak 

f11:&&u u tara m an u,., ua ır ıe- .. d.. k il d 
• • ld N tukl .. gece ve gun uz o u ar a ve 

çıt reamı yapı " u ar soy - H Ik · .. · 
1 d• Atat'" k" ıtm "d'ld" a evınde soylevler verılmekte, 
en ı. ur U.:! an a ıı ı ı, t .11 .. ·ım k d" G 

d 1 nkı ?. ld b emsı er gosterı e te ır. ece 
era a çe e er •onu u ve u au• f . . 

ti Atatü k ' ha .. 1 l k ener alayları ıle ıenlıkler ve do-
re e. h' 

1 
~ e 0 an • 1 1 1 Ye nanmalar yapılmııtır. Parti tara· 

sevıı ıı enyle meraaıme aaat 12 f-..ı b" "k b" bal "ld' 
30 d "h et 'ld" 1111U&n uyu ır o verı ı. 

anı ay ven L •• •• • 

K d h ta fta Zonguldak bütun ılçeler, ka • 
onya a er ra , Ç&rf'· k" 1 ba • 1 

dükkin ve evler hep kırmızı bay· mu: ve oy er yram nqeaıy e 
raklarla donanmıf, gece de elek. çal amyor. 
trikler ile her taraf tenvir edil • ELBIST ANDA 
mittir. 

Buıün uray tarafından yapı -
hp Cumuriyet •lanma dikilen cu

Elbistan, 29 (A. .) - Cumuri· 
yetin 12 inci yılı ilçemizde parlak 
aöıterileriyle k'1tlulanırken ulu-

muriyet anıtı l<Grgeneral Cemil sun kurtarıc111. yarabcı Ata · 
Cahit tar•fındaa merasimle açıl· tiik'ilmüze ıuikaat yapılmak iate
dı. Gece tehir battan bata tenvir nildiğini yeni duyan batk Cumur • 
edilmif, halk tarafından fener a • luk alanında toplanmıt, resmi tö· 

SPOR 
Vefalılar 

Samsonluları yendil 
Samıun, (Kurun) -C 

bayrammı kutlamak için 
lamn açılma töreninde bu 
ve maç yapmak üzere 
lstanbul ıpor takımı geb11° 
lini bildirdikten sonra VtP 
knnı çaiırılmıttı. Buraya ıelfl' 
fa B. takmu çok gü2el bit 
ıösterdi. idman yurdu:~ 
yendi. Vefa takımında b 
lumdan , HalUk, H~ 
Muhteıem, Niyazi, Mustafa 
Takım burada çok iyi lslet 

raktı. O ıütekli yağmurun altında sa· 
at onbire kadar hiç ne§esini kay
betmeden bekliyen halk, onbirde 
ilk muzika ıeeini duyar duymaz 
bir kaynattı, yerde oturanlar aya· 
ia kalktı, ayakta duranlar yere 
çömeldi, aağdakiler sola, soldaki. 
leı aaja kıpırdattı ve itte o zaman 
herkea farkmcla oldu ki yajnıur 
çoraplarına kadar itlemif ••• itle • 

Bayramdan bir gün önce: . layları yapılmııtır. Mekteplerde renden sonra büyük bir miting ya. 

Futbolcu 7 efik ölA 
Galataaaray spor kulübl 

aekreterliğinden: 

Müe11if bir kaza .,.ti . .IJ', 
hepimizi terkeden m,aıetb 

yır, madem~ biletçi yok, öteki 

kapı&faa atlar, parayı vermem de

meyiniz. Bir defa kapı tek, aonra 
maniftlaaı vatmanm elinde. F e • 
na bir uaul deiil, ya1nız vatman • 

larm ~k namualu olmalan lizım 
çbldl her yolcu içeri ıirip para • 

JI Yerince o bir düjmeye batıyor, 

ve otematik bir makine yolcu a 
dedini kaydediyor. 

Günde ıo defa bu düjmeye 
baamua, bir doları cebine indir • 

mit demektir. 
SaJılı M. Ballttın 

- Yarın hava bozuk olacak, o
nun için yarınki bayram da eıki 
bayramlar gibi pek nqeli kaçmı • 
yacak galiba! 

Diye üzülenler dün ifte benim · 
le birlikte gördüler ki, bu on ikin 
ci ulusal ve genel büyük bayramı 
mız da yajnıur matnıur dinleme
den tıpkı ötekiler ıibi tam bir can 
Idık ve nete içinde geçti. 

O. C. Kaygıı ız 

Sivasta yerli mallar 
sergisi 

Sivaa, (Özel) Hükni Cumu. 
riyet bayramı münaaebetile bele -
diye karrı-ında yapılmakta olan 
yeni yapı da yerli mallar sergiıi 
açdmqtır. Sergi bir hafta devam 
edec.ektir. 

müsamereler v~rilmittir. parak uluıun kalbine, canına uza.· 
Bolutla tılmak iıtenen hain ellerin kınl • 

Bolu, 29 (A.A.) - Dündeube- masını istediler ve göğüslerinin 
ri Bolu ve ilçelerı, köyleri geceli büyük öiıdere siper olduğuna ve 
gündüzlü çofku!l sevinç ve ıen - yolunda can ve batlannı feda ede· 
tiklerle Cumuriyetin 12 inci ydd~ ceklerine ant İçmiılerdir. 
nümünü kutlam~ktadır. En büyük BURDURDA 
bayramımız olan Cumuriyet bay- Burdur, 29 (A. A.) - Cumuri· 
ramı bu yıl dah:ı içten ve candan yet bayramı töreni i1imizde çok gü 
ve ilgi ile kutlaaıyor. Bugün ıaat zel kutlanmaktadır. Günlerdenbe. 

dqımız Orman Mühendi9İ 
cu T evfikin cenazesi 31/ tO 
perteml>t. günü aaat 12 de 

camiinden kaldırılıp Ed 
mezarlıiına defnediıeceJdİ'' 

Bütün GalatasarYbtarıD ~ 
humu ıeven arkadatlanJllll 
lerini dileriz. 

dokuz 30 da Cuınuriyet alanında ri hazırlanan Cumuriyet alanında -----------
piyade ve atlı binlerce köylü ve ilçebay tarafından cumuriyetin 
tarlı, ityar, esna~ her ıınıf halk ve faydalan, eıerleri etrafmda bir 
aakerin ittirakiy•e Cumuriyet bay ..öylev verilmiftir. Söylevi mütea • 
ramı töreni ve geçit reami yapıl · kip alay gamizonuaıa ıidilerek 
dı. Parti kurağı önündeki ııalk malul gaziler ziyaret edilmit ve 
künülerinde kadın, erkek, ıenç orada birçok ıöylevler verilmittir. 
ve ihtiyar her ıınıftan pekçok ha• Yann gene halk kiir:;ülerinde ıöy· 
tipleT eumuriyet devrinde yapılan lev1er verilecektir. 
itler ve cumurivetin faziletleri yü- ÇANKIRIDA 
ce Atamwn devrimleri heyecanlı ın 29 A. A. - ~Hl• 
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var!,, 
~1•sın Cumhuriye 

1ll•deki eğlence 
~ (Anadoluda dolaşan ge • 

ıuıdan) - Sıcak bir hava! 
'1 •7aklanndan kalkan toz · 

il nefesini darlaştmyor. 
~~ Yaya olarak gelen irili o • 
tctı. lr bir köy şarkl8ı tutturmuş
tfdl huriye) köyündeki toplan • 
8ı 1oruz. Evvelce hep birlikte 
~?'aba.siyle gidecektik. Fakat 
tQı haber vermeden köyiln yo

Qlu~ gitmişi Oraya kadar 
btılaatıfk bir yol var,, dedikleri 

ancak bir saatte gidebildik. 
~k tenha ldL Arkam sıra ge
' lar döküldüler. Ben onlar • 

köye girdim. Sonra onlar da 
' llenı atına bindiren adam 
~ ıreliyordu. O da yavaşladı. 
..,:ethnl bilmiyordum. Hay· 
~ ı boş bıraktım, safa sapa:'ll bahçe kapısında durdu. 

'tt llhtann eviymiş, beni karşı
d lenıfı bir odaya aldılar. 
'lhenk var, hep beraber gf

~~dfler, Kalktık gittik. Bir e
tr hle lirdik. Orada köyün kız 'd kekıerf toplanmışlar. Birisi
~ ' de körUklll bir mızıka var

: h.vası çalıp duruyordu. 
\'-la aıraya dizildiler, delikanlı
\ '1\ rtn karşısına geçtiler. Sıra 
lııu ek kızlara yaklaşıyor, bir 
'dt llt riderek reveraM yapryor 
~::-davet ediyor. Kız derhal 
ktı l'or. Knrşılıkh oynuyorlar. 
fel'j '-\t usQide bir temenna e
~e rekmyor, arkadaşlarının 

'tIJ(a l'ı§ıyor. Öbür tarafta bir
dft lllrnın tuttukJan tahta U • 

liıııı.~ erıeri değneklerle vuruyor· 
'-'ıu a .. u~ beraber bir trampet 
~!' lıtoruyorJar, ortalığı kızıştı

da 11 oyun bir nevi dansa ben· 
•t bt bfzıırı bildiğimiz tarzda el-
1trı,1den tutmuyorlar n küçük 
, kendt kendilerine oyııu -

~ 1>8rlellkle devam ederken 
'tt.~ bir çığlık koptu. Oynamak 
~dt çıkan bir kızın arkasın • 

,, §ları bağırdılar l Kız geri 
0 °1'ast birdenbire karıştı. 
~tafa koşuyordu. Meğerse 
l 

1 
dört beş kızın roplarını 

1 ttıçlıya ınakaala kesmiş n 
~ fiatanlardan büyücek 

~la Parnuı 1 Bu kepazelik fi. 
'~ler r datıldıJar, evin odaları-

G • Orada bir m Unakaşadır 
-~ ... eç Vakitlere kadar sUrdU. 
>er~n tadı tuzu kalmamıştı. 

\ ~gJler Yerine gittiler. O gece 
q "-ta den ll'llsaflr ıelen kızla -

) flttk"1arı Parçalanmıştı. Bil
~~~ •nın keyfi kaçtı. Bunu ya 

--~t ~Şta bir çocukmuş dedi • 
' ~- edepsizliğe sebep neydi 
ldı~ etmişti, bir tilrlü 

&• -........, R. K. Cant!lrk 
l)o 

~llQ kızı kestiler 
-~ ~rlıte bir kilometre me
,'t oı.:-ll T epebağmda bir 
~i~ ttur. Burada Hatice 
. oıı'& ; bir kadmla 20 yaşın
~~f~ ıddık ve 13 yatındaki 

dıJt ~0lurnıaktadır. 
dır a?'1 •atarak evine bak. 

.. tid~ .. :k.ç iÜn önce yine 
"lt-.ı... odun ke.mİ.f, odun 
litQ '- de ıeceleyin evine 

U nı.nıar ürpertici bir 
~ Jc..,.~ ~ılaınııttır. Anne
't ~ld~ eıı boY\lnlarından ke 
\ ~İııd 'tı he.ide camız ve 
d~ ~e 1•bnaktadnlar. 
d~ 11caııtı llıanzarayı gö-
~ ırla.ıulf, kaaa.baya in 

ete haber •emıittir. 
'41lı, • .ı ko 

l!!JL 
• 

MI 
Gaziantepte endüstri ilerliyor 

Vilayet sınırı içinde yaşıyan 55000 kişiden yiizdc 
yetmişi bu • • 

2'eçınıvor 

Gaziantepte paz.a" 

Gaziantep, '(Ozel aytarmıız • 
dan) - Gaziantep ötedenberi 
genit mikyuta Lır endüıtri kura
ğıdır, halk ve çiftçiıi kara ıapan
dan tutunuz da i>aılanna giydik· 
leri kaakete vanncaya kadar bü • 
tün ihtiyaçlarını ıehirden lemin 
ederler erginlik 14vqında olduk -
ça zarar gören bu aa.nayi, Cüm • 
huriyet bükUınetimizin yaptığı 
himaye ve aldığı yerinde tedbir • 
ler ıayesinde eski durumuna da -
ha düzğün tekilde avdet etmiıtir 

Bu ıanayiin ekonomıal durum 
üzerindeki etkisi pek yüksektir. 
llkurağında yaııyan elli bet bine 
:vakm bir halk kütlesinden yilzde 
70 ti endüstrinin çefİtfubelerin • 
den geçinir; muhtelif tezgahlar • 
da irili uf aklı ıekiz bine yakın 

Antepli çalıftr. 
Mevcut aan'atlerin hatlıcalar• 

ıunlardır: 

Dokuma itleri - Yünlüden 
baıka hemen her çeıidi ve yünlü 
olarak kilimcilik, yazmacılık, ter
zilik, kasketçilik veıaire ... 

Kimya ıanayii - Sabunculuk, 
tabakçıhk. (Ve bundan doğma 
kunduracılık, kavafçılık, ıaraççP 
lık) kolonyacılık. 

-~~--. .....,-

yeri ve ıehrin belli bQflı ge~itlerin den Gaz.üer caddui. 

de hükUnıetimizce tatbik edilen rikanm ıimal ıahillerine ve Su • 
himaye usulü s.tyesinde, 923 yt- dana giden gül tef~li ~e ~rı sah
lmda bine düte.1 tezgah sayısını tiyanlanmızla metınlerımız mem
tekrar yükıeltmeğe baılamıttır. lekele altmıt bin altı? getirme~te 
931 ıeneai ihdas edilen kontenjan iken umumi har., Afrıkayı ve agır 
dolayısiyle ise büsbütün istifade gümrük resmi aııriyeyi kaybettir
etmit ve lıatti. 1913 manzaruını mit ve bu ıebeı»le tabakhğ1mu: 

bile geçmittir. bayii duraklamııtır. 
Bu geçit randıman itibariyle Filhakıka; ihracata dunnu! 

olmuıtur 913 yrhnın ben bin tez- denilemez. Ancak, eski kıymetini 
gi.hı t milyon 888 bin kilo istih • kaybettiği inkar götürmez. Yal .. 
ıal edilmitken 934 ıenesinin üç nız bu ıahtiyantardan köaelele • 
bin tezgahına aıt istihaa.lit yeku - rimizin diktikleri ve kavaflan • 
nu 1 milyon 975 bine yaklaımıt · mızın daha ziyade doğu Anado • 
trr. Temin ettiği gelir iki milyon }usuna yolladıklan ayak yemeni· 
650 bin liradır. }eri, postal, ıandal ve terliklerin 

Dokumacıhğ&; Antep alacala• satııı fazlacadır. 
rı, abalan, yünlüler, el, yüz ve 1928 senesinde dahil ve bari • 
hamam havluları, jakar ku,ak - ce 236 bin lira değerinde 214 ton 
lan, boyun atkıları, yazlık elbise ham ve itlenmit deri ile deri ma
likler, ot İpek elbiselikler, aba mulatı gönderildiği halde bu mik
perdelikler, bez, astar, meıhur tar 930 vılında 133 ton ecnebiye 
gelirlerimiz ve trikotaja; her nevi ve 37 ton Türkiyeye olmak üz.ere 
iplik, saten, ço:aplar, blüzle .. , er• 131 bin liraya dütmüf, 933 vılı~ 
kek ve kadın gömlek gömlek ve 
blüzleri dahildi!-. , ~...ıı. 

El iş leri 

da en çok ham deri olmak üzere 
(125) ton ecnebıye ve 31 ton 
Türkiyeye olmak üzere (97) bin 
liraya inmiıtir. 

Y alnı:ı, dördüncü kurultayda 
Antep murahhaılları bu deriler 
üzerindeki istihlak vergiıind11 bir 

1 
Dr. Behçet Uz 
Rusyava gidiyor 
Beledıyeter hakkında 
inceleme:er yapacak 

Beledi} eler kongresinde bulun
mak üzere Ankaraya giden lzmir 
şarbayı doktor Behcet Uz'un, Baı 
bakan lamet lnönü tarafından ka
bul edildiği ve Baıbakanmıızın 
kendisile uzun müddet korıuıtu • 
ğu yazılmıştı. 

Başbakanımız , İzmir tal'bayıru 
Sovyet Rusyada belediyecilik hak
kında incelemeler yapmağa me • 
mur etmiıtir. Doktor Behçet Uz, 
bugünlerde Ankaradan lzmire dö
necek, bir iki gün kaldıktan aon .. 
ra Moıkovaya hareket edecektir. 

T. T. f. kur umu iz mir 
kazı jşlerine yardım 

ediyor 
Türk tarihi tedkik kunımu üye

leri lzmiri ziyaretlerinde lzmir ka 
zılarını da gemıitler ve müzeler 
direktörü Bay Salahaddinin bu 
hususta.ki çahımalarını takdirle 
karıılamıtlardı. Kunim ubaıka -
m Bayan Afetten müzeler direktö
rüne fu mektup gelmittir: 

lzmir Müzeleri DirektörlüğiJ • 
ne: 

lzmir içinde müzeniz tarafın -
dan yapılan hafriyatla ve meyda
na çıkardan antike eserlerle ku • 
rumumuz derinden iJgilenmit ve 
bu yoldaki deierli çalıımalarıru • 
zı takdirle karıılamııtır. Kurumu 
muz bu hafriyatın tamamlanması 
için elinden gelen yardımı esirge
miyecektir. 

Kurumumuz namma hafriyat it 
lerine ıarfedilmek üZere size üç
yüz lira gönderiyoruz. Ayrıca yar 
dım yapdmuı için kültür bakan • 
lığına da başvurduk, aaygıları • 
mızı ıunanz. 

Türk tarihi kurumu 
A.•hqkam 

Tarımıel en3üıtri - Peknıez 
ve helvacılık, zeytinyağcılık, tat -
hcılık, tekerlemecilik. 

Keten ve kr~pdötenler üzerine 
Antepli genç kızlar tarafından 
yapılan itlem<?, Amerikalılarca 
pek rağbet bulmut iken şehrimiz 
den Suriyeye geçen gayri Türk 
kimselerin daha fazla kayrılma • 
lan ve mevcut :ktisadi buhran 
münasebetiyle ıhracat azalmıştır. 

yanlıthk olduğunu müdafaa ve -------------· 
dermeyan ettikl~ri ve bu müda -

AFET 

Madeni aan'atler - Bakırcı · 
lık, demircilik, dökmecilik (yeni 
ölçülerimizin en çoiu burads de;. 
külmüıtür) Tornacılık, kalaycı · 
lık, tenekecilik, kuyumculuk. 

Tahta ıanayii - Marangozcu· 
luk, mobilyacıhk, haşırcılık, kö • 
tekçilik, nalıncılık, körükçülük. 
saz aletleri. 

Muhtelif ıan'atler - Tabela ~ 
cılık, fototrafçılık, klitecilik. iğ -
ne ve makine elitleri ..• 

Bu ıaaı'atlerden yalnız muhi • 
tin ihtiyaçlarını tatmin edenleri 
bırakarak Türkiyeye ve ecnebiye 
gön~erilenlerinden bazılarını mü~ 
talea edelim: 

Dokumacı/ık 
Alacacıhk, tehrimizin çok es · 

ki bir aan'atidir. Geçmit günlerin 
en ileri ve civcivti zamanı 913 yı 
ima rastlar. O vakit memlekette 
bet bin tezgi.h vardı. Yedi ıekiz 
bin nüfusun ç.alııtığı bu tezgahlar 
yılda iki milyon kilo mal dokur 
ve bedeli üç yüz bin Türk altını 
tutardı. 

Halının yükıek rekabeti kar -
ıısında bile mevkinii mu haf aza ~
den dokumacılık, genel savaıtan 

.. ve 930 ıeneain· 

Buna mukabil İstanbul, Anka• 
ra ve İzmir bayanları bu çok ince 
ite fazla önem v~rmeğe başlamıı
tır. Amerikaya ~iden Antep eli!· 
leri, kenar ve kö~eleri işlenmi' 
mendillerden ibaret· iken Türk 
bayanları için sofra örtüleri, pe • 
çeteler, çay takımları, karyola ta
kınılan ve muhtelif blüzier itlen · 
meğe baılanmıı~ır. 

Sabunculuk 
Zeytinyağ istihsalatının yüzd~ 

80 den faz lası s.ıbun için kullam• 
hyor. imalat, p~k merguptur. A -
nadolumm baıka yerlerinde çı -
kan mefıuı sab'1nlar rekabet et • 
mek tehlikesini göstermiş ise de 
anlaşıldığından bu mahzur da 
bertaraf edilmiştir. 

ihracat doğu ve kuzey Anado
lu ile Edirneyedir. Son dört yıl -
danberi tuvalet sabunu imal ve 
ihracı da yapılmaktadır. 

Bir milyon <JJS bin kilo .,,ıan 
930 istihsalatı ıarım milyon lira 
sağlamıfm. 

Tabakcılık 
Bilhassa Suriye ve umumi 

harpten evvel cezayire kadar Af· 

faa varit görüldüğü cihetle jıtih
lik vergisi kaldırılmıt olduğun • 
dan ihracat önümüzdeki yıllar i -
çerisinde daha fazla olacağı umu-

luyor. w·1·~ 

Bakırcılık 
Osmanlılar 7amanında daha 

ziyade gayri Türklerin elinde o • 
lan Antep bakırcılığı da çok mü -
terakki ve me,hur idi. Bu töhrel 
ve inceliğini, san'at törayiıçiler: 

eline geçtiği halde tamamiyle 
muhafaza etmektedir. 

Gerek örsler :le ve gerekse 930 
da çalıımaya b~ılıyan bakır kabı 
fabrikasında yapılan heuplar 
mahalli ihtiyacı tatmin ettikten 

başka Anadoluya da ihracat ya · 
pılmaktadır. Ucuza mal etmek ve 
daha güzel yapmak suretiyle ka • 
çakçılıkla da rekabet eclilmi:ı ve 
bu çeıit kaçakç:hk kendiliğinden 
ortadan kalkmıştır. 

Senelik bakır kap imalatı elli 
be! altmıt ton arasındadır. 

1 eşviki sanalJİ ve 
fabrikalar 

Cümhuriyett.!n evvel mahdut 
birkaç un fabrikasına inhisar e · 
den motör kudreti buaün zeytin • 

yağı, ıabun, mensucat veı iplik ıi
bi mühim fabrikalardan torna it
lerine kadar kullanılmaktadır. 
Şehrin tenviri için yapılan fahri • 
kadan ıanayiimiz ehemmiyetle 
istifade etmekte olduğu sibi boa-. 
tanlara konulan tulumbalar da 
elektrikle çalıımaktadır. 

Teıvikisanayi kanunundan; 11 
si Gaziantepte, on biri Kiliıte ve 
sekizi Nezbide olmak üzere 36 mü 
eaaese iıtifade etmektedir: Bun • 
lar: Bir elektrik, bir iplik ve men
ıucat, bir bakır kap ve tuvalet ta• 

bunu, bir zentinyağı, bet fabrika 
Siyon halinde iphk mensucat, dO" 
kuzun f abrikaıı ve on altı aabun
haneden ibarettir. Bunlardan 
baıka inhisar idhreıinin modem 
ıoma fabrikuı tPhrimizin nefiı 
üzümlerinden haHı rakı yapmak
tadır . 

Şimdiki tezgah ıayı11 2600 o • 
lan ve geçen yıl 1500 ton iıtihaa -
lat yapan dokuma itleri 929 da 
334 bin kilo için 397 bin lira ve 
931 de 772 bin kilo için 884 bin 
lira ve 933 le 1 milyon 797 bin ki· 
lo için de iki milyon 711 bin lira 
getirmittir. 

Sanayi, gün geçtikçe inkitaf 
etmektedir. 
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Acenteleri: Karakö1 - Köpriibaşl 
ISTNBUL - 18: Bayanlar fçiıa jim feL (2::l62. Sirkeci Mlilalrdar ad~ 

na.stik. Bayan A.ıade Tarcan. 18.20: .. -• ifan te1•fon: 22740 -
Dans musikisL 19.50: Bayan Klınn 
keman solo. 19.10: Foto Süreyya konu
şt.ıyor. 19.30: Maryo: Gitar solo. 20: 
Ul usal ekonomi ve arttırma kurumu 
adına konferaM. 20.30: Stildyo or . 
liestrası. 21: Rdyo C3Z ve tango er -
k estralan. 21.30: Son haberler. Borsa 
lar. 21.50: PlAk neşriyatı. 
BÜKREŞ - 13 • 15: Pllk ve du • 

Y)lmJar. 18: Ractyo &alon orkestram -
Sözler. 19.20: Koıı.c;erin süreğL 20: Du 
yıımlar. 2i>,15: Plak. zt: Sözler. ZL15: 
Senfonik konser. 23.45: Yabancılara 

Mersin Yolu 
INEBOLU Vapura 1 lkin

citefriQ CUMA günü saat 11 
de MERSIN'e kadar. (6770) 

ı•~~~------~---------
Trabzon Yolu 

GOLCEMAL Vapuru 31 

Birincitetrin ?ERSEMBE rü· 
nü ıa'at 20 de HOP A'ya ka-
dar. {6771) 

duyumlar. 1,obzon r olu 
VARŞOVA - 16.30: Salon trlyasu. i ERZUR.'u'M vapuru 2 lkinc~ 

17: Çocuk programı.17.45: Leh onkr-
1 k 18 S .. ı ıs ıs 0 -:..u •-...;ft CUMAR, n:s. 1. 0üııü ı••t an ve orosu. : oz er. . : V<U.:.ll ~,...... • ~ 

m plAkları. 18.50: Sözler. 19.15: Pi. 20 de HOPAY4 Jiadar. •46772,, 
yano birliğfle ~arkılar. 19.30: P.illll'liiıı ____ lllİll. -IİlllİI. ---ili 
bahsi. 19.40: Pazarı nasıl geçlrelinı? 
19.45: Plak • Sözler. 21: Hafif müzik·r •a-.• Dün ve Yann --•1 
Sözler. 22.3:>: Şarkılar. %3: Kuartet. T ··· kü'Ili t "' ·· ·· ,,., ,,r. D "Ak'- ercume ya mm .. uncu 
~. ans pua ~rt. • 
BUDAl'EŞT~ _ l8.lO: flAk. ıs.s5 serisı tamamlandı 

Spor. 19.10: Söylev. 19.30: Piyano • 
keman konseri. 20.10: Vlttor llugo 
hakkında sözler ve güfteleri btüunan 
mOzfk eserlerinden par~lar. 22: Du
yumlar. 22.20: l\farar mtiziğl • Sözler. 
24.10: C:ız. 

ViYANA - 18.30: Yeni lngillı. pfıol 
kılan. 19.23: Sözler. 19.25: Tarihsd 
yayım. 19.05: Söılcr. 20: Duyumlar. 

10 kitap 520 kurut 

Birinci taksit 220 diğerleri 
ayda 100 kuruş 

31 R.ain Ahmet R8'it 
32 Ari.al.o Metafizik Hilmi ~ 
33 lıkend• Hay~ Rifat 
34 K..dna "~.,,.lizm Sabiha 

, 
ıs 

' 

. 
ÇOCUk' BÖYÔR, ADAM OLUR 
l<UMBARASI DA KASA OLU~ 

• y '• • 1 • • 1 • • l • • • 

~~' 
~~ 
~ ~tı0tİ~~~~~ 

~J 
KUMBARASI 

Siz de 31 ilk teşrin 
bir kumbara alarak para 

20.10: Ulusal servis. 20.30: Senfonik 35 Oeıaokrit 
konser. 22: Reportaj. 23: Dayoıalar. 36 Dinler Tarihi 

Zek.-=riya , 

Haydar Rif· · ------------··-------------------· Hilmi Ömer ZA YI 
Radyo otkestrast. 23.40: Sözler. 24.05: 

37 Filo2:ofi ve tan'at Suud Kemal .Nllfm tezkeremi zayi etim. Yenisi 
Konserin süreği. 24.45: Dans. 

38 Etika Aiaoğlu ai alacatımdan eskisinin hükmü yok-

.-------..P,-r,-,m ... be--c-m .. t•A-.~ıı 39 Henklit Haydar Rifat 

Takvim " 1 d teşt n l !Ctteşr1n 40 Ruhi mucizeler Cemil Sene 

Gh doıtışu 
CIJo bıtısı 

"abah aımu 
O~lt namaz• 

1 kindi umu. 

Yılı n ~e.çea rthı ıcr ı 
{ılı 'I lı:l l ın ı ı.nl crl 

~ Saba.o -4 Sabam . 
uı ~.30 

17.08 17,07 
•. ıt5 ~ S7 
1 l-'8 il.~ 

14.48 ,,,.Q 
17.0'1 17,02' 

U!..40 ıa.aı 

•. ~o , ,51 
~O l 303 

64 6., 

Müracaat :roi - Vakıt miinaesesi 
latanbul • Ankara caddui 

Dr. Mehmet Ali 
Bevliye mütehassısı 

Köprübaşı: Eminönü han telefon ıl9lj 

tur. CV. No. 10282) 
Clbalt rxzpur lskelealnde 122 

Şaban 

Yeni Eserler 
FATMA 

Fuat Nebil Ertok Amavutköyünde Liltfiye M. arka 
--=~- Küçük hiki.yeleı- S. 4/ 11 No.h dört odalı ev. 

60 ltUru3 Topkapıda Fatmaıultan M. Ah· 
MutULka alınız ve okuyunuz .metpafa ıııedresesinin 15 No. odası 

Satış yeri "V AKIT., ._ ___________ _.r.Arnavutköyünde Lutfiye M elç.i S, 

Senelik uıuhammen 
k:ira-• 

80 

30 

6 

~~~~~--~~~~~~~~~~---.~. ~~~~~~~~~~~~~~-~~~~-129/67N~lıikika~ 4odaL~ 

B 1-R ı· K T 1 R [ N K ~ z Q N 1 R Fatihte Ferhatağa M. Çinili ha· 

1 45 

. 
@ 

' 

--E ;_____ 
= -- --s 
:;::; 

mam S. Haci Kasmıağa mektel>i 

'J . arsu~:a!:a::~~T:u:ıik muhammen ~r!~ı ve muvakkat t 

O yaı;ılr olan mahallerde 936 aeneıi Mayısı ıonuna kadar kita1' 
mek üzere ayn ayT1 pazarlıia konulmuştur. Şartnameleri ~• ~ 

() 
Müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek istiyenb Ie

1
r hizalar.-;~~/ 

terilen muvakkat teminat makbuz veya mektu iye 11/ 2 cı ("' 
Pazartesi günü ıat 15 de daimt encümende bulunmahdır. (1.) 

Türk Hava Ku,-unııl 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kiıifl 

zengin etm~ştir. 
Yeni tertip plinını görüniiı I ' 

1. ci keşide 11 2. cı 1 eşrin 935 JdJt 
Büyük ikramiye: 25.000 L~r~ıııit' 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ıkr 
lerle ( 20.000 lira ) lık bir mükafat vardıl';ıJJ' 

Planları okuyunuz. Ve bu zengin Piyani0 

talilileri arasına giriniz. 

ıııı~~ıı~~ıının~ııın111mmooı~ı•ıı•~~ıooı•11 
Selinik Bankası 

1 Tesis tarihi: 1888 /plfJ} 
Arsıuiuıal arttırma günü olan 31 Birin~ıteşrint!e- Banka Şube ve Sandıklannda bir biriktirme ht'! idare merkezi: ısı AN BUL ( Go 

ıabı açtırarak en aşağı 10 İira yatrranlar aruında 100 klıiye !-J&fıda yazılı ikramiye\eri verecektir: TUrklyedekl Şubeleri; 
BlkJNCTYE 100 L:ra ) 

lstanbul, (Galata-Yeni Cami IK.lNCIYE 80 ,, 
vçONc'UYE ·:· '60 .. lzmlr, Mersin 
DôRİJONCVYE 40 ., Yunanlstandakl Şubeleri 1 

BEŞlNCh' E ~ .., 20 ,, 
·rott> ·10 - SelAnlk . A tlna . Pire .. ELLIN"' ı E KADAR . ..---, •. .• 

ELLi BfRINCIJJEN YOzONCDYl K. 5 " Her nevi Banka muame/8.tı. 
Kura Birincfüanunun 7 uıı"ae Ank&raıl& Merkez Binaımda çekaeeektfJ". J(uraya rirebilmek lçir 

_ _ . • •• • .. • .. . ___ , __ .• , • ___ ~ _ mııııınııs~ııııuıııllllllllHllllllmUB111BDJuwıııınıaumııııu1B11ımııım1111n111ıaıııııııllill· •• 

1 





ABONE ŞARTLAR/: 
rııwı e aylık e aytııı Aylık 

Memlekettmı.zde 760 '20 236 110 
Yabancı yerlere 1860 7~ fOO 160 

Posta blrllglııe l 
gtrmJyen yerlere 1800 1}60 M>O lAC 

fOrktyenJn ber posta merkezlnde KUKUNa abone yazılır 

YAZ/ VE YONETIM YERi: 

latanbul, Aııkara ca.idell, t VAK11 yur<JU) 

ifdare: 2'870 
ı·eıeton I Yazı ışıen: ~•871l 

- TelgraJ adrest: KUHUJli letanbUJ 

Poeta ııutuau No. •e 
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An karada Curnuriyet bayramında yapılan büyük törenden intibalar 

ltaly -Habeş harp cepheleri vaziyeti 
26 -10-935 te ltalyanların Somali cephesindeki vaziyetlerini gösterir kroki ile 
2-10 - 935 te Eritre cephesinde ltalyan ve Habeş ordularının durumunu ve 

yakında vukubulacak büyük muharebede ltalyan ileri yürüyüş 

istikametlerini gösterir kroki 

Eritre Cephes i 

Habeşlilerin, Makalle şimnll garbi
sinde ve Takaze ırmağl ayaklarmdan 
UERt deresi gerisinde İtalyan tanr -
ruzunu karşılıyacakları tahmin olu -
n.n hilir .. 

UERl Habeş mevzıının zaptı için 
bir ay lazımdır. Bu mevzi, 2300 metre 
yüksekliğinde dağJariyle oldukça çe. 
tlndir. Bundan sonra Geva deresi ge
risindeki mevzi gelir. Makalle bu mev. 

R 

ı OESY~ YO\.U 

o•,Y~ kM C5NUPTAOIR. 

ziin en kuvvetli bir noktası, müdafaa 
merkezi olacaktır. 
Eğer Habeşler, iyi müdafaa eder

lerse, 1936 senesi başına kadar l\fa • 
kaile mevziinin dayanmasl mümkiin -

Ogaden Cephesi 

tE T 
o 

dür. Jc'akat, ltalyanların 1936 yılına 
MakaJ1eyi zaptetmiş olarak girmeleri 
daha ziyade muhtemeldir. 

Somali cephe.c:;inde i~e ~imaldeki 

Tigre haYa lisinden büsbütün ba~ka -

°'°' öl ~e 5 ıs· 
dır. Ogaden mıntn~a~ı,;ı ç ane•~ ~eıt 
bir saha dı1'. ffori yuru: ş, yerleri11 

11 
ayycn izlerden ve ku) u . 1tare1'ltı. 
yapılabilir. Bu cephcd:taıd .s-' 
hedefi, !:iO kilometı·e u 
ra.r'dır. 


