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Fransızgazeteleri şaşıyor 
Konsey kımıldamamış I 

Bunlardan biri şöyle diyor: 
~ So...,enin iereddldil, geçen lıaftalt11ın lcabadagıca 

dignlerine çok aglcırı tlll,ı&,, 
. . 

l 

c.:eml11nl Al-Mm nıecliıl lftüna lıalin de HabeşlS,lan menlnfnl ~rten j 

iŞ KANUNU 

Tatil yüzü görmiyen 
fırıncılar 

, 
Fınn sahipleri rekabet zararlarınr amelenin: 

yevmiyesinden mi çıkarmak istiyorlar? ' '". 
(Yamı 1 na «llJftlllllitM') 

F enerbabçe 4.,0 kazan 

Paria, 6 (A.A.) - Gazeteler.! çıkça t..hür etmesini iateyent 
Cmewe toplantnmm ilk ıünün -1 Solyan baımm sukuta hayalini! 
den olc:lukça karitık bir intiba ha.1 uc· ı ıtur """,. ... ,iahr. a •..... .t.r.ll .... ...,.,,..~-o, .. , m ıp o mu • 
ııl elntitler ve ekseriyetle, ancak . ' · . . . . , ner6a/tfe lıaaıirlı. ü, ınır.taia aram.la 7"Pflan TlriQre liirelr ,_.. 
vakit kazanıldılını kaydetmekte Petıt Parıaıen, dıyor kı: 'Bu piyonlafrı yarqı tla l.tanhl taium tt.ırahndan ltaomllı. ,.,.,. ... 
bulunmuılardır. Bu durum, uhu· toplantı diplopıaıi kurnazhiınm ternnl etlen GalatMaray lıtaı'nı -yu/ıartla sörii~ Y carları 

' lar 1011eteti nwuzunwı daha a ·İ (Sonu Sa. z Sü.. 5J 6eıincitle •11or •iitvnlmunıztlaılır. 
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Amerika da 
~ amoargo 

Amerika silah, cephane 
ve gereç satmıyor 

Vatington, 6, (A.A.) - Habe· 
Yugoslavya ile Bulgaristan arasında hoşnutsuzluk 

Alman 1ada 
Büyük süel manev

ralar yapıldı 

t:~:u~~~:~:.r:~:::;:~:! Suı·kastçı Uzunof çetesı·nı· 
velt, bundan ötürü silah, cephane 1 ' 

Hamelıı - Under - wc.:er, G (A.A.) ..
Burada Bükeberg'de bir mUyona 

yakın köylülünün önünde bUyük 1·e 
muhteşem süel manevralar yapıJrnak· 
suretiyle Nasyona1 Sosyalist JıaSllt 
bayramı kutlanmıştır. 

::S:i0:i!~::~~~::u::·::~ Y ugoslavyada mı hazırlamış? 
hafaza eden Bay Ruzvelt harp e-

Töreni açan doktor Göbbels radr0 

ile neşredilen bir söylev vermiş \'e kat. 
lülcre manc-rraların taktiklerini ,·e 

• safhalarını anlatmıştır. Ondan son -
den taraflardan hangisinin müt:ı· Sofya, 6 (Özel) - Suikast ha ( kanı dii.n Cenevreden aöne;keu{ beyanatta bulurıarak •uikaıt ha· ra köylü cephesi başkanı Bay Derr.e 
arriz olduğunu tesbit etmek için, diseıi Yugoslavya ile Bulgarıstanl Eelcrada uğr:ıyarak baıbakanı dia~sinin Buliar milli :~. tııadiya · bir söylev Yermiş Ye müstehliklere Jıi• 
hiçbir teıebbüa ya.pmamı~tır. ara&mda hoınul3uzluk dc,ğurmuş · ziyeret etmiı, aradaki anlaşama · 1 tını yüzde yüz du. durd\l'unu söy . tap ederek fedakArlık istemiştir. 
Diğer taraftan ambargo emrine tur . Belgradda Çlkan P:>!ıtikcı ga·I I k . J k lemiıtir. Nihayet uzun alkışlar arasında ~ 

muhalefet edenlere S yıl hapis ve · B 1 
1 

maz 1 üzerın 8 görütere gaze • ı HitJer kürsüye çıkmış ,.e büyük bıl' 
zelesı u gar eazcte erinin ve ba. tcdlcre me:;elenin dü~eltild1ğini t ··< 10,000 dolar para cezası tayı·n e • B 1 1 BULGAR AJANSI NE D YOR 1 söylev vermiştir. Bay Hitler bu so. • 
-zı u gar resmi tahıivttlerinin. süylemi~tir. Buna rağmen, anla - lel;nde Almanranın gayet sıkı bit 

dilmittir. Amerika dıt bakanı bu kralı bizzat öldütmck ~Icre Sof - ı şamamazlık oı·to.ılan kalkmamıt . Sofya, 6 <A.1.) - Bulgar ajansı pl5.nla hareket eden bir ekonomisi ol• 
emrin tatbikini bütün Amerikan yaya gelip aaklan3.n uzun\lfun , bildirly.or: nll.SI lüzumunda ısrar etrnig ve hıı.1• 

k 
tır. ~ 

gümrü lerine yaymı! bulunmakta. Yugoslavya topra.klarmdr. hazır .
1 

Belgratta ~ıkan Politika ye Pra\·da }edilmesi bilhassa güç meselelerdell 
dır. ladığı bir çeteyle Yugoılav _ BuJ... SOFY ADA SUlKATÇILARIN gazeteleri, son Bulgar Yakayii hak • bahsederken " bu mesele Almanlar i· 

gar hududunu geçerek eeldiğini TEVKiFİ DEVAM EDJYOR kında yazılmış mektupları ne' . çin çok güçtür, çünkü gayet dar bif 

Zorlu bir durum 
( Baımakalcdcn deı·am) 

ltalyaya gelince, bu devlet tabii o
larak bu ka.nh olduktan başka çok 
masraflı Habeş davasını bir gün ön -
ce bitirmek fikrindedir. Onun içindir 
ki MU801ini bir yandan lngiltere, ö. 
bür yandan Fransa hUk!lr.te!lerine ö. 
zel birer mektup yazarnl< Akdenizde 
süel mahiyette alınını:: olan tedbirle . 
rin karşılıklı olarak geri alınmas1m 
istemiş. bu maksn.tl:ı bu devletlere ye
ni tr:cliflerde bulumnu tur. Fakat ln. 
c;lliz kaynaklan C:c: :m ı bu teklillerir 
evvelce yapılmış olup reddedilenler
den hiç farldan bulunmadığım, bu i
tibarla kabul edilemlyeceğini bildir -
miştlr. Hiç şüphe yoktur ki lnglltcre 
hükum~Unin ''ereceği resmi ceYap da 
böyle olacaktır. 

Ita1yıının istediği İngiltereyi Ulus. 
lar }\urumu çerçc\•esinden a~zrarak 
bu devlet ile arıca müzakere etmek
tir. Halbuki lngilttre Habeş mesele -
!inin mutlaka Uluslar Kurumu için
<!e konuşulmasını, Uluslar Kurumu 
p?ktr hilkümleri dairesinde hallolun • 
nı'lSrnı istiyor ,.e bur.da son clerc:cler
de ısrar gösteriyor. Onun için bugün
lerde uluslar kurumu bu meseleyi ko
nuşmak için fevkalı\de toplantısını 
yapacaktır ve görilnüşe göre ltalyaya 
karşı süet mahiyette değil, fakat e . 
konomik mahiyette ıecri tedbir yapı! . I 
ması kararla~tmlacaktır. Bu karar t-1 
taJy:.nın Habcşistanc!a girişmiş oldu - •ı 
~u harbin demmma filen engel ola . 
mazsa da bu memleketi ck:>:10&:1il• 
noktacl.ı.n sarraca~: tır. SüYey•ı k:-n:ı ı ;. 1 

nın geçit harcını Uç miEline çıkarmak 
gibi t<'dbirler <le. bu sarsmtmın tc3 iı ~ 
nj arttıracaktır. j 

Italyayı bu zorlu durumıfan yalnızı' 
bir şey kurtarabilir o da kısa bir ı:ı -
manda Ha beşistanı amana getirecel; 
büyük bir zafer kaıann-.asıdır. Mese. 1 
lenin bu cepheden fili olarak kcnd; 1 
kendine hallediJme3ic1ir. Böyle bir hal i 
karşısında lngiltercnin (Tana) göHi -, 
nü ve havalisini işgal ederek Italyan ı 
- Habeş daYasrnın yeni bir s:ıf'haya 
girnıMl ihtimali yardır. Bunun la be
raber bu ihtimal çok zayıftır ,.e üze
rinde şimdiden zihin yoracak bir ele . 
ğeri haiz dtğtldir. l 

ASIM U~ 

Bulgaristan komşu- •I 
/arife dost kalacak 

Sofya, 6 (O~:l) Bu!gar 1 

Dıt Bakanı Kölfivanof Cenev • 1 
reden Sofyaya geldi. Gazetecile -
re ıu beyanatta bulundu: 

- Cenevnde bugün Ba~kan 
memleketleri müme11illeriyle ko
nuıtum. Bulgariıtan her ne kadar 
paktlara dahil değilse o~ bütün 
komıulariyle daıma doat kala -
caktır. Yugoslav Batbakanı U -
zunoviçle Belgratta Balkan sulbü· 
nün tanini meselesini, Titüleako 
ile Rusçuk - Yerköy arasında 
kurulacak seyyar köprii mesele • 
ıiDİ, Makaimoela ela ticaret mu .. 
kave!eleri metelelerini konuttuk. 
Bu mukavele yakında imzalana • 
caktır. 

yazıp aöylemi4 olduklarını, hu ~ Sofya, 6 (Özel) - Kral 8oris\j retmektedir. Bulgar hükıimet çe - yerde yaşamaktadırlar,, demiştir. 
venleri, bu gazete tahrir heyetlerinin Bundan sonra, bay Baldnn'in dik• 

nun doğrudan doğruy~ Yugos - öldürmek istemekle alai...adar 0 • ı bazı alAkadar e~ha!I tarafından iğfal datörlüklerin memleket içi zorlukla• 
lavya,•a hücum oldugu"' n:.ı yazmı~,. !anların tevkifine devam olunu · ı d d 1 · t rından kurtulmak ı...ı ... harp , ..... ptıklB' ·~ - edilmiı olmaların an o ayı samım ~ua J .. 

tı. yor. Dahilde yakalananların bep· ımretu tee~ür duymaktadır. öyle a- n hakkındaki sözlerine temas ede -

Dün buradaki Yug\>ılav elçiai 
Markoviç Baıbaİ<;an Totefi ziya · 
retle Yugoslavyaya tevcih olu -
nan hücum ve ıUpheleri protesto 

si Sofyaya ıetirildiler. )~kadar eşhas tarafından iğfal edil . rek bunun yalan olduğunu Ye har -
Yalnız kalede 17 kiti tutul · mişlerdir ki bunlar, suçluların duru- bin demokrasiden geldiğini söyle • 

mu~tur. Tevkif e~ilen zabit;e:rin munu zayıflatmak için bile bile te - miştir. 
sayısı elliyi buld,l. Bunlaıın ara _ şebbüs edilen fiilin vehametini azalt
sında arsıulusal at yarıfJarına it· m• ve ayni zamanda son zamanlar. 
tirak eden meşhur Jokey Binba • da Bulgaristan ile Yugoslavya arasın
~· Toçef de vardır. Rusçuk garni- da o kadar Jyi surette tesis edilen sa-

etti. 
Bunun üzerine ak:am gazele -

lere resmen bir tekzip verildi 
Bunda "Çeteci Uzunofu.il Yugos .. 
lav topraklarından geçtnek gel · 
diği yazılıp ııöylcnmemi' olduğu .. 
bildiriliyordu. 

Ayni zamandıa. Bulga" Dı~ Ba • 

• mi mt dostluk münasebetlerini k.arart-
zonundan üç zabit ıuikastle al& • i 1 kta... la Fakat b 1• ma aça ııma uır r. u a a. 
kaları yüzünden Romanyaya kaç· kadar e~ha.sın bUtün manevn ve en -
mıtlardır. Nevrekop be~~diye rei· trikalanna rağmen iki memleket, ta • 

si de tevkif edilenler aruındtıdır. kip ettikleri amaçlarclıı muvaffak o -
Bulgar Baıbakanı Bay T01efl lacaklardır. 

~~-----------------------------------Habeş imparatoru harekitı 
b·zz_at idare edecek 

(Üstyanı birincide) 1 fından terkedıldiği ceph~ kısmın· Eritre cephesindeki He.bet kuv· 
yet erken ilerleme hareketine da iki taraf da ta.kviye kuvveti İ•· vetlerinin mıktarı 25 bindir. 

devam etmit ve saat 10,3~ da temitle:-dir. MALT ADA HAZIRLIK 
Adua'ya girmiştir. Yüksk papaz~ ADUA NASIL ALINDI 
lar ve ahalinin bir kıımı ltalyan La Valette, 6, (A.A.) - Malta 

Fransız gazeteleri 
şaşıyor 

(Üst·yanı birincide) 

itiüalin ve dürüst} üğün bir nüırı\J' 
nesi olmuttur. 

Konsey üyeleri bu yola a;ap• 
makla lS'inci maddeden 16'ı11'ı 
maddeye geçiş in pek birden bir~ 
~}mamasını gözetmitlerdir. 

Journal 
0

§U fikirdedir: 
"Bugünün bilançosu 36 saati~ 

btr muıııeı kazanmaKtan H>eret 
kalMıftır. Bu mühld za:-fmda and 
laşma hükümlerinin ltalya tarll' 
fından çiğnendiğini derpiş etme · 
nin sonuçları arasında sıkışıp J;;a.l· 
mamanın çareleri arnmlac?. ktır. 

E"ko dö Pari de, Pcrtinakz s··ıııJ A 6 (A ,... ) D N B 1 ada11 sahillerinin uker ihracı ka-
kumandanlığına giderek inkiyat • . smara,.. , ·M· - • : • 
ettr.i~lerdir. Tebı·a Sinnadan ge . a~a~su~ı~ oze~. ayt~nnın telaı~lel bil olan noklt!.larına tel örgüler ko yazıyor: 
len bir düşman hücumu püs!tür • bıld.ı~~ıgme gore, tını•~. c~ph~11n·I nulmuıtur. La Valette ve Marsa "Şa~ılacak cihet konseyin r.e • 
tülmüıt.ür. Yeni hat üzerinde üç dekı uç ~olordu da buıun ~lerı h~.- ı Muscetto limnnları demir ağlarta l men hiç kımıldamamış olma~1dıt• 
kolordu araımda irtibat temin reketlerıne devam etmıtlerdıı:.I kapanmı,tır. Ada garnizon mık · ı O, 16' ıncı maddenin tatbikın' 
edilmittir. San tini grupu Aksuma doğru yü-1 tarmt bet alaya çıkaracak kadtır doğz·u adım at:nıf. fohat bu rn~cde 

GENERAL BONO, MUSSO· rümektedir. Maravigna .kumanda· ı yeni askerin gelmesi beklenmek • ile 15'inci madtleı1in metinleri L' • 

LtNYlE MÜJDELEDİ •ındaki gurupun amacı ıse Adua ·I tedir. rasında kala kalmıstır. Bu tered • 
Roma, 6 (A.A.) - bay Mus· dır. Blroli kumandasındaki yerli ! Ana vatan filosuna mensup tor- dütlc bu yavaş!ık, ;~~n hnfto.ll'; 

solini Admının zcıphnı San Roe · kuvvetler de Adigrat yolundan A- ı' pido ve deniz altı gemilerinden rm kabadayıca diycvlerilc çok nf 
sore sarayında b.:rlunan krala te - duaya yürüme!i:tedir. Bu üç gurup mürekkep bir filotilla keşif ve ta· I kırı dütır.ektedir. 
lefonla hnbcr ve.ımiı ve Aduonın birli~te ~a~cket e~ekte ve telst,z· ı' lim ~ılnıları yapmaktadır. Evvcl-!mirde herkcı; ayrı s)·rı 
zaptını teh!iir etm;c oları. Generai le daımi ırtıbat halınde bulunmaı<· ·ıe ~ ~ f'l 1 (llk gelen telgı·afları111ız 7 nci alınacak kararlarm ağırlın ı 1 

Bonoya da bir telgrat çekerek tadır. llerleyiş, tayyare ı o arı·, . Jc ı sayıfanuzdadır.) hunların arsıulusal i~leı- üzer. r. 
kendisine büt;in İl>tıyan!a.rın , nın heşif uçu~ları ve yerli Pitlar yü l w • l . f k • dıt• 

k 
yapacagı tesır ~rın ar m~~ 

kalp~en gelen tebriklerini bildir · rüyüşleri ile hazırlanma ta ve N O T - Yedinci ~yfamızdald 1ı 
b k ki 

ilk gelen telgrnflarda ismi ge.1 Sonra. B. Eden de. c!an Fr:ıJ1f 
mi~tir. undan sonra hare ele geçen lan notasını incelemekle me~gul ol'11 

HABEŞLER MUNTAi'.AM BİR lar ve zırhlı otomobiller, piyade 1 Çen ŞOA han6danı tarihteki haz • 
- 1 t• Sili ·1 ~ ba l"k · B ı Londradan hir bir bl:mııt alro~ -SURETTE ÇEKiLiYOR ye yol a~maktadır. Piyadenin ar· re ı eyman ı e '-'a me ı ·esı e · :r 

1 f h ki.sten aıeldiği söylenen ailedir ki. I . mıştır 
Addis . Ababn, 6 (A.A.) - kasm:lan, yol yapan ve te e on at · 

l 1 · f .. k l tal'-·anlan nktile Aduada bozllll'una Mat:n .IL0··y1· dı'yor· 
Tan!i, uçak ve t.~ır topların ';.:ıir.. art yer ethren ennı ıtaat ge • ~ • • .,. e · ufratan büyük Menellk de bu süh\le- T h ı.to -
le1Ht t~ıiri aıımda Ilab~şler ge • mcktedir. iki ili. üç metre yüluek- " oplanhnın eye:anstz o ~ .... den gelmedh·. Ancak Haile Sellsiyc 16 t•• 
riye dog~ru munt:ızam surette çe. l liğindeki Adua önündeki dağlaı·da 1 1 ğunu te3Jim etmek gerektir. 1, saltanat &ırası kendi.!inde o maması • 1~ 
kilmehtedirleı·. Bununla beraber, bile telefon teıicr.tı yapılmıttır. na rdmcn bir mücadele neticesinde cı maddenin otomatik ,.e &pe.Ç. 
iyi hava!ıırın gelmesi ÜI! Tigre. Adua ıehrine gelince 7000 Ha. tahta geçmiştir. taraflarını kon:ıey üyelerinden hı~ 
Desye ve Oga.den cephelerine yol ·., betli tarafından müdafaa edilen 1'igre hanedanına gelince; 19 un - biri tamamı tam3mına. takip etııı'· 
lanan Habeı ~:uvvctleri c.!aha hı;;• I bu mevki cumartesi aktamından cu asırda (18'0 sent1erinde) Teodor yip üyelerin hep.ıi de her za:n'l~ıı 
1 •t 1 ~ b 1 1 d B '- · , .ı·ı · b l k i5mil~ Habe• tahtma geren kralın oğ. ld b" k. k .-~~" ı ı er.emege nı t..m1ı ar ır. un -, ı;erı mu .ıa!ara e:ıı mıJ u unma - :1 

3 o uğu gi ı, vt. ·1t azar ... •· l 0 
ların miktarı birkaç yü.ı bindir. tadır. Şehir, asır topcu ate§i al· lu YoaniS'in Ru 'Ptlanga~a isminde bir bakmıılardır. Cenevredekile:, er'. 

16 İtalyan •ıragvı Aube Serkan · d d ·· ]' H b k ~ı · gayd meşru evladı dilnyaya gelmiş · nom1·k • ·ezı·ı· tedbı' ... le ... ı'n t•tbıl< ~ 
:r 1 tm a ır. onem 1 a et uvve\ erı ti. Me~ur bUyUk Menetik'Je bunun "' .... _.--

ta ve To.bet!a ~cvk~lcrıni bom - Aduaya yardım için cebrt yürüyüf nruında bir taht mücadelesi olmuş lunmaamdan milteesnir ohn3lı~~· ; 
bardıman etmı§1erd1r. ıtalya.,1lar l ile yo dr.dır. /\duadaki Habet sari neticede galebe Menelik'te kalmıştı. · lar ve her ne kadar çirkin gör1~f,,ı: 
Gerlogubi'yi de bombardıman elr ı nizonu ltalyan bombardıman u •· O zaman Ras Manga,a. Tigre eyııleti- cek olsa da, m~lcketin ço: ~-
mitlerdir. Cumr. günu yapılan i Çaklarını ateıe tutmu~larsa da u-1 ne bir ne,; vatii umumt '",;\;-etinde sU- kısmı ekonomik tedbirlerden ııY 
bombardıman neticesinde haıara ~aklar attıkları bombalarla Adua rUJmüştü. Bunun hanedanına Tigre d .. l db. ] 1 h t<lraft~ 

1 h d d d'l e aue te ır ere Ga .a 
uğrayan Garadhı telsiz . merkezi , müdafilerini ağır zayiata uğratmış ! ar.e anı e 1 er. o1sa'ar gerektir.'• 
Habe~ler taraf mdan yemden ta . lrdır. Aduada Adua müdafii Ras Anlaşıldıtına. göı·e ltalyanlar Man. 
mir edilrneğ~ ba:lanmış iıe de l - Seyyunıun oturduğu bina bombar! ga~·nı~ ahfadmdan birini H~ile Se· 

l kl b b
. d d k .. .. .. l llsıye'mn Şoa hanedanının yerme tah. 

ta yan uça an uraınnı ır Kere ıman an ço zarar gormuttur. · , tıı. gedrme!\ istiyorlar. Bilha~M a.ske-
daha bombardıman etmitle' ve talyan zayiatının gayet az olduğu 1 rf ha;ekAt•:ı hulı.ındukları Tigrc'de bu 
beı kitinin ölümü ile 1~ kişinirı söylenmektc:lir. B-Jnun!a berabeı· 1 prop.:ıg-A d".: 1 · ·r pmalu rı yti;:füıden o 
yaralanmasına l'lebep olml1Jl&1' - hu hususta kat'i malumat elde e-

1 
t:ıraftn.!d halkın nı~r!nr1c mii:~:ısir o. l 

dır. Adua tehrinin Hab~tler tarar dilme.i mümkün değildir. . lacaklarım ummaktadırlar. 

~ 

d .. tıı 

S ofyada bir uçak uş . 
or. ıf'I 

S:>fya, (Özel) - SotY8 Y. ·bİf 
d l • • _, , . . Lk"'Y' 
a.;;ı ıetaı;yontıa c un a.. ... deJI 

k , .... 1 d 1· bitle, u-;a uu~tu. çm e u !: '\ dı· 
biri öldü, diğe•i ağır yaı·alnfl 



• 
3 - KURUN 

. __ i f a r e t 1 e r 1 
f\kdenizde karşı karşıya 

iki emperyali2m 
Bugür:kü ltalya - Habq me 1 t b ı 

~lele:! bir lngiliz - ltaıya harbi s an u un 
~~ bıter mi, onu katirmek miim · 
Lın değildir. Hatta görünü§e gö· ı du•• n 

re Alrikadaki harp oldu.ğu yerdı: 

12 nci kurtuluş yı dönü 
törenle kutlandı 

•• u 

rtıQhalli bir yangın gibi yanacak, 
•on ·· Dün, lstanbulun yabancı el • ra ı-:Jnecektir. Bugiınkü voi -
ret ne olursa olıur, Akd~nizJe bir ferden kurtulduğunun on ikinci 
~'!1Ya - lngiliz. m~ıe/u; vardı~ yıl dönümüydü. 
ır ıün patlak verecektır. Mütareke günlerinde, limanda-

" * * 1 ki zırhlılann tehdidi, karadaki it· 
Akdeniz mueleıi b .1kaç all 1 gal arduları askerlerinin süngüle

llYkudan ıonra on doku~uncu yüz ri altında kara günler geçiren Is. 
.l'ılın ortcılarına doğru yavCJl ya · tanbullular, bugünü pek candan 
"Cif U)'anclı. Ve SiiıJey• l.analının kutlulamı,lardır. 
j'ılrnaıı ile arsıuluıal bir hal cıIJı Kurtulu, günü i';in yapılacak ha 
~~iltcrenin ve onu takip etlen bü zrrlıklara ,ehrin her tarafında 

J.'tı4 devletlerin Ahclcniz.ıJ.r birlef da.ha bir hafta evvelden ha~ · 
ltieleri bunun bir ıonuC'.ı olclu. Jamrıtı. Resmi ve hususi bina -

lrıgiltere 40 milyon hilomette lar, Kara, denizdeki taıtıma vaıı-
111?rabbaı toprağa ıah.ptir 460 taları bayraklarla donanmıfh. Dün 
l'ttüyon nüfusa hükmed~: lngilte sabah erkenden de halk sokaklara 
~e arzın birçok yerleri,,de der • dökü1müf. Geçit alayına iştira}< 
l:tnık olan I ngili:z. topr:ı!:Larmt biı edecek kAhraman aakerleri gör· 
ClflQ hat etrafında toplcımııtır Bu mek üzere Sultımahmet meydanı
~'1Q it.at, Cibraltadan. Siiventcn na, Taksime koşuyordu. .Bu iki 

Bundan sonra gençlik ve Oni • 
venite namına talebe birl iğ i baş- 1 
kanı Rukneddil1, İstanbul namına 
tehir üyesinden aıvultat Cemal bi.I 

rer söylev vermi ~~r bund:::.n sonra 1 
tribünde bulunan 'latanbul komu
tanının önünde geçiıt resmi başla-

mıfbr. ' 
llk olarak haı-biye muzikası Ön

de olmak üzere harbiye okulu, as
keri bhbiye mektebi, deniz harp 
okulu, Kuleli muzikaaı ve Kuleli 
aıkeri lisesi, Maltepe mu.cikası ve 
Maltepe askeri lisesi, fırka muzi
kası, piyade harbiye süvari bölü-

ğü, bir sahra bataryası geçmiftir. 
Kahraman askerler pek çok alkış· 

lanm:şlardır. Bundan sonra po -
lis müfrezesi, itfaiye muzikaıı 

ve müfrezesi de geçmq, hun -
denden geçer. BüyuJ. Okya · mıntaka arasındaki bütün yollar· 

110s ar/ / k f CutTWriyet Anıtına konulan }arı üniversite, yüksek mektep-a arına o.dar uıanır. n . da da bir kalabahk aöı-ülüyordu. 
eiltere claha Süveyf kanc.Iını aç _ çelenkler ler, liseler, ellerinde parti bayrak-
~Q •özlerini konufmağ~ başfoclı 

1 
Geçit reımine iştirak edecek kı· nmdan hareket ebnit bulunuyor . lariyle olduğu halde esnaf teıeli-

t>ı ıarnan (1819) da Ademi hali/' talar, okuHar, esnaf tetekkülleri lardı. külleri takip etmİ§tİr. Geçit resmine 
tertr' . • , :ı· . . saat sekizden itibaren Sultanah- kt 1 T P ı~go... c rvermııtı. Alay Sirgeci, köprü, karaköy, ittirak eden kıta ve me ep er a~ 

"1 k Jı met meydanında toplanmıya baş· istiklal caddesi yolu ilo Taksime kıllla, Pankaltı, Tarlabacıı yollarile l a ıat ar.a attın ~eçeceği a ladılAr. Saat ona kadar meydan- T T 

Qnlcırı daha önc""aen .. ı altında gitmit ve Taksim meydanında yer yerlerı·ne do··nmu .. cılerdir. 
b "" da her kıta ve okul yerini almıt -s illundurm2ktı. Kanal u'J·tldıktan almı,tır. Og-leden sonra saat on altida 
ao 1 ve sa.at onda !ehrin muhetlif yer· 
b'nra ngiltere ana hat •trallndJ l Kıtalar Taluim meydanına var. belediye reisi ve şehir meclisi aza-
~rlefrneyi muvallakıy~tli bi• lerinden yirmi bir pare top atı - dıktan sonra belediye tarafından Iarmdan mürekkep bir heyet fs-

1>.&n halinde ıer~eklct~i' di . mıthr. Cumuryiet abidesine fU ıekildeki tanbul komutanlığına giderek hal. 
t 18?8 de Krbris adaaı ana 1:.at • Uk top seıi iıitildiği zaman ti- bir törenle çelenk konmu9tur. 
rrt eh • ı· .. d ı kt manda bulunan bütün vapurlar Bı'r mu··freze polı's ıaf nı'zamm-
1 

.emmıyet ı mu a ao no ası 

o :ı1Ql I .1. t .. . •• düdüklerini çalarak kurtulut bay· da cephesı' trı·bu··ne kar•ı olmak u··-Jb ? ngı ~z egEmen ,r;.ne ~eçı.t '!r 

,:{~fi~ M.ıaırrn iatil:ıı. Dlônrn ramına ittirak etmiılerdir. zere bu unmuı ve selam vaziyeti 
l lıvQffafüyelle tatbiki iı:ın kolay· Onu bet geçe kıtalar yüriiyüt almııtır. 
l~~ Verdi. Malta, ehemm.lyetli bi> ırrasına göre Sultanahmet meyda- Bu arrada alana dikilen direğe 
'rtıcı:.ı olan Pottsait ve ,'\ ıbri• ka- , .... ,,. __ "'"'"n ___ ,_,_,"""_,,lllllff1,, Türk bayrağı çekilmit, ve bayrak 

?Q!rrı müda.facuı için ehemmiyetli yaklCJ§mtf oldu!. çekilirken çelenk konmu§, harbiye 
ı~ti,,Qt no.lztası olciu. C) Büyük harpten •onra /tal · okulu muzika11 istiklal marşını 

8iiyüh lıarp lngilter:min ana ya bu iatinat noktalarırulan bQf - çalmıttrr. 
hQt:tnı müdafaa ctmesı ıçin yenı ha cleniz: kuvvetlerini arttırdı 
QlQ ' fi k tl . .. d* . 'l~arın lngiliz nülu~ıı altına ava uvve erıne onem ver ı. 

l?ırlt:csir:e ve•ile oercli. Dünya politikcuını ana hattı Terkos suyu 

kın ordumuza olan §Ükran ve sev· 

gi duygularını bildirmi, Ierdir. Ge
ce de Perapalasta ordu zabitanına 
belediye tarafından bir ziyafet ve-
rilmittir. 

Gece Halkevinin alay kö~kü sa· 
Ionunda bir müsamere ve Çağaloğ 

lu merkezinde de bir konser veril-
miştir. 

Göçmen işleri 
A) p l ,. r ·ı· ~ , ctralmda tetkik eden dünya mil· 

c1 acı ın r.ı:ı ,ert: ,ararın Ah b 1 d ., kd' s··k ı · h t · · 
Qn i§fal edildi. letl~rine a~cak bir .takım daval~· one u un ugu ta 1r- u reş e çımız ıza a ıçtn 

1 
8) Yala limanı Muıut petrol . rı .dıkte ettıren tı~gılter.a Akclenız de her tarafa su verilecek Ankaraya gidiyor 

Qr•rt•n ıahile ak~ ıahaıı oldu i~ın ortaya atılan bu yeni tezle. Belediye Sular idaresi. tehir Romanyadan ana yurda dönen 
ı C) B·· ıahaJa ycnı· J .. n yenı'".. yeni bir emperyalizmin yolu Ü• ı göçmenlerin bugünkü durumunu 
11 ~ "" ,.~ ıu arının çoğaltılması yolunda ha-

Qva tahkı'mafı yapılJı tüne çıktığını götdü. b ı'nce)emek u"zerc sag~lrk bakanı 
8 . " . Vaziyet budur. zıl'ladığı projeyi tat ik mevkiine R S d d . . k'I 

elen· u §u demektır: lngiltere Ak· ,,. ,,. :1- koyduktan sonra ıehrin susuz olan. Bay efik ay amın a ıştıra ı e 
..... 1~zde a.:Iamakıllı ye.hım~k e · kmmlarının susuzluktan kurta . Muradlıda bütün Trakya ilçebay· 
·•ıe ıncl d ltalya dava!ımia, f ng:ltcre er 

e ir. rılmau ic_ in T erkos uabekesini ge- larınm bulunduğu bir göçmen iş-
ıı: ı;ı "' na hattında ırar ettikçı• bugiin T- Ieri kongresi yapılmıfh. Şimdiye 

lt-1 I l b' · Ak-' · d Lı ni~letmegw e karar vermilltir. Bunun 
Oİırn~Yctya ~elince, t.:ılyan lo 0 ma:ıa ır gun ııerı;z e R • :r kadaT Köstence larikile vatanll'.rı-
.... r Akdenı· .. e •aJ""'C.t. (M,.•tro :ılca kıyamet hopacaktlf, için de takib edilecek yol üzerin- k l l k 
.,, " """ .,.. d na avu!an göçmen erin sağ ı ve Qre b' • d · · · d B ·· "lt"'J k ı · f e tctkik!er yapılmaktadır. ,. •• lZım emzımı: a ını ve · u guru " e ana ın va:z:ıye ı iskan i~lerini konuşan kongre, 
ı.vOJ- B ·· b' /*t'k b.. ne olacaktır?, Sular idaresi Rami, Ayvanıa . 

ili,, d ul •o.z ır po 1 
t rının, u • bundan sonra gelecek göçmenler 

0 •t ulı "'e d•;smanlılr hatl<ı ·· Gev~1• muahedeler• ao··,·e Sii ray, Eyip gibi yerlere su vermek 
'1( •• "' ... ~ • • '-z ""' e> için de yeni bazı kararlar almıt 
f ... ı roatermeğe kafidir. F cıtiıt I veyı kanalı açık buluna<'aJıtır. Fa imkanın,_ timdi de malik bulunu -
\ql'Cll • • bulunuyordu. Bu arada ikincite'-

lqi l~rn emel Roma •mparator · kat realiteler daima bunun akıini yor. Yalnız bunun için susuz yer- rin nihayetine kadar Köstence ta-
tırıu J'eniclen 1:urmoktı1 . , göatermi§tir. Faraza bir ltalyan ler halkının birleterek yapılacak 
Ş h . . . rikile gelecek r;öçmen!erin vaziyc-

'°Qa ll alde ltcu.yc. ile lr.eilter~ a· gemısının kanalda baltırılarah tesisatın masrafını koruyacak ka- ti de konuşuJdu. Hükumet yeni 
l,;;, lrtdq Akdenizde bir c.nl4J§mar.· luınalın filen ge~iimez bir hal,. dar abone bulmaları icap etmek- 1 
c.rrı göçmen erin durumu hakkında iza 

.... <lnct h-:ıttı böylece '"'taya çık- gelmeıi mümküncliir. tc~ı·r. Sular ·.·d .. resinin ilk yapaca- ./ 
··cc.ı. d .... hat alma~ iizere Bükrc11 elçimiz 

:r erne'-t · / il b ' h :r -
I Jo( ,r. n11 terenin üyü~ arpteı• - · B k k.. k 1 k tal gı ış a ır oye su verme o aca - HamdulJah Snphiyi çağırdığı jçin, 

clenl>J./<l Akd..!niz davaılna bir · sonra aldığı tedbirlerin en mü · tır. dün saat lS,30 da lstanbuJa gel • 
,.. .. t ~ atr/mıf ıayılabil~ı·ıe J.e o· himlerinden biri ele, Y cıfoya (Pi · 

04 lloil miftir. 
fr h 0 terenin "ana lıuttına kar· pe linı?) yi çekerken, Yola ili! Kı· 
ça~· cı;_ekete 11etiren r.ıaliteyı d~ ı zıldahi Akabcı ClTU$tr:da bir yeni Elçiler konferans Hamdullah Suphi sağlık baka.n-

&e 11iila k ı. d l ver•c•''ler lığına geçen göçmen işleri hakkm-11 
A) ıa ctm~ miimRÜn ür. hana ın açılma1t tasatıvurunun ~ '- ~ -
Rocı19I2 de adaların ı§ğal!. da ortaya çıkmaaı olmu,tur. Avrupanın mühim merkezlerin- da bakanlıkla temasta hnlunn1ak 

4 ı_cl •0~, Leroı aclalarının i.fgali B h al ve izahat vermek üzere bu nk~am 
f( e .. , .. ,n d ~ k _ı.·ı u tasavvur enü:ı oir hay · de olduğu ıihi Anknrada da siya- A k h k k . 

·• 6' o UR n araya n:-c et e• ece tır. 
VaııtQ/Qrı .. v; ıımın<1a n ' clir. Fakat gerçek olan taraf fU aal ve tecimsel mevzular üzerinde 
~etir · . ı'ın ° tehli/t( vü:uda dur: Yala ile Akaba arasında yol elçiler tarafından konferanslar ve1 

trrı ·ıl')"t'!tır, Askeri mütthaHııl4- kııaclır. Bu yol •ahcısı lııı1ili7. nü - Sütçülere mi: saade 

Gezin 

··-· il{j el 
• • 
ı çı 

bir baş 
dir! 

Gökler çakınt~ dolu. Havada 
b:ır:.ıt ambarına yal:lQ.§at: bir fiti· 
lin horhur.ç çıtırd1~ına benzer bir 
c3!nti var. T ramL>ayda, vapurda 
gazete hıgrrtıs:n.dan ba~ka sea 
duyulmuyor. Çol.ta::ı h:ıliamlmı • 
yan iri pantolu lıarfler, gene orta· 
ya r;ıl:tı. SaJ·ıfa~arı baştan ba;a 
hap!ıyan orunç!u satırlar, sinn·le
ri geriyor. Karşılaşanlar göz.göze 
u.zun uzun kalıyorlar. Gaz ete ~a • 
tan çıplak çoc:ıkların sesleri, an• 
sızın k cskinle§ti. Hcrheı yeni bir 
coğrafya öğreniyor. Hiç adı clu. 
yulmamıf, dağlar, ırmalaar, §ar -
lar bel!eniyor. KalıvelerJç yepye
ni siyasa ustal:ırı, çarıklı kurmay• 
lar ( erk4nıharpler) türetli. 

Kimi: 
- lngiliz, Karamanın Tioyunu 

gibidir; sonra.dan çıkar OY.Unxt ! 
Diyor, kimi: f' 
- Yüz lırkıı b~le yetmez. Ka

ya kara, arap kara. G.eç,it6iz 
•arp/arda tanka kim metelili i1e .. 
rir! Kum bele kadar. Suyun Clam.• 
lcuı yok.· Yer alev p_iükürür, 
güneş, kızğın mızraklar gibi göv· 
'eleye saplanır. Sıtma ela Ü•fe 
'caba! .• 

Diye ıöyl:eniyor. Oyanlar En. .. 
J-akılrmı. Ol:lek öb'ek aırtilananlar 
vira laf atıy_orlar. 

Bu telQ§, yalmz karalı (avam)' 
'araııncla '1a değil. Yüreklerinden 
kara günlerin korkusunu sileme
'mi§, yeni dü§ÜnÜ§Ü gereği gibi 
1kavramcımı§ olanlara küskün bfr 
lJulutun gölge•i clüşmii§ gibi. 

B~larını çok bümi§lerin ça • 
lımiyle aallayarah: 

- Pek sürmez, eliyorlar, da • 
'vullar fıkar! Kambersiz. düğün, 
Türksüz •aVtl§ olmaz. Çeke çeke 
'pctlal.anmız'Ja liın kalmadı. Dö . 
'ğÜf mvdcımı ne kadar uz.ak, ne 
hadar küçük olursa olsun, biz o. 
na varır, onu b'uluruz. 

Tarih bakımından bu clüşünüı 
çok yanlı§ değil. Batıyı: maşalık· 

'eden önderler elinde Türk çocuk
lcın bizim olmıyan topraklar üı • 
tünde, bizden olmıyanlar için 
çarpı§maclı mı!.. ° Karpa:,, /arda
ki Mehmetçik mf-zarlıkları, Ma .. 
kedonya çuhurlarım dolduran ad•' 
sızlar unutulabüir mi? .. 

Dün~e bugiinün enğin ayrılığı 
burada İ§te. Dün biz i kükretmek, 
ateıe atemak için: 

- Haydi aslanım! Sen §Öyle • 
sin, böylesin! 

Dem.ek yeterdi. Bııgün ortada 
ilk cluman dalgaı~ sezilir se;dl -
me7. bc:ıışımızd akil er: 

- Türh ordusu, yalnız Türk 
topraklarını korumak içindir ! 

Hükmiyle İ§i kökünden kesip 
attılar. Onlar söylemeselerdi de, 
kimse bize: 

- Haydi! 
Derneğe kalkı~mıyacaktı. Çün

kü batı, on be~ yıldır k aynaya 
kaynaya durulan, hcnJini bulan, 

(Lütfen sa) fayı çc,·iriniz) 

ınHııuıtlr.tiıımııı111KlftlltıHflflltlllilkl ııııııııltlflıtııuıtıınıtı 

Tarih Köşesi 

Babur'un konusu 
Hin t fat ih i lfabur H an, Hint'i 

idare için bir lrnnunuc ~i ) apmışh. 
J\cndinden sonra gelenler bu kanu • r erı ıiird··ı.ı . b 

t e / 11 ·z ul'f erı u iddıaya ııö · luıuna tabidir. Demiryolu da A -
" it tere · p 
"-tbri,, nın orıtaait, Yafa, kabaya kadar geçmemehle bera 
bilir. nuntakaıı tehlikeye gire . b'er onların ifi-ıe yarayacak bi1 

8) T haldedir. Mak•at bir hurp kahin • 
ltaıy Qrabulusgarbln i.tiali liğintle bulunmak cleğilıkir. Ana 
le .... • Q'rıın M,ıırla huclut/ac-... -nı' 

rilmesi kararlattırılmıştır. Bu kon. 

feranslar herhangi ekonomi ha • 
kanlığı konferans salonunda ve • 

rilecek ve projeksiyondan da iıti
fade edilecektir. Bu sureiİe mul1-

telif elçilikler kendi memleketle • 

Süt tal imatnamesinin tatbikine na riayet ettiler. Bu lrnnun lara göre 
başlandıktan soma s ütiin isih:.al arazi babadan oğula geçmiyordu. Ba
ve tevzii İ§ lerinde sütçüler tara - ba ölünce hükümctc geçiyordu. Hükit
fmdan yapılması lazım gelen bazı met yeniden oğluna, yahut ba~kasr -
teıkilit ortaya ç.ıkmışhr. Bu te§ki- na Yer mekte serbest bulunuyordu. A-

IAt ) • • b 1 _p ı; razic1e l>Ö) lece :;;ahci t~"'arruf tahdit 
a ın yn::>ı mnsı ıçın e e :uyeye &lj edilmtsti. .• ,.,, etti . :.-......... hattı korumak için ncur! çalıtılaı· 

lı,,,,q k · Boylece ita/ya ana gını göatermektir. 
aradClll bir par"a -_, _ı.:,.. 

-s- "Wl.. Sadri Ertem 
rini tanıtmak fruatını elde etmi§ 
olacaklardır. 

v,uran s~itç~lc~e iki nylık bir rnüıo.· uunıııtııııtdmllUlllillUıımınllllllalifılllllltfll lllllU;ıı ıı;:ıt llıll ll1II11 
ade verılmış.tır. 
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Genel nüfüs sayımı 1 E H i D E c 
Bu qıl ulusal bir 
yoklama yapacağız 

Makam paraları 
lSTANBUL - 18 Bayanlara jimnutik f h · • b" )" 

derllt. Bayan Azade Tarcan. 18,20 Sahne mu 8 SJSatJn yırmt 10 11aSJ 
llktai. ıs,•o h&ttt mualkt. 19.20 spor konuı daha bulundu 
malan. Satt elebl. 19,50 Romen halk mu.si. 

~ ................. ... 
Pencereden 
düştü 
Galatada Cerrah baıı sokai111' 

da oturan kundura tamirciıi '{ıJ' 

Eskiden karıştırdığım yıthklarda, 
başka ulu~ların türlü türlü halleri, 
okurları, doğanları, gidenleri, gelen . 
]eri, hayvanları, hatta ta,·uktarı hak
kında açık, düzgün rakamlar yazılı 

olduğu halde bizim adımız bile geç
mezdi. 

Çocukluğumda bunun sebebini bil. 
mez, içerlerdim. (Bu kadar deyimcıiı., 
bu kadar kötümüyüz ki bizim adımızı 
bile anmıyorlar?) diye yanardım. 

Sonraları öğrendim ki bizim sözü -
müzün geçmemesi, sadece bizim ista
tistiklerimizin yapılmı~ olmamasın -
dan ileri geliyormu,. 

(Bu. istatistik nedir ki her ulus ya. 
pıyor, yapabiliyor da biz yapmıyo -
ruz, yapamıyoru.z?) diye merak ettim. 
l.Ji.<ı;eyi biritince istatistiğf1 ne olduğu
nu öğrenmeğc, anlnmağa koyuldum. 
'l:ürk~e \"e Fransızca ne buldumsa o . 

"kudum. Oni\'er ite e i.;;tatistik ders . 
}erini can kulağile dinlt'dim. Anladım 
kj '1111 yapmadığımız ey, yapılnmrya. 

. cak" bi_r iş olmaktan çok uzaktır. 
lnMn tanımadığını "nasıl sever? 

· Biz kendimizi tanıtamı.rorduk. Baska 
· uluslarm Türkleri scvmemesinde "bir 
·~k ~ebeplcr vardı. Kendimizi tanıt 1• 

mamamrı da bu sebeplerin biri idi. 
tş bununla da katmıyordu. istatistik
lerimiz olmadığı için bizi çok geri, bi. 
limsb: bir ulus sanıyorlardı. 

Jstati tiklerimiz hana kapitülasyon
lar kadar ağır geliyordu. Bu yüzden 
kendi kendimizi de tanımı ·orduk, bil
miyorduk. ]\'.oyu bir bilimı::izlik içinde 
yüzüyorduk. 

Üniversiteyi bitirince bu yoklu . 
ğumuzu gidt'rmek i~in uğraşmağa ka. 
rar vermiştim. 

On iki yıl önce i.cıtafüıtik direktör -
lüğüne geçince hemen işe koyuldum. 
İstatistik üzerine yeni ne çıkmtş, ne 
çıkıyor araştırdım. Yıpranırcasrna ça
lıştık. Birlikte çalı~tığım dört arka -
daşım geceleri yemek Yakti gelince a. 
deta sıkılarak izin alıp gidiyorlardr. 
~ç \'akitlere kadar süren bu çalış -
matardnn bir kaç sonuç elde ettik. 

Brük~el de arsıulusal bir tecim is . 
tatistik bülteni çıkarıyordu. Eskileri 
gibi bunda da Türkiyenin adı bile 
yoktu. Topladığımız istatistiklerden 
bir kaçını gönderdim. Bunların nasıl 
lfoplandığrnı bir mektupla anlattım. 

Yerdiğimiz rakamlar bültene girdi. 
Bültenden ayrıca bir de te~ekkür 
mektubu geldi. 

Meğer bir şey bildirmediğimiz için 
'bizim sözümüzü etmiyorlnrmı~. 

• • • 
istatistik direktörlüğünde amacı . 

ma olnşmaktan uzakta idim. Istatis • 
tiğin temeli nüfus istatiı;tiği idi. Bu 
temel atrlmamıstr. Yaptığımız istatis
tiklerin haşlı başına büyük bir değeri 
yoktu. Olkemizc bu kadar mal girmiş, 
şu kadar mal çıkarmışız, limanları • 
~ -
'ltendlne tapan Türkü pek iyi an· 
lamııtır. Biz, döğüı ai~nlarında 
en zorlu 6Ulaçlardan ak alınla 
çıktıktan ıonra, barı~ çatısının bir 
direği olduğumuzu ıöyledik. Sı • 
nırlarımızın yanı bctfında bizden 
kopmuf topraklar, o topraklarda 
ana yurda öz.lem (haarf.t) çeken 
kardeıler varken de bu andımı:. 
rıerçekti. 

Atalarımız: 

- Bize dokunmtyan yılan bin 
yıl Yataıın ! 

Derlerdi. Biz, bugürtkü toron
ları da: 

- Yurdumuzda gözü olmıyan
ların yıldızı gökler durdukça par· 
lasın! 

Diyoruz.. Herkes bilıiT? ki, Ha ~ 

bq iıinden bize pay çıkarmak iı
tiyenler aldanıyorlar. Yeni Türk 
kendiııd M baıkan için kar.mı 

dökmek §Öyle clurıun, tırnağını 

bile kesemez. 
s. Gezgin 

Yazan: Süheyp Derbil 
Ankara Hukuk fakültesi 

Profesörü 

mmı hu kadar gemi gelmiş, gitmiş ... 
Bütün bunlar, biı kaç kişiyiz, ka . 

çımız ~ocuk, kaçımız ergen, kaçımız 
e,·Ji, kaçımız okur, kaçımız eker ... ? 
Bunlar bilinmedikçe pek işe yaramaz
dı. Bu derlediğimiz bilgilerden bir şey 
çıkarmanın imkanı yoktu. 

Çok iiziilüyordum. 12 ağustos 1340 
da bir bctke yazdım (1) Bu yazımda 
çok ileri gitmiştim. De,·let işyarları . 
na yara.mıyacak bir özgürlükle o za. 
manki teşkilatımızı tenkit ediyordum. 

Genel harpten sonra hemen bütün 
devletler yeniden birer nüfus sayımı 
yaptılar. Bfr taburda bile yoklama 
yapılır bizde de böyle bir ulu~l yok. 
lamaya ~iddetle ihtiyaç ,·ar .. diyor • 
du. 

Daha önce Bakanlığa bir raı><>r 
\'ernli:~tim, bu raporumda: 

<'fahriri nüfm:un l:ın (192:>) se
ne:o>inde icrası i~in ı:uo senesinden, 
tahriri nüfu~ memurlarını - her 60 • 
SO hant'ye bir memur .h:abet etmek ü. 
zere - tayini \"C her on tahriri nü -
fu s memurunun bir müfettişle müra-

klal. Estegaço ve arkad~larr. 20.SO Bayan 
Bedriye TUzUnUn lştıraklle radyo caz ve or. 

ı k~tralıı.n. (Türkçe aözlll eserler). 21,35 ııon 
haberler, borsalar. 21,SO plAk neşnyatı. 

BÜKREŞ - 1-15 pllk ve duyum ser. 
viııi. 18 sözler. 18,15 Gluck'un eaerlerind~n 

konser. 19 sözler. 19,20 radyo orkestra.sı. 20 
Duyumlar. 20,15 P!Ak. 20,55 sözler. 21,15: 
Kuartet oda mUzlğf. 21,50 ıarkılar. 22,15 ses 
11 Amerikan film mUzlği. 22,30 duyumlar. 22 
45 Röle konscrl, 23,•:J yabancı dillerle du • 
yumlar. 

VARŞOVA - 18,20 Kuartet konaeri. 18, 
60 sözler. 19 Romrn şarkıları. 19,15 plAk. l9 
35 aözler. 19,45 plAl> 20 reklAmlar. 20,15 söz. 
ler. Spor. 20,25 aozler. 20.S:S spor. 20,50 ak. 
tlla.llte. 21,Silel program, 21,30 plAk. 21,45 
duyumlar. 21,5 sözler. 22 piyano konseri .. 22 
30 Edebiyat. 23, Senfonik konser. 24 sözler. 
24,05 dana pllklan. 

BUDAPEŞTE - 18,30 piyano §&rkı. 19,10 
ders. 20,15 konferans. 20,•5 salon orke.ıı. 

tra.ııı. 22 koro konııerl. 22,40 duyumlar. 23. 
Dohnanyt ile Hubay tarafmdan piyano. ke. 
man 11onaUan. (Tan: Tercihen dinleyiniz) 
24 çingene mUzlğl . 

MOSKOV .A - 18,30 halk §&rkılan. 19,20 
koro konseri. 20,30 tiyatro. 22 almanca. ya. 
ymı. 23,05 ingUlzcc. 24 macarca yayını. 

LA YPZİG - 19,50 flllt ve harpa konaeri. 
20,55 akıam haberleri. 21, duyumlar. 21,10 
halk havalan. 21,4:S piyes. 23,15 duyumlar. 
23,35 gece mUzlği <Senfonik). 

------------------------------
il an 

tık tedrisat ispekter ve bat öğ
retmenlerinin makam paralarının 
iki ay sonra toplu bir halde veri· 
leceğini yazmııtık, İstanbul ilbay· 

lığı bu paraların verilmesi ıçm 

bütçede tasarruf yollarını aramak 
dadır. 65 bin lira tutan bu para · 
nın evvelce verilen bet bin lirası 
çıkarıldıktan geriye kalan 60 bin 

liranın 20 bin lirası daha yeni bir 
tasarrufla temin edildiği söylen • 

mektedir. Netice yakında belli o
lacaktır. 

Azlık va yabancı 
okullarda 

Lise ve orta okulların müfre -
dat programları incelendikden 

sonra ilk okulların programları da 
gözden geçirilmif, üzerinde bazı 

değifmeler yapılarak kültür en -
cümenine aönderilmiıtir. 

Bakanlık bu günlerde yeni bir 
kurul daha toplayarak yabana ve 

azlık okullannm talimatname ve 

'b• sufun altı yatındaki kızı fer• 
evlerinin taraçaıında oynarke" 
sokağa dütmüıtür. Etraftan k0 ' 

. ı•' ıanlar kızı hemen civardakı e(; 

haneye götürmüılerae de baıııı ' 
dan vücudünün muhtelif yerletİll' 
den yaralanan Feriha birk•Ç d•' 
kika sonra ölmüıtür. 
CEP KARIŞTIRIRKEN Y AV' 

LANDI - Fatihte lsken<Jerpıı' 
mahalleıinde oturan Nurinin ı,ılı 
çesindeki caketini dün on d6~ 
yaımda Niko iıminde hir çoC1' 
karııtırırken yakalanmrıtır. B•h' 

~·, 

çeye incir almak üzere gelen ~1 

konun on bet gündenberi Nuri~ 
nin caketini karıttırara.k para 
dığı anla!ılmıt, sorguya çekiJiıtef 
on lira kadar aldığını itiraf et ' 
mittir. 

kahesi, icra ettirilecek tahriri nüfus· 
tan ne mali, ne askeri, ne adli hiç bir 
maksat takip edilmediği!'in v.aktile 
efkarı umumiyeye iblağı Ye kezalik 
tahriri nüfustan lı\akal bir kaç ay mu. 
kaddem Türkiyede me,·cut bilumum 
hanelere numara ''az·ı .... mukteziyatı 
umur meyanında bulunmaktadır (2) 

Kaı-adeniz orman işletme Türk a _ müfredat proıre.mlarmı inceliye • 
nonim şirketi ortaklarından Bay Öme- cektir. 

ALAY ETMiŞ -- Kumkapıdl 
oturan 13 Y&fmda Nobar, elio~ 
bir f&l'&p ıiıesi olduğu halde "; 
ne giderken Karabet iaminde 1' 
risi ile alay etmiştir. Karabet bil 
na kızmıf, Nobarı döğmeye _. 
vaımııtır. Nobar dayak yef1J1 ' 

mek için kaçarken dütmiif, eli1" 
deki f tfe kırılmıı, parçalan k,S: 
nına saplanmııtrr. Nobar ted•ft 
altına almmııtrr. 

rin şirkete borçlu olduğu meblağın G k d 
tah~ili zımnında mumaileyh namına ıdasız ÇOCU fara yar ım 

diyordum. 
· R.ı.1>orumdan bir ~es çıkmamıştı. 

Sabırsızlanıyordum. İşi açığa rurmuş
tum. Sıkılmaya başlamıştım. Bu ka -
dar ileri gitmek bir deYlet işyanna ya
ra~mazdı. Böyle bir yazı çıkardığım 
i<;in direktörlükten çekilmeye çağırı . 
lacağımdan o kad:.r korkmuyordum; 
(bu yaraşır mr) diye soracaklarından 
lrnrkuyordum; ~ıkıhyordum. 

Korktuğum ha~m1a -r!medi. Teh • 
likeyi atlattım . 

• 11- '(.. 

O günlerden ne kadar. uzaktayız. 

1927 de birinci nüfu.CJ sayımını yapmış 
bulunuyoruz. istatistik genel direk -
törlüğü o zaman tasarladığından da . 
ha. tükel bir şe~ilde kuruldu. Kıvanç 
duyulacak bir tükellikle işliyor. Bu 
günedek 60 kadar izer çıkardı. 

lleri ulusların ~oğu, her be) yılda 
bir nüfus sayımı yaparlar sonu O ve 
;; ile biten yıllar sayım :ph olmuş -
tur. Öbür uluslar gibi biz de bu yıl 
nüfus sayımı yapacağız. Bu ikinci M· 

)1nnmız, birincisinden daha tük~n ota. 
cak. 

Ancak bu iş çok geniş, çok kapsal 
bir iştir. Her birimizin üzerimize dü • 
şm yükümü son derece özenle yapma. 
mıza bağlıdır. Doğru sonurlar alabil

kayıtlı \"e beheri etıi lira asli kıymeti 
ha.iz ve bedelinin% 61 i ödenmiş olan 
494:> numaradan 499t numaraya ka • 
dar elli adet hisse senedini 24-10.1935 
perşembe günü saat 16 dan 18 e ka -
dar Galata da Ömer. ~bit hanında 4/4 
numaralı şirketin ya:111hanesinde şir . 
ketin dahili niı.amname8i ahkamİna 
teçfikan müzayede suretile satt1aca. 
it ilan olunur. 
-..,.--~-,,....-=~------------.-...----

ZA Yt - GaJat.a ithalat gUmrü -
günün 12-.>-34 günlü 79:)25 sayılı ve 
2S-8-.'l!? giinlü :>04815 sayılı makbuz 
ları zayi ettik. Yenileri için müracaat 
ettiğimizden e<:;kilerinin hükmü yok -
tur. Parseh lspeçyan, Simion Simio -
nidi!=ı. 

1 Nöbetçi eczaneler 1 
Samatyada: Teofilos, Aksarayda: 

Sarım, Karagümrükte: M. Fuat, Şeh· 
rem ininde: A. Hamdi, Fenerde: Hü • 
samettin. Şehzadebaşında: Üniversite, 
Çemberlitaşta: Sırrı Rasim. Eminö -
nünde: Hüsnü Haydar, Beşiktaşa: A
li Rıza, Gedikpaşada: Asadoryan, Ci
balide Necati, Gala tada Doğruyolda: 
Merkez, Tünelde: Matko";ç, İstiklal 
cadde!'linde: Kemal Rebul, Osmanbey. 
de: Şark merkez, Ka!'lımpaşada: Mer-
kez, Ha~köyde: Halk. ... 

mek için bu işte hepimiz gücümüz =============== 
yettiği kadar çalıımalı ve uğra~ma • zası vardır. 

lıyı::. Nüfus ıayımr hiç kimsenin gizli 
Gerçekliğe göz • t:ma::ak, göz ) um. tutmak ist<>diği ı·e istiyec<'sii halleri 

mak ~c:t i:·::cek kadar 'a;~ 1~e: inli kim · öğretntl'z. Böylr bir i~ düşünülemez,· 
seler pek kalmamıştır sanırım. Ger· zaten böyle bir iılc başa çıkılmaz. Sa. 
çeklik yiirür, etkilerini yapar biz göz yım, yalnız genel durumlan ortaya 
yum~ak da rummasak da yapar. Ak· çıkarmak içindir. 
h başında. bir in~n, ger~ekliği görme. Sayınun ne ıucl, ne finansal, n.e ö
ğe, anlamaya, kanamaya çalışır, ha- zel lıiç bir noktası yoktur. Doğru söy. 
reketleri gerçekliklere uydurmanın liycnlerin bu yüzden en ufak bir za
yollarını arar. rara uğranıasrna imkan yoktur. Doğ -

Bu yeni ,,ayınltlan çok değimli şey- ru söylemiyenler, doğruyu gizliyenler, 
ler öğreneceği:. NüfuRumu:un arttı • hallerini iğri bildirenler olursa dev • 
ğma şüphe yok. Ancak nerelerde nfl lcte, ilme çok büyiik kötülük etmi§ o. 
kadar arttı? En çok hangi yerlerimi::. /urlar. 
de arttı Niçin başka yerlerimizde bu Bunun böyle olduğunu küçük, bü
kadar artmadı? Çok artan yerde ne yük herkese anlatmak aydınlar için u
var ki ötede yok? Olmzyan yerlerde hı.cıal bir borçtur. 
bunu yaratamaz mıyız? Ncısıl yara • lı:ıtatistik kurumumuz en ileri u • 
tabi/iri::? işte bir sürü sorum ki an • Juslarrn kurumlarile omuz öpüşecek 
cak 11eni yapacağımız sayımla halle • bir tükelliktedir. Bu tükel kurumu . 
debileceğiz. Dalıa pek çok 8Ürülerle, yı muza düşen bu büyük işin gereği gi. 
ğınlarla ,f!orumlar ı·ar ki bu sayımın • hi görülebilmesi için her birimiz bu U· 

gereği gibi yapılmasına bakıyor. lu..c;al borcumuzu yerine getirmeğe can 
<Doğru söyliyeni dokuz köyden ko. la \"e ha~la çalışmalıyız. 

\'arlar) derler. Dok!'an doku7. köyden Süfıeyp Derbil 
kornl~ kendini bilen, kendini sayan I~tatistik umum müdürlüğü tara -
bir insan yine doğru söylemekten çe· frndan gönderilmiştir. 
kinmemelidir. 

Bu ı:ıayım işinde doğru söyliyen idn 
hlr zarar yok. Sa;t,mı yapanlar öğ • 
rendiklerini gizli tutmaya borçludur. 
lar. Boş hoğazhk eden olursa ağır ce-

(1) Ticarefrekaleti ~cmuası sene 
J.110, No. 1 sahife 35. 

(2) /l.:tısat rekcilcti mecmuası sene 
1310 No. 3 salrifc 191. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 

ilk okullar da okuyan fakir ve ıı· 
dasız çocuklara kızıl ay kurumu 
yardım edecektir. 

Geçen yıl her kızıl ay kolu ken 

di mıntakalarında bulunan okul • 
larda okuyan fakir çocuklann 
yüzde onuna öğle yemeği vermit

ti .. Bu yıl bu yardımm biraz daha 
genıtletilmeıi için çareler. aran · 
maktadır. 

ORTA TEDRiSAT ö<lRET • 
MENLERiNiN MAAŞI - Orta 
tedrisat öğretmenlikleriyle kültür 

direktörlüğü memurları henüz tef 

A<aAÇT AN DOŞTO - At P" 
zarında So numaralı evde ot1lf" 

• 
11 yatında Hamdi, Şehzade t> 
mii içindeki çitlenbik aia~ 
çrkmıt, inerken yere düterek tll" 
telif yerlerinden yarah.:mm""' 

c ' KURTULDU -- Galata k~ 
rüıü altından geçen motoru~ 
dümenini laıllanan Rizeli JI~ 
denize dütmüf, yÜ2me bilditi içil 

kurtulmuttur. 

rinievvel aylıklarını alamamıtlar· Büyük bir meydan 
dır. Buna sebep de havalenin bi- yapılacak , 
raz geçikmit olma11dır. Son yapılan büyük milli tCSrf11f 

Kültür bakanlığı havaleyi bir İ· terde Bayezit ve Sultanahmet .,,, , 

ki güne kadar gönderecektir. danlarının pek küçük olduiu ,,'P, 

KUMKAPI OKULU - Kum· latılmıt, htanbulun yeni yapd' 

kapıda açdan yeni Kumkapı orta cak herhangi bir baymdırlık ~=
okulunun bütün hazırlıklan bit • jesinde bilhassa büyük bir rııe1 
mit ve öğretmen kadroıu okula na yer verilmesi kararlatt~~ 
bildirilmittir. Bütçede makam trr. d' 
tahsisatı olmadığı için bu okul di- Hububat fiyatları yüksel t 

rektörlüğü bir ilk tedrisat iıpek· ltalyan Habet harbinin o~~ 
teri tarafından idare edilecektir. çıkardığı yeni durum üzerine bl' 
okulda derslere bugün batlana • day fiatleri artmakda de'VIUll ed; 
caktır. yor. Ziraat bankuı altı ku~ 1" 

TALEBE BIRLl(;ININ BRO- paradan muamele gören Aıı~ :. 
ŞOR - Talebe birliği bu yıl yaz serti adlı buğdaylannı altı ICU'--

mevsiminde Anadoluya yapbğı yirmi paraya çıkarmıftD'. ıl'i 

tetkik gezilerinin neticelerini top- Bu arada olmak üzere kut Yd,t 
hyarak bir broıür halinde ne~re - 16 kuruta, ıusam on üç, ç•~ ,.tr 
decektir. Broşürün hazrrhkları • 4,10 kuruşa yükselmiştir. ltalY 

1
• 

na baılanmıttır. lar bilhassa yemlik hübubat at 

Sayım konferansları 
llbaylıkta toplantılanna devam 

makdadrrlar. ~ 
Uray nark komisyonu bıJ ~i 

öileden ıonra toplanacak, 

narkı tesbit edecektir. / 
eden nüfus ıayrm bürüıü, sayım =----•ı 
itleri için bazı yeni kararlar daha ı 

Kısa Ha berter y 
vermittir: Bu arada olmak üzere =---- . --=---------- letfıı' 
istatistik direktörlüğü tarafından • Heybeliadanın kadıwtro fŞ 
ayın on yedisinde saat ikide rad- bugünden itibaren başlanınıştır· dl' 

yoda bir konferans verilecek ve sa 
yım memurları kendi nahiyelerin
de bu konferansı dinlemek için 
toplanacaklardır. Diğer taraftan 

ayın on dördünde profesaör Nay
mark, on altısında iktisat direktö
rü Asım Süreyya, on yedisinde pro 
fessör Öml'!r Celaleddin taraftn . 

dan saat yirmide radyoda birer 
konf er ana daha verilecektir. 

• iJe * Süm~r Bank, ticaret liseıerı 1116· 
ğer liselerden mezun gen~lerde~ ,11· 
sabaka ile yirmiye yakın ıneınu 
caktır. iJıt' 

• Gümriiklerde sahipsiz ınaıtsr ıcır" 
• d .. d tan ~atıf rın en son uç ay a yapı ~ 

bin lirayı bulmuştur. . 0tı' sabıt ·•· • Kundura boyacılannın edilt1'1' 
rak bir yerde durmalar~ ın.e" ilde ,
tir; boyacılar seyyar bır ~~ 
kaklarda dolaşacaklardır. 



Yapışık Kardeşler 
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Bir Meyhanede/ 
Devrin meşhur ilim adamları 

toplantı yapıyor! 

Sovyet 
sporcular 

Yurdumuza çok 
kuvvetli ekipler 

- 1870 ıeneıinde bir mart aktamı.I dair bildikleri yok değitli. Anlat- geliyor I 
Berlinin meıhur Unterden Linden mağa koyuldu. Moıkova, 6, (A.A.) _Beden 
caddesi, bardaklardan boşanırca· y atlılık hududunu bir hayli geç terbiyesi yüksek kurulu batkanı 
ıına yağan yağmur aitmda parıl mit bulunan Professör Erenberg, B. Mantsev, gazetelerle yaptığı 
Parıl. Yağmur şakır ıakır ve arada otuz yıldanberi büyük küçük, e - bir konuımada demİf İr ki: 
!İddetli dolu, patır patır akisler ı hemmiyetli ehemmiyetsiz bütün "Türkiye ile Sovyet Rusya ara
~rrakıyor. Kaldırıma ışık serpen, ilmi toplantılara riyaset ediyordu. smda yapılan temaslar iki dost 
demir çerçeveli büyük fenerler, Bu iş, kaytsız, şartsız onun hakkı memleket kültürel münasebetleri 
bir çift kocaman fener, Habel mey idi. Bu salahiyet, adeta bir imti - üzerinde önemli tesirler yapmak· 
Lanesinin önünde, kemerli kapı • yaz gibi, ona verilmişti. llmi her tad 

h 
rr. 

nrn iki yanında, sağlı sollu aikili. hangi bir toplantmın kendi a - Şimdiye kadar Türkiyeye buse-
Meyhaneye inilen merdivenin ge- zır bulunmadan yapılmamasını fer yollamakta olduğumuz ekip 
niş basamaklarını bunlar aydınla· bilhassa gözetirdi. Lakin riyaset kadar kalabalık ve kuvvetli bir 
tıyor. ettiği toplantıda ilk hatip söz aldı spor ekipi yollamış değiliz. Esa ~ 
. Meyhane kapısının iç tara!ında mı, reis hemen koltuğuna gömü - sen şimdiye kadar hiç bir defa hiç 1 
dul'an üç delikanlı, zırıl zırıl su a- lür, mışıl mışıl uykuya dalardı. bir memlekete aynı zamanda beş 
kan kaputlarını silkiyorlardı. Par Söz söyliyenin, uzaktan bir ninni sppr şubesi delegelerini ihtiva e
lak damlalar, dört l>ir tarafa saçı· gibi kulağını okşıyan sesi kesilir den bir ekip göndermiş değiliz. 1 · 
lıyor. kesilmez, derhal uyanırdı. Buna Yakrnda yapılacak müsabaka-( 

- Ne berbat hava, değil mi? uzun yılların verdiği itiyadın tesi- lar, bilhassa futbol ve .güreş mü·' 
Üç delikanlıdan en genci §Öyle rile alışkındı. Uyanır' bu entere- sabaka1an spor bakımından gayet 

Eenerbahçe dünkü maçı 
4-0 kazandı 

"Leviski,, dünkü kadrosile bize ikinci 
küme takımlarımızı hahrlattı . 

ce'Vap verdi: san bahse dair töylediği sözler - önemli olacaktır. Ekiplerimizi, 
- Saygı ile arzederlnı, ki, souk, den dolayı hatibe teşekkür ve mü tertip ederken fikrimizce çok cirl-1 ' 

Luz keı&iyor ! nakata kapısını açmak üzere mü· di bir rakip telakki ettiğimiz Tüı·; 
Delikanlrla~, ayaT<larmı yere vu ıaade rica ederdi. Münaka§a es- ekiplerinin çok kuvvetli oyunlaı 1. 

ral'-.k çizmelerindekl çamuru da nasında, uyanık dururdu! nr gözönünde bulundurduk. kar -, 
lrlüınküıı mertebe temizledikleri Antom Ranerte gelince, talebe şmıızda çok kuvvetli ve çok iyi ha. 
•ll'ad'a,1çeriye yaılı bir adam gir. arasında muhabbet kazanını§ bir zırlanmış bir Türk spor ekipi bu -
~i. Onu ıgi)ren üç 'delikanlıdan iki· tipti. Onun da bir manisi vardı. Mi lacağnmza kaniiz. Bilhassa güreş 
•i hürmetle ıelamJa.iİıağa davra - ni mini kurtlara bayılırdı. Katmer müsabakaları, futbol müsabakala. 
nınca7en ıgeçleri de hemen onlara katmer vücutlerile kavanozlar i · rmdan daha ziyade heyecanlı ola
llydu. Dimdik bir duru§la beyaz çinde kolleksiyon yaptığı bu iğ • caktrr. Aym zamanda Türkiye ve 
!ap~afarmı çıkaraılar ve sonra, • renç ve. iç gıcıklayıcı hayva.ncık - Sovyet Rusya tenis ve eskrim ekip 
tapblan elleTİnde, yerlere kadar lar, her nedense bu anatomı us • leri ilk defa olarak"'karşılasa.cak . 

• ~arda iki takım bir arala, tl§ait cltı Bulgar kalesinde bir kurtarıf. 

iğildiler. Snnarkı ıanıımıt olan bu tumm pek hö,una giderdi. Tale - • !ardır. ~ 
a.danı, titiz tavurlu bir ihtiyardı. heleri, onun bu zaafini çakmışlar- I . d S t] 
Acele acele, üç delikanlının seli- dr. Bu zaaftan istifadeyi düşünür· Zm\1 e ovye ere 
blrna mukal>eleden sonra, meyha- ler ve daima kurtlara dair sual so· karşı hazırlıklar 
ı:tenin iç kısmına geçti, meyhane racağını hesaba katıp, kurt bahsi- Izmir (Özel) - Mıntaka spor 

Bulgarların Leviski takımı dün 
Fener bahçeye karıı ikinci maçını 
verdi ve 4 - O yenildi. 

Bulgar takımı söylendiğine gö
re çok eksik bir kadroyla gelmiş. j 

Ek~ildiğini ihtiyat oyuncular, ikin- f 

ci takım uzuvlarile doldurmuş. Bu, 
ne dereceye kadar doğrudur bil • 
meyiz ama dün sahaCla gördüğü . 
müz takım ancak bizim ikinci kü
me takımlarile boy ölçü~ebilecek 
bir takımdı! 

Bu takıma karşı koyan Fener 
bahçeye gelince; bu ekip te kendi 
kadrosile çıkmamış, hatla.rındaki j 
boşlukları başka takımlardan o • 
yuncu alarak doldurmuştu. 

Mesela orta haf mevkiinde Ga-

•a.hibi Habel, koşup geldi ve titiz ni su gibi ezberlerlerdi.Ve hakika. kongresi uzun dedikodulardan 
ta.ırurlu ihtiyarın kürklü paltosunu ten, kurt meraklısı Professör, mut- sonra Halkevinde ilbayımız Faz .. 
Sıkarmasma yardım etti. Şişman laka sualini bu bahisten seçerdi. lı Gülecin başkanlığında toplan 
ltıeyhane sahibinin yardnnile Talebe hazır! En ufak teferruata mıtbr. Raporlar okunduktan son
~iirldü paltosunu çıkaran yaşlı a· kadar bahsi anlatır ve tam numa· ra bilhassa Altay klübü murah • 
~anı. , üstünde demfrden ve yazılı rayı alır. Bu zaafını hemen bütün hasları tarafından, fudbol heyeti 
o ı be k f d h latasaraylı Li..tfü, müdafaada Ya-ır levha mı'hlı büyük, yuvarlak ta e e! e İp ona göre azır - tenkit edilmiştir. 

1 d ki d d k şarın yanında Güneşli Faruk, hü-ll\a.sanın başına otur<lu, bir şişe an ı arı için, onun ersin e ı· Yapılan seçimde merkez heye • 
~ordo şarabı ıamarladı, iskemle. rık numara alan yok gibi bir şey- ti başkanlığa Bay Avni Doğan, i-
,. d'' 
1
.1ne Ya.alandı, gözlerini birkaç nes 1 • kinci baş-kanhğa göz tabibi Bay 
ııı •a.vurduğu cigara aumanlarile Yalnız bir defasında istisnai bir Mitat, üyeliklere Bay Kemal Tal-
eaınerletmit olan tavana dikti. hal vukua geldi. Onun tarafından at, Bay Şerif, mühendis Bay Hur· 
w:~~lil<anblar da sobaya yakın imtihan olacak bir talebe berınu- ıit, 
;'4Çuk bir masa başına oturup, ha- tat kurt ba:hıini ezberlemeyi göze· Fudbol heyeti başkanı olarak 
ıf bir Mozel şarabı ısmarladıktan terek, bütün gayretini bu bahsi öğ as şa~bayı Suat, üyeliklerine mi . 

•onra, gözlerini titiz tavurlu ihti- renmeğe hasretmiş, başka bahis· mar Bay Mustafa, Bay Adnan, 
Yarın demirden levhalı büyük ve )erle m~gul olmağı ihmal etmiş - Bay Kemal seçilmişlerdir. Heyet· 
Yt.rvarlak masasına cevirdiler. Ma· tir. Aksiye bakın, ki, Professör bu lerde değişiklikler fazladır. 
;a.sının etrafı gittik~e kalabalık - ıef er minimini kurttan koskoca fi. Rus takımına çıkarılacak olan 
lca!a.n bu ihtiyar kimdi? Demin le atladı: lzmir muhteliti de Galatasaray an 
ClJ>rnın iç tarafında karsılaştrkla- - Fil hakkında ne biliyorsu - trenörü tarafından seçildi. ve ek . 

;.tk'Ve selamladıkları sırada, üç de· nuz? sersizlere başlandı. Oyuncular 
-~ anlıdan en gencinin kulağına, Dehşet! Professörün ağzından şimdi kamptadırlar. Haftanın mu 
0 tek'l d Al h 1 er fU ismi fısıldamıslardı: bu suali işiten talebe, adeta kork· ayyen günlerin e sancak sa a-

- Firtov! . tu. Di1i tutuldu! ~ında çalışacaklardır. 
O zaman onun kim olduğunu - Ey. hadi ya! Cevap verseni· Kadroda şu oyuncular vardır: 

~:~~tn~k ~ç~~ bu kadarı yeterdi. ze? Ne bekliyorsunuz? Altaydan Cemil, Ali Şükrü, En 
f etı hutun dünyayı tutan Pro- Başının içinde bir şim,ek çakan ver, Vehap, Basri. 
t ess~r Firşovu kim tanımazdı! İş· talebe, birdenbire kendini toparla- Altmordudan Ziya, Cemil, Adil 
e, tı-d· d k S 't H d" il . "'" 1 onun masasına zamanı · ı ı, urnazlığını gösterdi: aı , am ı. 
n~n ıki tanınmış adamı daha ya • - Filin dört tane kalın bacağı Göztepeden Mahmut, Hakkı, 
l>r !lfr. Saygı değer pir, zoolog ve büyük bir hortumu vardır. Hor Fuat ve Muzaffer. 

0 essö E k b a . r renbergle anotom kari tum, urt içimindedir. Katmerle-
ogıılav R . k l d !öh s ayşert ! Beynelmılel ri ve ıvrmtı an da kurdu an ı • 

ret aah "b' I b K l h 1 sa. h 1 ı o an u ikj alim, ma rır. urt arı alır atan ...... 
aşında F' 1: F h . k d k tanı ırşoıra en yaKın otu • il ha sme ur u karı!hrma ! 

'L atdr. O 1 d' d' 4 ourun b nun a ız ıze ve hatta Professörün ağzı kulaklarına var-
0 Ul"Una ! 1 dı Kurnaz t~lebe, kurtlar sayesin-

• ç delikanl _J •• • • d u·· . d f'l hl"k . . l p f .. tııte t 1 Trı<\n ucu e nıver- ı e, ı te 1 esım at attı. ro essor 
1><\ı;; a ebesiydi. Bunlardan en ka- kendisine tam numaı·a ihsan etti! 

i\Slhtn • 
li 11 . • :1ı:ncli Fiı-ı:cwl~ ha,.aret- Derken, lıazC\kntile tamnmış o· 

o.ı a.ı·ctı · k 1 ·oııu1an bu iki ilime' lan dahiliyeci Dr. F1·cı·il11, maha-

retile tanınmış operatör Bernhard 
fon Langenbek, bu şık giyimli, 
hem operatör, hem insan olarak 
kibar davranı§lı adam, sonra Dü • 
buva Raymon vücut teşekkülatı 

muntazam olmayan meşhur fizi -
yolog ve nihayet Firşovun en 
yakın dostu A1bert Kölliker, 
Habclin ayakbastılar. 

(Arkruı var) 

cum hattının ortasında güneşli Ra 
sih oynuyorlardı. İkinci devrede I 
Rasihin yerine gine güne .. liNecclet 
Mehmet Reşadın yerine diğer Re- I 
şat oynadılar. Bu takımın umu · ı 
mi görünüşü hiç iyi değildi . fst'!k· ı 
siz, ahenksiz bir görünü~ü vardr. 

Bundan başka hemen bütün oyun 
culann formlarından • C'.Ok gayip 
ettikleri görülüyordu. Takımda en 

gayretli, istekli oynuyanlarm ba
şında Niyazi ile Fikret geliyorlar
dı. Bununla beraber bu iki oyun 

cu da ikinci devrede umumi ahenk 
sizlik yüzünden ilk görünüşlerini 

kaybettiler. 

işte böyle bir takımr, ikinci kii_I 
me taktmlanmızdan birisile kar -

sılaşhrm, neler görmeniz müm -. 
künse dünkü maçta görülenler bu 
kadardı. Birinci devrenin tam ya -

rım saati sayısız geçti. Bundan 
sonra iki sayı vaziyeti biraz kur • 
tardı. ikinci devrede biri penaltı-

dan olarak iki sayı daha çıkarıldı. 
ve maç 4 - O bitti. 

Dünkü maçtan çıkarılacak gö
rüşler, düşünüşler çok. En başta 

memlekete getirilecek yabancı ta· 
kımları iyi seçmek lüzumu geli · 

yor. Fudbolu rağbetsizliğe düşü1' • 
mek iılemiyonak bu cihete çok 

dikkat etmeliyiz. Yabancı takım 

getirmenin belli başlı hedefi ge • 

tirilen yabancı takımda ustalrlC 
görmek ve bundan istifad(? etmek 

tir. Eğer böyle orta takımlar ge • 
tirtmekte ısrar edersek bunun acı 

smı çok çekeriz. 

Sovyet Rus fudbolcularr bu haf
ta içinde geliyorlar. Hem uasıl ge• 
liyorlar, bunu bu satırların yanı 

başındaki sütundan öğrenmeniz 

mümkündür. Gelecek hafta saha
mızda en kuvvetli §eklinde göre -
ceğimiz dost sporcuları gözümün 

önüne getirirken formlarından 
kaybtmiş görüııen biL;!m futbol • 

cuiarımız da gözümün önüne geli
yor, acabanastl bir takım ~ı}<ara -

cağız, nasıl bir netice alacağız, di· 
ye düşünüyorum. Doğrusunu söyle 

mek lazım gelirse, bu düşüncemin 
vardığı netice hiçte iç açıcı değil· 
dir. 

Bu düşüncemde yanıldığımı gör 
mek beni çok seviı:di&ecektir. · 

Istanbul, Türkiye 
kürek şampiyonu 

Dün ilk defa olaı-ak şehrimizde 
Türkiye kürek birincilikler~ yapıl· 
dı. Bu müsabakalara üç mıntaka 

girdi. Dolmabahçe önün den · baş
lıyarak Beşiktaşda Deniz Tiç.aret 
Mektebi önünde biten hu y:ırışta 

İstanbul şampiyonu Galata~ar<ly 

8, 16 ile Türkiye şampiyon~, Ban 

dırma 8,35,8 ile Türkiye ikincisi 
ve Kocaeli de 8,43,8 ile Türkiye ü-

çüncüsü olmuşlardır. Yarışlardan 

sonra davetliler ve müsabıklar De
niz Ticaret Mektebinde hazırla -
nan büfeye davet edilmişlerdir. 

Burada törenle yarışanlara niükı\ 
f atları dağıtılmıf, Bebekteki Ga -
lataaaray denizcilik lokantasında 
da Türkiye !ampiyonu tarafınaan 

diğer mıntakadan gelen kürekçi -
ler şerefine bir şölen verilerek geç 

vakta kadar eğlenilmiıtir. 
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Bay Bestar kahYe içtiği ıece, müm. 
kiln değil, uyuya.mudı. Bunu bilmek
le beraber yine içmekten bir tUrHI \'nı 
geçmiyordu. Bu, bir iptilİtdan değil, 

kendisine verilen bir ;'eyi rcddedemc -
mesindendi. Hele, otelin sofrnsında 

hizmet eden sarı ın, stvimli genç kızın 
bir "kahve emrediyor mu unuz?,, de
yişi \"&r, ki buna can mı dayanır'! Ar. 
tık Bay Be_,tar "şiiphe izi,, demez de 
ne )apar? 

1§~ bu gece pljamasile pencere Ö· 
ni.lnde oturntuş o gUzel kı.z:m hayali -
nl görmeye çalışıyoı·du. Haziran ge -
cesl ne kadar berraktı 1 Yıldızlar hU. 
tiln parlaklıklarfle erpl1ml elma . 
)ar glbi titreşiyorlardı. BirdenbJre 
ba~ını çe\ lrdl. Oda kapısı tırmalanır 
gibi olmuştu. Her halde beklemediği 
bir ziya.ret olacağı muhakkaktı. Fakat 
Jencviyevin, gecenin böyle bir ,·aktin· 
de geleceğini kim tahmin ederdi? 

Ona sofrada hizmet eden, sarışın kız 
otelcinin kendi kızı idi. Odaya kor • 
kak bir çehre ile girmiş kapıyı kapa. 
mış, Bcstar'a doğru bir ka~ adım at · 
mnıtı. O sırada Bcstar da ona doğru 
ilerJemiıt bulunu) ordu. J{ar ı karşıya 
geldiler. Kız, onun kolundan tuta -
rak: 

- Ah diyordu, beni kurtarınız, ri
ca e4eriml 

kadar öfkelenmedi • .JeneYiyev büyük 
bir cesaretle l>abasnm cevap ,·erdi: 

- Sen ne zannediyoı·sun? 
- H it;, hiç bir şer; söyli) cm em. 
Be tar açık bir söz EÖyJlyemlyor -

du. Fena lıir ,nziyette kalmıştr. Bu • 
nunla herab"r kendisine dnyanmı · o
l:ın güzel, qarışın \'ilcııdüniin harare
ti onda, şüphelere )nhut kat'i hüküm
lere kar ı gelecek ha I mi bırakıyor . 
du? Anlaşılmaz bir eyler mmldan -
dı. Ott'kl haı:ıınr Mllıyarak: 

- Bunun'la beraber izin için pek 
"1 lıtr itil rclrr.t rle:lil l l ki ) ıl dan heri 
otelde~lnlz. Hiç olmaz..c:ıa ya anne..::ine 
rnhut hana lıir iki kt>Jime öyleyehilit' 
diniz. Rh: ~'lrtıcı haynn dcğflir., ı:ş -
kın ne rlemek olduğunu pek güzel bi
liriz. H"r halele hu, hö\'le denm e -
demez. Mııkenrhnız ne i.!ie açıkça say. 
!emeli lnb:. 

Be tardan bir cevap alamayınca 

tekrarladı: 

- E\•et, niyetinizi anlryaltm. 
Jene\'İJev. şa~ırmış kalmış olana -

damın imdndtna yeti ti. Onun yerine 
bahasına cevap ,·erdi: 

- Niyeti ne olabilir? Benimle ev
lenecek .. 

Otelci gilllimsedl: 
- Ya öyle mi? Mesele yok demek. 

Hel' halde buna mani olnC'nk ben de
ğilim. Bir defa da annene söylemek 
lazım. Hoş, o bilmiyor değil ya! Ah 
böyle zannetmiyordum. Hele sizi hiç 
düsünmemiırtim. Başka ~erlerden kor 
kuyordum. Ne. ise, çok şükür! lşin 
biiyle o!u:;;u çok ili oldu. 

Otelci memnuniyetinden gülüyor . 
rlu. Jeneriyey kurtulmuştu. l\albinc\e 
taşıdığı korkuyu böylece attıktan son
ra tath bir sesle dedi ki: 

1 DLKEMINDE 1 
otuda deprem 

Bolu, 6, (A.A.) - Bu gece ıa.· 
baha kar~ı ıaat 4,30 da batıdan do 

ğuya doğru ıiddetli yer depremi 
oldu. 3 taniye süren bu depremin 

tiddetinden ,ehir halkı uykudan 

uyanmııtı. Zarar yoktur. 

Demir11olu bozuldu 
Son yajan yağmurladan Ma • 

mure ile Bahçe arasındaki demir· 
•yolu bozulmu, olduiundan ~Ji · 
ziz treni gidememekte ve T oroı 
ekspresi de Toprak kaleden ayrı· 

larak İskenderun üzerinden yolu· 

na de,·am etmektedir. Bu trenler 

yük almamakta yalnız yolcu ve 
poıta tatımaktadır. 

Bozulan kısım bir kilometre ka· 
dar olduğundan Devlet Demiryol· 
luınca büyük gaYTetle onarılma • 

ıma çalıtılmakta ise de ancak bir 
haftadan önce bitirilemiyecektir. 

Fırtınadan telefon ve telgraf tel • 

leri de kopmuf bu yüzden muha • 
bere iki gün tamamen onarılarak 
muhabere temin edilmiıtir. 

Antika bir para bulundu 
lzmirde Değirmendere nahiye • 

sinde bakkallık eden lmıail oğlu 

Hakkının kııyumculara antika 

bir para satmak iıtediii aörülmüı, 

kendi tutulmu§tur. Hakkı; bu pa· 
raların eskidenberi kendisinde kal 

dığını söylem ittir. Para on lira de 
1 

ğerinde ve antikadır. Tahkikata
1 

devam ediliyor. 1 

iŞ KANUNU 

Tatil yüzü görmiyen 
fırıncılar 

Fırın sahipleri rel<abet zat atlarını amelenin 
i evmiyesinden mi çıkarmak istiyorlar? 

Adresi ve adr bizde 6aklı birf 

fırın ameleıi iÖncerdiii mektup· 
ta tunları yaz1yoı : 

Fırın itçisiııi ıece işi harap e

cliyor. Benizlerinde kan kalmr 
yan fırın amelelerinin j~ kanunu 
ile gece itinden alınmaları çok 
doğrudur. Bu fikri ileri sürerker. 
ıunu da 11öylemek islerim ki, fırın 
İ§Çileri ıece itinden kurtulurlar · 
ıa, bugün bo~la kalan yüzlerce iş
çi de it bulacaktır. Buıunkü hal· 
de lstanbulda ikl yüz kadar ka · 
pah fırın vardır. Gece it: yasak e· 
dildiği takdirde rekab~t yü~ün -

den kapanan bu fırınlar gündüz 
i~ bulacaklar ve burala1 dan çı -

karılan itÇiler de çahımaya bat • 
lıyacaklardır. G~e iti yapan fı 
rınlar yirmi bet çuval iş yapıyoı
lar. Gündüz ancak on bet çuval 
çıkarılabilecek ve ıehrin ihtiyacL 
için fırınların çoğalması zaruri o· 
lacaktr. Bu sureti: bet yüz ame!e 

it bulmuf olacaktır. 

Fırın amelesi hafta latilinin e 
demek olduğunu bilmiyor. Pat· 
ron, hükumetin fırıncı cı.melesinc 
verilmesini teıbit ettiği gündeli • 
ği de vermiyor. Belediye ekmek 

narkını tayin ederken )'ardımcı • 

nın haftalığım da dokuz lira ola· 

rak teıbit etmektedir. 
Hamurcular 15, pitiriciler de tS 

lira almaktadırlar. Patronlar reka· 
bet yüzünden uğradıkları zarar • 
farı Amelenin bu muayyen yevmi· 
yeıini vermemek suretivle kapa • 
maktadırlar. Sonra hükumet bir 
fırın itçisine bir buçuk çuval itle" 
mek hakkı vermiştir. Bu da sözde 
kalıyor. Patron eHnden gelse yir· 

mi çuval iıletecektir.,, 
Adresini saklı tutan bir iıçi d• 

it kanunu hakkında tunları yaıı· 

yor: 

Bu ne gllzel bir fırsattı. Bundan 
daha iyisi olamazdı. Lambanın ışığı 

altında onun sarı ın çehresini, gözleri 
içinde derin bir acı anlatan gölgeleri, 
biraz ha)yetleşmiş olan dudaklarını 

gözden geçiriyordu. Blitiin bu hali yi. 
ne güzel olmasına mani de;dldi. Hele 
sarışın cildi, inı;ıana gayri ihtiyari hlr 
ok§.'lmak arzusu ,·eriyordu. Bestar 
buna denrdi. Elini kızın yanağına u
zatarak "Ah ne güzelsiniz!,. dedi. Fa· 
kat .Jeneviyev, kolunu ·ıkrp ~ekerek 

.. ne oluyor unuz:',, diye menetmekle 
herRl-::!r blrnz cla!l:ı ilcrlecli ve yal\'ar
dı: "Rica ederim, hana ihanet e!me
yiniz ... 

"Avrupada haftada 48 saat ça· 
hıma çok görülürken Türkiyede 
60 saat az görülüyor. Bu fazlahlt 

itin bir cephesidir. Öbür cepheıi' 
ne gelince Avrupada bir işçinİt'l 
banyo alamaması bir zarardır· 
Türkiyede faraza üç yılda bir el • 
biıe yapabilen işçi ise kazancı ye· 
rinde telakki edilir. Bir lira gün · 
delik ona çok görülür. Hu kadat 
tezat aklın kabul edemiyeceği 
ıeydir. Niçin?. Tilrkiyenin endü5"' 
tri ve ekonomi durumu birçok 
hükfımetlerden :sağlamdır. f ab • 
rika, müeueıe iflasa değil, her yıl 
ıoını biraz daha geni~letmeğc 
doğru gidiyor. 

neticesine, itiraz etmeden katlanır - Bence amele ücretleri ekonoJOİ 
- Baba,şirndiWriyalnız~rak da,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~ 

Bunu "'Öyler söylemez kapı aı;ıldı. 

Bu sefer içeriye otelci giriyordu. Bu
nu gören .Teneviyev Be tar'a daha zi
yade ,.<'lrnldu. Be..<ıtar da, onu hima
ye etme!.\ i .. in elini on111zbrma cla:r:ı

clı. T·ıhli böyle daha iyi koruyalıiJe -
cektl. 

Jc:rPYİYe\ ·in bab~sı gÖ7.ll'rini clört 
açmş bakıyordu. Harret e·n~iş hir 
tanı var·'r. Kalın dudaklan kımıl -
dadr: 

- Ya! Pek ı:iiıel. pek gli7.el! 
Diyerek açı!i bıraktı•; kapıyı lrn -

pa<tJktan Mnra şunları ilfu·e E>tti: 
- Saman ttltmdan su yüı·ütiildü~ü

nü seziyordum: f:ıkat bunun sizin ta
rafınızdan geleceğini hangi ., eytan 
bilebilirdi.'! 

Bunlan söylerken hl'lki efe frna 
halde kızacaktı. Amma nestar mü -
ke.mmel bir müsteri ini. Onun i<'in o 

Yeda edeyim. . 
Otelci çıktı. Kız, l.-apanmış kapımn 

arkasmdan ayak selerinin kesilm~~i
ni bekliyordu. ~onra, hfıt:i bönbön ha
kan Be.st.-ır'a dönere!.;: 

- Çabuk bavulunuzu hazırlayın! 
Dedi. 

- AnJam:ıdım. 
- Çabuk diyorum, h.'ll'Ulunu7:u ha · 

zıl"layın, gidiyorsunuz. 
- Gidiyor muyum? 
- Ha.reli ('.abuk olunuz; giyinin iz; 

hemen şimdi. H'.orkmayın beıı size 
bakmam. 

Bunu söylemekle beraber Hestar'a 
itiraz edecek vakit bırakmamak i~in 
bavulu açtr, adamın nesi nrsa i~ine 
doldurmaya başladı. Bestnr giyinmiş. 
ti. Jenevi~·ev onun şa~nmış bsline bi· 
le bakmıyarak: 

- Niha~·et anlayabildiniz değil mi? 
Yarın ..:abah burada bulunmamanrz 
lazım. Çünkü benimle evlenmenizi is-ı 
tivecekler. 

• De,·inct 'Re11tar artık söylemek ka. ı 

I Aıiidijiiı K&dın? it mu 
l Aşk, Macera ve Hayat Romanı ı• 

:Yazan : K; d rcan ttafh 

O 711 annemde bir öksürük başla -
dı. Onceden kesik ve pek yavaştı. Son· 
ra sıklaştı ve kısıldı. 

Bana dedi ki: 
- Seni yntı mektebine vereceğim.1 

Gidip gelmcltte güç!Uk çekiyorsun. 
Derslerine de daha iyi çalışamıyor -
san. 

Ayrılmak isteır.edim. 
Her sözümün karşıltğım hemen ve. 

riyordu. 
Jüır.uşmarnrı: uzadı. 

Annem birdenbir~ nkı bir öksiirü · 
ğe tutuldu. Buna o :ıamana kadar hiç 1 
rastlamamıştım. Sert bir sesle son ö
zü söyledi: 

- Gitmelisin! .. Gideceksin! .• 
(: "" . 

Birinci teşrinin son gUnleri.. 
Rus bozkırlarından çıkarak Karn. 

denizden ~eçen sofuk bir rilıgar var
dı. Deniz, dalgalandı. 

Mektepten eve geldiğim ıaman ka
pıyı hizmetçi kadın açtı. 

- AMem nasrl? 
Diye sordum. 

8öl~m 11 
ow ... 

Yutkundu. 
- Içeride ... 

Diye kekeledi. 
- Ne ,·ar, bir şey mi oldu? 

Cevap beklemeden merdivenfori i. 
kişer ikişer çrktım. O, her zamanki o· 
dasında ve yerinde yoktu. 

• - Anne!.. Neredesin? .. 
Diye bağırdım. 
Balkonun kapı~• ııçıldr. Salona 

ert bir şimal rüzgbı doldu '' beni 
titretti. Annem de l'Uzgfirla beraber 
salona girmişti. 

- Bu hnada ... Balkonda ... Kendi • 
ne acımıyor musun han:ı da mı acı -
mıyorsun anne? .. 

Onun koluna girdim. On altı yaşr 
mm bütün sıcakhğlle onu göğsüme 
yasladım ,.e yerine götürdüm. Şezlon
ga yatırdım YC üstünii örttüm. 

Gözleri yeniden parlamıştı. 
Solgun yüzünün ve cılız vücudü • 

nün bütiin manaeızlığma rağmen ba
kışlanndtt hA.lA. o t!ki (tı.nlrlık, eski 
renk n şiir nrdı. Saçları biraz daha 

biliyetini ele aldı: 
- Lakin, Jeneviyev, bu telaşa Jü • 

zum yok! Sizinle evlenmek benim i -
lar. / bakanlığının hazırlıyacağı hayşt 

Istasyoıa gelmişti. Trene bindi. Me endeksi esaı tutularak leıbit edil· 
mur kompartımanının kapısını açar • melidir. Bu güç \"e tatbik edile• çiıı bir ~ereftir. , • ~ 

Kız buna cevap ,·ermedi. Bavulu 
eline tutuşturarak oda kapısını açtı. 
Bestar bu komedyanın ne demek ol • 
duğunu bile ı;;ormadı. Çıkmaya hazır
landı. Jcne·riyev ona yolu anlatryor· 
du:. 

ken o kendi kendine IÔ)'leniyordu: miyecek bir fey değilair .,, 
- Düny&da hiç kimse benden daha -------------

hayvan olamaz. Bunun için bahse gi. ltalyada Üniversiteye 
rişirim. girme şartında diğişiklik 

Memur bir ıey işitmedi yalnız: 

- AYlunun kiiçük kapı~mdan çıka. 
cak~ınız. Siıi istasyona giden cadde· 
ye kadar götüreceğim. 

- Evet, doğru Parl~e gidiyoruz. Roma, 8, (A.A.) - Faıist par· 
Dedi. tiıi sekreteri. yetkili hekimler tıı• 

Be:;;tar biraz tcreddiit etmişti. Fa· 
kat kız ısrarında de\•am ~diyordu. 

- Ne oluyorunuı? Beni kurt.araca. 
ğınm nat etmemiş nti idiniz? E\·et 
mi, hayır mı? Canını, ne karkuyor -
sunuz? Ben anam mı öldilrdüm? Bcs· 
tarın canı sıkılmıştı. , 

Tren harekete ba~ladı. Bestar pen· rafından muayene edilerek bede11i 
cereden bakıyordu. Gözleri birdenbi - kabiliyetleri anlatılmı§ olan tale· 
re ötede görrlüğü manzaraya dikildi, benin bundan böyle, yükıek okul· 
kaldr. Otelin genç erkek hizmet~isile, Iara yazddrkları yıldan itibared 
Jeneviyevin ellerinde birer bavul var. spor diploması almak için konkU" 
dr. Pek de dikkati celbetmi:rerck bir ra girır.ek mecburiyetinde kalrnll' 
trene doğru gidiyorlardr. }arına karar vermiftir. KonkurdıJ 

O zaman işin hakikatini anladı. Bu niıan ve hafif atletizm imtihanll.\" 
iki genç arasında oynanmı~ olan bir - Beni fena bir vaziyete sokuyor • 

sun uz. 
n vardır. oyund:ı üçiincü şahıs olarak ortaya a-

tılmı~tr. Amma artrk i' i,ten ge~ti. Bu Bu konkur, fatist Üniversite 
oyunun nle.s•uJiyeti onun omuzlarına anıplarına yazılmak için mecburi 

Dedi. 
Sarısın gtlzel kız g!JlUnısedf. 

- Adam olanl:\r. ,-~p:ıklan i !erin yüklenmi,ti. olacaktır. 

donuktu, fakat güzelliğini kaybetme • ne a-etirntiyecektim. 
miştf. Hiç umulmır:ın bir hamle yaptı. 

- Bu soğukta haJkonda oturulur Pencereye atıldı ve açtı. 
mu? Kollarını, odaya saldıran buzlu 

Diye ordum. • rüzgıi.ra uzattı. Cıhz pa rmakl:nilc a-
Başını pencereye ~e,·irdi. Yüreğin. çılan göğı.ünün ool bol ~~tiğini gör . 

den söküliir gibi <;tkan bit• sesle şöy • düm. 
le söylendi: Yiizü kızarır gibi oldu. 

- Bu rüzgar, güzel değil, insaf. ız Bakışları. bir seYglliye kavuşan · 
ve öldürücüdür. Fakat oraların ko - tarda olduğu gibi pariadt. Bir kaç sa
kusunu getiriyor bana... niye için o eski gençlik günlerini ya· 

Komidonun üstiinde babamm re~. şıyor gibiydi. 
mi vardı. Onu eline aldı. Derin derin Bu pek kı$3 sürdü ve yeniden bo . 
:üğüs geçirorek baktı ve ilıhe etti: ğuk bir öksürüğe tutuldu. Pencereyi 

- Oralnrı nratmıyordu bana .. Fa • kapatm~ya Yakit kalmadan iki bük -
kat şimc!i... lüm oldu. Ağzına götürdüğü mendili-

Ond:ı yaman bir Nostalji başJ.amrş· n[n ken:ırında bir kan pıhtısı vardı. 
tı. Hizmetçi pencereyi kapadı. 

Bozkırlardan gelen soğuk rütgar !.. Annem artrk lrnllarımda ,.c bay -
Dalından ayrılmış olan bu soluk yap. gın bir halde idi. 
ra!ı biraz daha erken toprağa göm • Yat:ığrna yatırdım. ı · .... 

ntt'k i3tiyortun da bunun için mi ora. UstUnü örttüm. 
lann kokusilc büyUlec:in?.. Gözleri kapanmıştı \'C saçları be -

Birdenbire hrrrltrh korkunç bir ök· yaz ya trklann üstüne ru{&ele ser . 
sUrü!lc tutuldu. Sanki boğazı ve göğ. pilmişti. 
sü yırhhyordu. Hizmetçiye: 

Ansızın yerinde doğruldu. Bana tu- - Çabuk git! .. Btr iloktor! .. 
tunarak pencereye dogru )-iirüdil: Dedim. 1 

- Açm! ... Açınl .. içim yanıyor, ha. Doktor geldi. Biraz ümit, bir rcçe· 
vasızhktan boğuluyorum. te ... 

- Fakat soğuk var, anne! .. Hasta - Hapsi bu kadar .. 
sın .. fena olacak<ıın!.. Hizmetç-i bana anlattı: 

- Olsun ... ne olurM ol41un .. böyle Annem iki aydanberl ak~amları hep 
f!tiyorum Açın!. balkona çıkar, ~imal den gelen rUı . 

Onun dileğini hiç bir zaman ) eri· g!ra karşı otururmuş. Bunun iyi ol -

• • • '(lf 
machğım söylediği T.arnan ona ıçı 

çekerek şöyle demiş: 
- Sen biimez:sin ... Zaman olur ki iıt· 

sana bir kamçı vuruşu, okşamaktll11 

da.ha iyi gelir ... 
Bütün gece sayıkladı: 

- Balkona çıkarın beni ... Iln,•a ~
tiyorum ben, hna .. içim yanıyor .. ıtı~ 
olmazsa pencereyi açın ... BoğuluY0 " 

rum ... 
Öksürük, öksürük .. 
Uyanmak ,.e gözlerini bir l\aç ~:ı ' 

niye gözlerimde tuttuktnn sonra re ' 
niden dalmak ''e .sayıklamak ... 

Bütün gece hörl~ gc~ti. Sabaha k3.~ 
~ı içten içe bir yangına tutulnıuŞ '

1 

bi yandı, yandı. Gündüzü durgun g;; 
drdf. Yalnız arada sırada dudnldtı 
~ynuyor, bir şey söylemek isfü;ordll• 

Gö7.leri pencerede idi. 
Yerinde doğrulmağa, kalknıağ:ı ~~· 

bahyor, fakat bunu da artık rnpaf'll' 
yordu. U 

EYimiz her köşede örümcekler t ; 
'neyen, boşluğun ela yarasalar uçuftl 

11 
küf kokulu bir türbe gibiydi. Alçttl~c 
bir tavanla vüksclen hir döşer.ıc . r 
daralan duvarlar arasınrla lıoğulu) 0 

cluk sanki ... 
· · .. ıcri ttıÇ O gece nnnemın m:ı\'ı goı 

açılmamak üzere 1,apandı. 

(Arkası. ı:ar) 
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l' enl dil kılavuzunun 
önemleri 

Yeni bombardımanlar 
" Röyter ,, e 

ların 

•• gore 
eline 

Adua Italyan 
geçmiştir 

.. ~ii ii~eriyle ya'.;ından uğratma·/ riye kaymrtken bereket venin 
g~ .. _;lamadan ~vvel iıitti&im ye· h.""UNvetli bir kol yetitti de bizi 
~ 1 ~elimelerdr.n bazıları, itiraf e· kurtardı. Ulusal varlıklarının ö
~~Yun ki bende yabancı (ıarip} nemini (ehemmiyetini) anlama • 
•1r duyııu bırakmıjtı. Kelimele- yan paditaJılarla bütün ömrünü 
tın söyleniti (sanki bu kelimeler medrese kötelerinde arap sarf ve 
~kailrnit ıibi) kuİafımde ıilik l>ir nahvini öğrenmeğe kurban eden 
~z brra.kıyordu. Yakından bu it • medrese ulema11, her varhiı ol • 

Habeş ordusunun tiütünü henüz harbe giriş
memiştir. Daha geride çarpışacak 

erle ujratınca anladım ve gör • duğu gibi e91iz dilimizi de ke · 
düın ki bana yanht dü,ünceler fenliyerek unutumun (niıyanın) 
lşılıyan hu sözler dil üatatlannın karanlıkları altına sokmuşlardı. Ci 

/ta/yan elçiliği henüz Adisababada bulunuyor. imparator 
konoşmak isterse ita/ya bunu kabul edecek 

:akaaın~an ıec;mit artıkları atıl-1 hanı~ büyü~. ve t-tsiz iduecisi 
11. ekııklerine ekler katılmıı ve' Kamal Ataturk tarafından vuru • 

~ürkçe birer ıöz haline ıetirilmit lan kuvvetli bir kazma ile, sayı
l~r. Dilimizdeki birçok kelimele ıız günlerin karanlık göğsünde 

ltalyanlar Tig~e ~yaletind.e ~aşka_ ~ir süla
leyi tahta geçırmek nıyetınde ımı~ler 

tın bu suretle oır CSlçü ve; bir biçi. akladığı bu uluaal hazine bir an· Londra, 6, (A.A.) - Reuter a· 
~P. ıokutmaıt, doğacak olan ye· tika gibi meyd ma çıkarıldı; ulını janıının Aunaradan öğrendiğine 
~1 ~ramerde ayraları Ostiınsla ·I d_~ki cevher ~iılendi ~e .bugün bü- göre, Adua dütmüıtür. 

) aza.lta.ca.k Türk gramerini her tun parlaklıgıyle aahıhı olan ulu· UÇAKLARIN HÜCUMU 
k~:ıin lcolayca öğreneceği bir bil- 1a verildi. A!alarımızdan bize ka Adisababa, 6, (A.A.) _ Hebeı 
Cı haline koyacaktır. lan değerli düJergelerden (mi • hükumeti, İtalyan uç.aklarmın A-

O·ı itleri l<onuıulmağa baş ayın ras) biriıi olup kaybettiğimiz bu duadan 160 kilometre ıüneyde bu t- herkette bir me:-ak uyanıyor; gerekli yitiiin bulunması e'bette lunan 1500 nüfuslu Sokataya hü • 
herkes biribirine ıorrulu gözler • beni ve benim ıtbi dütünenleri cwn ettiklerini bildirmektedir. 
le bakıyor; ıözle olmaZla bile irÖ~ , ıevindirecek değerdedir. SOMALIDA ZAPTEDILEN YER 
le &orulan bir sorgu var: Yeni dil Evrene 10ysa11ık ve intel l>ilgi-
tı!tiainden daha gfrre) olacak mı? leri ıaçhğı halde kötü duyıular• Roma, 6, (A.A.) - S teıriniev-
a ı b . 'l'kl . 1 .. vel tarihindeki durumu bildiren u Yeni kelime,eri kolayca ö!ire . a u ıyı ı erı unutu an yuce u • 
lle bilecek miyiz?... lusumuz, hiçbir millete naıip ol . resmi ltalyan harp tebliği, İtalyan 

f{' k b' d') ·ı ·ı J ların Adigrat müstahkem mevki · ıç durakıamaıdan inanmalı - mıyaca ır ı ı erı eme ve açı -
Yıl ki a,.ınmıt Türk dil'ni öğren~ mr:aınm buıün ilk basamağmda ini aldıklarım, oradaki ahali ve pa 
~~ı~ asla güç olmıyacaktır. Çün- b· f unu yor. Bugün kdawzda an • pasların teslim olduklarını ve So
ku "'e · d i .. 1 • b' k b'r -·1 1·ıe ıa· zım olacak ka..ıaı· mali cephesinde de Gerloanbiyi e-

J nı ıan ı rmız ıoz erın ır ca ı u · 0 •-

Çoğıı İlJ.llt ağz'Tida kullftnı)an ana kelime yana yarın sözlerimiz bu- le geçirdiklerini bildirmektedir. 
lürkçe kelimelerdir. Kılavuzda nun iki, üç misli olacaktır. Büyük HABEŞ SO BAKANI ANKO-
~~n~ olarak ıördüğümiiz kelime· e~ek~rle ~.az~.rl~makta olan bü BF.RDE 

ıse hu ana ıözlere istenilen yuk Turk tozluğü yapıldrktan son Adisababa, 6, (A.A.) - Sü bn-
k:nla.~1a (manaya) uygun ekler r~. çok. zengin ~~an .. Türkçe ıöz kam Raasulo 100 bin kişilik bir or

. rııtıarl'_k yapılmıt !Özlerdir. Ye· koklerınden bugunku yaptlanlar dunun kumandasını deruhte et · 
ll• 'k~ 'ift<>clcrden r•st gele bı'rka . gibi on binlerce kelimeler yapı· k A k b . . t' •• · ... me üzere n o ere gıtmıt ır. 
ç.'.111 0

1'tc'iyecelt olu:raak görece • lacak ve işlene iılene aşınıp yıp· Bizzat imparator lcarargahını te 
~) ki hunlar her g·u'nku" kullan·.ıı· rannnt batı dillerinin karııund:ı ;;,ı ıiı ederek harekatı idare etmek İs· 
'.:ırnıı e.ö ... '?lerdek'ı bazi parraların, ( Cumurluğumuz gibi) acnç, zen· I . . 

3' ! tiyor. mparator ve ımparatorıçc 
1' '1.zı e

1derle uıstahklıca birle,tiril·ı ıin ve ifade!i bir dil meydana gel ,ehri dolafarak hdkı müdafaa ter 1 

' 
~=inden ba•ka bı'" s .. ey deifldirl mif olaca.ktır. b ı .. d t kt .ı· 1 ! '1 "' - tı aha maga avet c me el".ır er. 

t
.
1
e g•.ne dura:..samadan ~iye Lili- Yeni dil b .. izi büyi:f' .. b. ir .. utan:.~ •. . d'.. ı.._ Saray, ıstasyon ve ıger 11t1zı 

.lll kı yeni Tiiı kce nözlerin hep· tan kurtardıgrnı da du,uuunce ıçı noktalar hava hUcumlarına kar§t 
tı de istenilen anİamr en iyi an'a· me çok tatlı duygular geliyor, Kol h l 
lan · · 1 1 k b y b .. müdafaa toplari ile mu afaza a tı-
• tnce ve güzel sözlerdir. Me • tuK arım a arryor. a an::ı soz 
"eli: lerle dolu O.manhcayı kor.uşur . na alınmışlardır. 
n Diplomatlar, ararulusal durumu

1
, 

h a~ırştay - Şurayıde\·let ken e:nebilerJe ı~rütenler ve öğ-
uur görüımek üzre dün bir toplantı 
8.. uştay - Mahkeme relmenler zaman zaman güç du · 

'
~ltllirge - Müstemleke rumlarla kanıla11ıyorlardı. Birçok yapmı§lardır. 
ara Jı. • -s 

f'stcrç - ı;t ..- yabancıların, eöz arasında yahrı ADUA SURLARI ÖNÜNDE 
Cı'l\nt mc i\ hntle Türkçe gramer yok mudur? Gra.I Aımara, 6, (A.A.) - Reuter a· 
ı:; - tracıı . . f . . 
,,.tense] - ClhanşUmal merınız arap ve an gra.merı mı· jan11 aytarının haber aldığına gö· 

r?'~~aç - Hedef dir? Gibi süalleri kartıımda ken re Eritreden hareket eden 3 ltal • 
1 

o kadar güzel sözler var ki dimizin olmıyan Oaman'ıca gra • yan kolu unaçlarına varmışlar . 
k~er~~ anlatı§, ıerek ıöyleniıte- meri bur.alıp kızararak hepiniz bei dır. 
e.

1 auıeUik ve incelik yönündenlki müdafaa etm~t ve acıınnı tatmi~ Santini kolu Adigratı pizio ko
tı:a.~a. Ye fançadaki karşıhkları-1 sınızdır. Bir y.\bı.ncı nesneyi ıe • lu Entisois'yi almış Maravgna da, 
~ lolıede bıro&ltacak deierd8dir. ne bir yaıbancıya kartı, benimdir almma11 artık bir saat meselesi o

le:.Yenj kelim.?le. deki ~itlerin ek diye müdafaa etmekten ağır ne lan Adua surları önüne gelmiştir. 
elek~ ~rzını ve çıkacak vramer • tasarlanır. Öiretmenler hu acı · İtalyan kuvvetleri şimdiye ka . 
b· 1 

tureme (ittikak} bölümünü lığın bir baıka türlüıünü de her dar h!çbir Ön!'mli mukavemetle 
t 

1

~ı incelemek bu yeni ıözleriı aün okulda kendi öjrencilerin . karşılaşmamı,lardır. 
~i kıaa bir çağda öğrer.ebilme . elen tadıyorlardı. Sade konutma- Adisab:ıbadaki Habeş kuvvetle
'ttlıe Y~rdım edecektir. Bugün Ö· ğa doğru bir yönelme başladığı rinin kumandanı Ras Seyyum, f. 
·~·"e ozıün kılıiım bulmuş olan ıünden ıonra dershanelerde gün~ talyanların Dageta ve Denabelayı 
bitt~li dilimizin çok ıeçmeden tie birkaç defa fU ıorıularla kar· ........................... : .................... : .......... . 
~i: ul~ ~~rafından konut~la - tıla§ıyor~uk: . .. .. . ? latl\cak olan bu dil ;e çıkacak öz 
~l'\l duı~nürken hayalımde e~. kelı~ de mı ;urkçe de~.··. dil grameri yarın hır yabancıya 
'c\ti &nan 'bırkaç nokta beni tatlı Bu soz de mı arapça · Bunun Turk kartı bizi utanmaktan ve kızar . 
~rl ~lere di;•ürdü. Onlardan ha- çeıi yok mu? Bu masum ıoruş • nN\ktan kurtaracaP.ı "1bi coc• r~ıa-e:r ..,. ::.u -

tıi h 111
' &nla.tITaam eminim ki be· ların ve candan dileyitlerin kar·ı rmırza öğretecek öz Türkçe söz • 

•iı ;:1ı bulacak ve hu sevincime §ısınd.a ~el!nd~ bunuı telifi ed~.~ ler vermekle bizi sonsuz öğünç . 
•İni 0 rtak olduğunun: ıezecek· cek hıç.bır ımkan bulunmryan) og )ere ve sevinçlere ulaştıracaktır. 

i§gal ettiklerini haber vermekte -
dir. Her iki taraf önemli zayiat 
vermi!lerdir. 

Dört İtalyan subayı maktul düş .. 
müşlerdir. Hahe,ler iki makineli 
tüfek ve birçok tüf ek mü&adere et 
mişlerdir. 

İtalyan uçakları harp bölgesinin 
üzerinde uçmaktadır. 

Habet hükumeti bir İtalyan u
çağının düşürülmüş olduğuna da
ir olan haberi teyit etmemi~tir. Bir 
bildiriğe göre İtalyan kuvvetleri 
kuzeye doğru 100 kilometre ka· 
dar ilerlemişlerdir. Bu kuvvetler 
Adua ile Akıumu bir çevirme ha· 
reketiyle zaptetmeğe hazırlanmak 
tadırlar. Habeş ordusunun büyük 
kısmı henüz harp etmemiştir. Ha 
betlerin niyeti ltaltanları gerek 
müdafaaya ve gerek mukabil ta
arruza müsait bir noktaya kadar 
çekmek ve orada çaı·pışmaktır . 

Aduanın kuzey doğusunda bulu · 
nan Gonder dağlık arazisindeki 
önemli Habeş kuvvetleri kuman -
danı Ras Ka11a1 RaH Seyyumun 
kuv\•etlerine yardım etmeğe ha . 
zırdır. ltdyan kuvvetleri 3 nokta 
üzerinden tanrruza geçmişlerdir. 

Bu noktalar ,unlardır: 

1 · Takkaz nehri, kuzeyi, 
2 - Hadelegu Batay doğusu, 
3 . Guerlobi kuzey - doğusu. 

Şimdilik ancak kuzeydeki Ha · 
heı kuvvetleri halyanlarla temas -
tadır. 

Adua bombardıman:nda 40 ka
dın ve 32 çocuk ölmüştür. 

Adua ile Aksum arasında olan 
ml!harebede 400 Habeşle 1000 
İtalyan çarpışmı' ve 48 Habeş ve 
27 İtalyan ölmüştür. 

65 ltalyan da esir düşmilttür. 
70 tar.k 100 uçakla kuvvetlendiril
miş olan 30,000 kişilik bir ltalyan 
ordusu da Musa Ali bölgesinde 
toplanmakta.dır. 

DO(iU AFRlKASI KOMU
T ANLl<'.iI 

Roma, 6, (A.A.) - Resmi ga. 
zete, doğrudan doğruya yükaek 
komiserliğe bağlı bir doğu Af ri • 
kası kuvvetleri yüksek komutanlı• 
ğı ihdas eden bir kanun neıret • 
mektedir. 

Somali ve Eritrenin bütiin Kara 
ve deniz kuvvetleri bu komutanlı
ğın emri altında bulunacaldır. 

ADUA KONSOLOSUNDAN iHA· 
BER YOK 

Aımara, 6, (A.A.) - :Aldığı 
emiTlere rağmen çok geç tiareket 
etmiş olan Adua İtalyan lionsolo • 
su Bay Francadan hiçbir h:ıber 

alınamamııtır. İtalyan uçakları, 
cepheye giden Kuvvetli Habeş k:>l 
larr görmü§lerdir. Bu kollar, kara 
kollan Olpy kapılarında h'ulunan 
ltalyan kuvvetlerinin ancalC on ki
lometre uzağında bulunmaktadır• 
lar. 

lT AL YAN KOLLARI HAREKETı 
LERINE DEVAM EDİYORLAR 

Asmara, 6, (A.A.) - Üç hal· 
yan kolu ileri hareketlerine de • 
vam etmektedirler. Sanlını kolu 
dün Adigratı işgal etmiş Marovig· 
na kolu yakında İfgal etmek üze· 
re bulunduğu Yants önüne gelmi9 
tir. Pirzis Baroli kolu muvaffaki· 
yetli hareketine dcv:ım etmekte • 
dir. ltalynnlar uçaklarının Habe§• 
ler tarafından düşürülmüş oldu • 
ğu haberini yalanlamaktadırlar. 

Bf R BOMBARDIMAN DAHA 

AClisababa, 6 , (A.A.) - ltal • 
yan uçakları Gorahai mevkiini 
bombardıman etmi§lerdir. Bom • 
bardıman neticesinde beş kiti ö). 
müş 15 kişi yaralanmıştır. 

BAŞKA BiR SÜLALEYE TAÇ 
VERECEKLER 

Asmara, 6, (A.A.) Havas ajan· 
sının ö:r.el aylan İtalyanların Tig
re evaletinden ba~ka bir Dinasti· 
yi (sülale) tahta geçirmek niye • 
tinde olduklarını bildirmektedir. 

ltalyan uçaklarının attıkları be
yannamelerde !?unlar yazılıdır:. 

"Bu yıl, !t..ılyan krallığının ge
nişlemesini görecektir. Buna kar
şı koyan mahvolmuş demektir. Şo 
a eyaletinin haksız yere gasbetti. 
ği taç Tigre eyaletine dönecektir.,, 

ı. 'ra.- . l etm • d'' t""•• d 1 d cl~n .. •uamıy e miJJi varlığımız r enın uı ugu urum ne.<a ar Her feyde ve her yönde uluıu· 
•ıı do.~Uf karı!ık11z, katıntı . acıdır. Her türlü ilerlemesine u· muza varlığını veren, yüceiiğini 
kon~ 0ütün kökleri atalarımızın zanacftk yardım elini y&lnız öi · öğreten büyük yapıcı, eşsiz komu 
h h' !~ldarı ıöz kütüklerine bağ retmeninden bekleyen yavrunun tan, yüce bilgin Kamil Atatürke 

ır dıle h" ı · · d'l' • "ğ " ·· d k' · 

Havaı ajanıı aylarına göre. A· 
disababa<laki ltalyan elçiliği Ha · 
be§ paytahtından çekilmi§ değil- ı 
dir. Elçilik, imparator istediği tak ı 
dirde yeni konuşmalara girişme . 
ğe hazırdır. İtalyan ilerileyi~i ay 
sonunda TakkRza nchrir.e varınca 
~örüşmelerin tel(far ba~lıyacağı 

tahmin edilmektedir. Konsnlosha
ne İ§ya;obrı ve diplomatlar miis · 
tesna olmak fü:erc !On ltal:ran ta
bııası da :H:n Adisababadan git • 
mitlerdir. 

Bek.ika süel heyeti, kumandanı 
müstesna olmak ii:c:ere yakında 

Habeşis~ancla.n ayrılacaktır. 

GÖNÜLLÜ OLMAK ISTIYENLE 
RlN SAYISI MiL YONU GEÇMiŞ 

Roma, G, (A.A.) - Nevyork • 
tan gazete!ere bildirildiğine göre, 
İtalyan • Habeş harbi için hal • 
yanlar Vt: eski İtalyan muhacirle
rinin çokları tarafından sefarete 
yapılan gönüllü kaydi talepleri bir 
milyon yediyüz gibi mühim bir ye 
kUna baliğ clrnuştur. Bunbrın yal 
nız az bir kısmr ka'·ul ediletek ve 
bunlar yakında ltalvava harc!{et 
edeceklerdir. 

ltlin .
1 

ta ıp o mamız sevmcı • ana ı ını o renme yonun e ı ça- ve onun aydınlattığı yolda ılk ıaf 
lt;ı ~ k Ye b~hca bir ıebehini te! bala.muma kartı öğl'etmeninin ta savaşan büyüklerimize ulU&tan 
trr&:k~· Ac~n tarihini karıftı elinden hiç.bir 9ey gelmediğini, bir tek ve bir öğretmen Jıfatiyla 
\·arhJd. kendı diHerini ve ulusal bunaldıfmr görmek • haklı ola • candan ve içten gelen saygıları • 
tn:I\ arı_nr unutan milletlerin hat rak yavrunun minicik kalbini ka.· mı, sonsuz şükranlarımı ıunmağı 
t:ıi~ :;d cıhan haritasından ıilin - nattığı gibi bizlere de her gün yü. ulu.al bir ödev bilirim. 
t\I u-. uklarını görürüz. Biz de rek acrıı oluyordu. Beyoğlu 4-S Uncü Okul 
ıtlıni~l'\nnun ta kenarına kadar ilk atılııta öirebnenleTi de, Öf• ' Başöğr~tm~nl 

en hatta. bir parça da içe- rencileri de hepimizi biraz boc:& • Zıhnı i\ 

35 BlN ASKER YOLDA 

Roma, 6, (A.A.) Eritreden ga• 
zetelere gelen haberlere göre, Sü 
veyt kanalı ile Şap denizinden 
müıter.ıleke!ere doğru yolda olan 
vapurlard:ı 35 hin asker bulunmak 
tadır. 



ABONE ŞARTLARI: 
Yılldı 6 ayldı ..... -'11111 

JllımJeltetlmlzde 11!0 00 286 110 
Yabaı;ıcı yerlere lMO 121! 400 ıııo 

POlta blrllğine \ 
lROO ~ııo ~00 lRO cfrmlyeo yerlere} 

Jıırklyenln ber poata merkez1nde KUKUNa abone yazılır. 

YAZ/ VE YONETIM YE.Rl: 

btanbu.J. Ankara caddeat, \ VAKJ'J yurdu) 

ildare: 24870 
l'elaloa l Yaz:ı lşler1: 24879 

_.Tel~ atlrm: KURUN utanbuJ 

Poeta lrutu.u N o. 48 

------------------------------~--------------~---~----------~-----------------ıwww:_._ ____ ,_, __________ ~ __________ ._. ___ ıwww: __ ,_, ______________________ _. _____________ ._._ - - - - ~ 

r -n-=w: ... 1 s t 1 k 1 A 1 L 1 s e s 1 mu Ali 1 il .,! 
.! ··-·· - Direktörlüğünden : - rı. ı 
H 1 - ilk Orta ve Lise kısımlarına yatı ve gündüz, kız ve erkek talebe kaydına devam olunıı;.aktadır. H 
İi 2 - Kayıt için her gün aaal 1 O dan 17 ye kadar gelinebilir. , · ~n 

L3 - lstiyenlere, kayıt ıartlarım bildi~en öğrene~len bir tane parasız olarak rönderilir:', 
a-.::::::::u:nm::.-::::::::: Şehzad.-ba~ · Pohs karakolu kuıısında. T ~ıefon: 22534 -===cm:::mm. -

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etm~ştir. 
19. cu tertip 6. cı keşide 11 1.ci 1 eşrindedir 

Büyük ikramiye: 200.000 Liradır 
Ayrıca: 30 000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 
liralık ikramiye.er,e beheri ( 50.000 lira) lık 

iki mükafat vardır •• 

' -- .. 

~~· 2 ve-:ZOl<omprTmetnc ambafaflarda bulunur-

--ikinci sıaıı--- •. -------· 
. ~~ 

Ambalaj ve komprimelerin üzer1'nde fıan,. 
~ ~......... A-- \ 
çO markasmt ırıytnıı 

ilk okuma kitabı çıktı 
DeYlet .Basımev' tarafın dan, yeni dil devrimine göre buı· 

lan ve Kültür Bakanlığınca tek kitap halind~ ilk mekteplerin 
ikinci 11ndmda okutulan okuma kitabı çıkmıihr. Deferi on ye
di buçuk Kuruıtur. 

Dağumct merkezi - VA KIT YURDU - Ankar~ caddesi. 
İstanbul. VAKIT'ı:ı Türkiyenin her tarafında bulunan satıcıla· 
rından tedarik edilebilir. .. 

V AKIT'ın Istanbul vilayeti satıcıları 
Büyükada: Bayan Anna - 23 Niıan caCfdesi - numara 4 
Bakıri<öy: Vehbi - Tütün, sigara ve kitap satıcısı. 
Beyoğlu: Esat Barutçu - Kalyoncukulluk - Çakmak so-

kak numara 226 
Beykoz: Muhittin - Fevzipafa caddesi numara 76 
J3etikta~! A.li Yusuf - Tramvay caddesi numara 29. ...... 
Çatalca: Şaban - Gazete ve kitap satıcm. 
Fatih: Hüsnü - Büyük Karaman caddesi num:ıra 2. 
F ındıidı: Rem~i - Kırtasiyeci. 
Kadıköy: Sabrı Faik - A.na~olu kitapevi - Altıyolaizı. 

Kartal: Bakkal Cemal. 
Sarıyer: Ali Kemal - Büyükdere caddeıinde numara.250 
Üsküdar - Sabri Cemal - K,itapçı. 

DiKKAT: 
- · VAKiT YURDU, Devlet Basımevi ve Kültür Balianfıiı 

neıriyatının genel satıcısıdır -

Ank·ara Jandarma müstakil taburu 
satınalma komisyonundan: 

• 9 - 9 - 935 Pazartesi .ıünü ıaat 14 de kapalı zarf ekıiltmesi· 

ne konulan (115.000) kilo hirinciçefit ekmek ~çin istekli çıkmadıiın· 
dan 2490 sayıh Kanunun 40 ıncı maddesine göre pazarlıkla satın alın-' 
masıne ve pazarlığın 9 - 10 - 935 Çartamba günü saat t!> de açıl. 

ma11na karar veriimittir. isteklilere fartnameyi parasız olarak J. 
ML. TB. karar~ihından verilir. Pazarlığa girmek istiyenlerm tahmin 
bedeli olan (11.500) liranın (862) lira (50) kurut olan yüzde 7,50 

ilk teminat makbuz veya banka mektubu ile birlikte pazarlık günü 
ve saatinde tabur kurağında satın alma komisyonuna hat vurmaları . 

' (2632) (5667) 

Üsküdar tahsil müdürlüğünden: 
Şehzade Selahattin vereselerinin vergiye olan borçlarından do -

layı Kadıköy Kayıfdağı civarında Sakit Sultan Muradın kötkü da • 
bilinde birikmit ve 150 lira kıymetinde bulunan ev ankazı 10/ 10/ 
935 gününe müsadif Pertembe günü saat 14 de mahallinde aleni mü
zayede ile Furuht edileceğinden talip olanların yevmü mezkUrda 
o/0 7,5 nisbetinde pey akçeleriyle birlikte Haydarp&§a Şubesine mü-
racaatları. (6162) 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karakö1 - KöprUbatı 
Tel. •zı62 · Sirkeci MUhUrdar zade 

.. __ Han teJ•fon: 22740 --•il 
Jskenderiye yolu 

EGE vapuru 8 Birinci~trin 
Salı rünü saat 11 de ISKENDE 
R1YE'ye·kada1'. "6186,, 

1 rabzon yolu 
VA.TAN Vapuru S Biranci

teırin SALI günü saat 20 de 
RIZE'ye kadar. (6187) 

• ' 

011111 nııimllırı ıe li111ıırı illltle ~ııı i~ni illılıı ~ 
r ' 

Muhammen bedelleri ile miktarları, eksiltme tarihi, günii, ~ 
ve muvakkat t-eminat miktarları at ağıda yaz~lı malzeme kapalı ~ 
usulü ile Ankarada idare binasın da salın alınacaktır. Bu itlere ıi" 
mek istiyenlerin hizalarında yazılı olan muvakkat teminatı verme~~ 
ri ve kanunun tayin ettili vesikala r ve ite girmeye manii kanuni ~ 
lunmadığına dair beyanname ve tekliflerle eksiltme sünü ıaat 14,"' 
a kadar Komisyon Reisliğine verme leri lizmıdrr. Bu itlere ait prtıl" 
meler Haydarpatada teseHüm ve ıevk müdiiTlüiünde, ~dl 
malzeme dairesinde parasız olarak dağıblmaktadır. "(6195) 

•a:•r.•.,.•.:•a•::::• .. •::•::•::•:::--• .. •::.•·:•:::-•.:•::•::•:::•::c•:•ıı•m•ar•~•-=I lsmi Muhammen Eksiltme tarihi Mu~ 
Fırsatı I Bedeli günü ve saati, tembı'~ 

77 kalem elektrik telleri ../' 15260 Lira 8/ 11/935 Cuma 1144, 

kaçırmayınız • ve kabloları. 15,30 da La-
10 kalem muhtelif Kriko 7803,96 Lira 11/ 11/ 935 Pazar- gsS,fJ 

Peşin ve Veresiye ve veren teai 15,30 da Lfrt 
Ucuz giyinmek i;;•"·· ~niz ı:.. • tf 

kapı Şekr-ci TTitcr Bekir karşısın· 12633 lira muliammen kıymetli on dört kalem matbaa ki.ğıtl• 
da 86 numaralı Türk e1blse depo· ve kartonları gümrüklenmit olara k teslimi ıartiyle 4 - İkincitef • 
"una müracaat ediniz. Hazır, 19• rin - 935 Pazarteıi ıünil 1&at 15 te Ankarada idare binaamda lı'

1 

maı · tma elbiseler, paltolar, p~r- palı zarf uıuliy!e •atın aımacaktır. 
des::· ··. : ocuk e1bisele .. )erli \e !r Bu ite ıirmek istiyenlerin 94 7 lira 50 kunı~luk muvakkat~~ 
~iliz kumaı;:J:ır. Bir defa müraca:ı ' nal ile kanunun tayin ettiii vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi tJJ"' 
kafidir. cibince ite girmeie kanuni manil~ ri bulunmadığına dair beya~' 

=-•===--=•=:-==••=•-==--== ve tekliflerini ctyni gün saat 14 de kadar Komisyon Reiıliiine •'" 
,-Dün ve Yarın --.... meleri lazımdır. 

Tercüme kiilliyatınm 4 üncü Bu ite ait ,artnameler para11 z olarak Anka-rada Malzeme O•I· 
serisi tamamlandı resinde, Haydarpaıada r Hellüm ve Sevk Müdürlüğünde d•ı:,: 

maktadır. Nümuneler Mai:reme Da iresind~ ve Haydarpapda ~ 
1 O kitap 520 kunıt 

Birinci taksit 220 diğerleri 
ayda 100 kuruş 

31 Raıin Ahmet Reıit 
32 Ariıf..o Metafizik Hilmi Ziya 
33 lıkender Haydar Rifat 
34 K .. dm ve Sc .yalizm Sabiha 

35 Demokrit 
36 Dinler Tarihi 

Zekeriya 
Haydar Rif • · 

Hilmi Ömer 
37 Filozofi ve ıan'at Suud Kemal 
39 Heraklit Haydar Rifat 
38 Etika Ağaoğlu 

40 Ruhi mucizeler Cemil Sena 

Müracaat yeri - Yakıt müessesesi 
lıtanhul - Ankara caddesi 

Şişli hal.kevinden: 
E\.imizde yabancı diller ve keman 

derslerile mtı.-,iki nazariyatr kurlan 
açılmıştır. 

isteklilerin her gün Raat 16 dan son 

lüm Müdürlüiünde görü1eht1ir. '. ,(8tt1l 
• 

Muhammecı bedeli .?000 lira o lan dina~o ve ommat ldSnıiitlerl 
4 - 11 - _1935 P~zarte~i günü sa at 15,30 da kapalı ~arf ~s~lii i~ 
Ankarada ıdare bınasın:la satın alınacaktır. Bu ite Rımıek ıstıyeıı.li 
rin 150 liralık !'lıuvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettı 
vesikalar ve it~ girmeğe manii ka nuni bulunmad1iına dair beyaıı~~ 
me ve tekliflerle ayni ıun saat 14 30 a kadar Kom;ryon ~eiılili:.O 
verır.eleri lazımJ1r. Bu 1,.,. ait tart nameler Haydıırpaıada Tdeli 1,, 
ve Sevk Müdüriüğünde, A.nkarada MalzellU! Dair.ınnde paratlS 

0 

rak dağıtılmaktadır. :(61 t&). . 
J, 

Muhammen bedeli 14878 lira olan muhtelif ali.t ve ede'Vat 1~t r 
935 Pertembe günü saat 15,30 .da kapalı zarf usulü ile Ankar• 
dare binaımda satın almacaktJT. fll 

Bu ite girmek isteyenlerin 11 1 S,85 liralık muvakkat teııı~t_.r 
kanunun tayin ettiği vesikaları, k eza kanunun 4 • üncü madde•• ı 
cibince ite girmeye kanuni manileri bulunmadığına dair beY~ 
me ve tekliflerini aynı gün saat 14,30- a kadar Komisyon Reith 
vermeleri lazımdır: · , 

SiNiR ve AKIL D Ete V f, ra evimize uğrayıp yazılabilirler. 
Hastalıkları mütehası;ısı r. nı assa 'l İ Sahlbl: MUM US - ''"kıt ""'thAatıı 

'te 
. Buna ait ıartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme d•:.,,' 

smden ve Haydarpaıada Tesellüm ve Sevk Müdürlüiünderı •1 

Cıığıt~oğlu Orh&n B. apartımaru Tel : 22033 -Ev. KadıköyU Bahariye tıert sokak Tel :" 6079~ Nttİ1yat 4irektortl: ' Rf>flk Ahmet Se"enıtı bilir. .ı ,(8194). 


