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ı,ılllan maslleleme tecrlbesl mavallaluyetıe yapıldı · 
~I 

t 

l>an gece Beyoğlunda ıııkları maskeleme tecrübeıi yapıldı. ilk tecrübe olmaırna rağmen, netice muvtillakiyetli oldu. Teciübede 6alanan mulı'arrirlerimiiin görllııenm 
İO uncu •ayılada okuyunuz. Yukarıki reıimlerde lambaların söndürüldüğü ıırada lıtiklôl caddesini (görülen aydınlık lotofral ~ekilirken y_ak.ılan mai.nezyom lfliu:lır) 

ıokak lambalarına mcuke takılqını, itfaiyenin gaz mcukeıiyle caddeden ı~ini görliyorsunu. '' · ' ' · · 1 
• • ' 

Cenevredeki faaliyet durdu 

Habeşistanın cevabı 
lngiltere diğer devletlerden teminat 

alırsa zecri tedbirleri artıracak 
Haftada bir 

Dünya siyasasına 
toplu bir bakış 

Nazırının ,ekllif. 
lngiliz: Hariciye 

Cenevre, 20 (A.A.) - Dün a
leni celse halinde toplanan Mil -
letler Cemiyeti konae;rine ltal -

Fransız - İngiliz teklifleri hak . 
kında qağıdaki karar ıureti tek. 
lif edilmittir: 

Konsey anlaımazlığının halli i
çin olan tekliflerinden dolayı 
Fransız ve lngiliz delegelerine te
fekkür eder. 

' Konsey hu tekliflerin ihzari 
mahiyetleri dolayıaiyle bu huıuı
ta timdiden bir kaTar verilmeai . 
nin mevsimıiz olduğunu zannet . 
mektedir. Buna binaen, konıey 

4.....- t' ı 

--aıadlstaaıa Mastala 
Ke•al gibi 'bir reise 

lbtlJ'~Cı var.,. 

Gancliyi clinlemeğe giden Hintlilerden bir gurup 
(Yazıaı 9 uncu saylamuaa) 

Bu bftanm en mühim vak'ası şüp· 
hesiz lngiliz Hariciye Nazınnm çe · 
lilmesidir. Hadise lngiJiz devlet a _ 
damının şahsı itibarile bir taraftan 
acıklı, bir taraftan da gülünç olmuş
tur. Acıklı nokta nazırın Avam Ka -
11\arası lçtimaına girmeden evvel Is -
tifasını vermesi, kendisini müdafaa 
için hitabet kürsüsüne çıkmağa bile 
cesaret edememesi, nut.kunun başlan
sıcında meb'uslara karşı: "Aman, ha· 

:na aayınız. Kalbimden rahatsızım. Siyaıalan birlbirine uymıyan Ud kar. 
'durumun cemiyet paktı dairesin • -----:---......_------------------
de tetkikine ve mütemmim malO • K d k •• •• 
mat alm~y~ 18 ler komiteaini me- a ) oyunde 
mur etmıttır. .,. 

Fazla hırpalamayınız.,, Mealinde bir 
deı:, Nevil ve Oıten Çemberlayn in 

iltica vaziyeti almasıdır. lşin gülünç giliz Dlf Bakanlığına en kuımetli iki 
ta.rafı da Paristen lsviçreye bir pati. namzettir. 

bir cinayet 
naj müsabakasına girmek ve bu mü· ------------- ~ (Sonu Sa. 10 84;l) 
aabakada altın madalya almak htilya. A ~ k ============= 
•ile gittiği halde daha müsabakaya ,yon arahisarda 
girmeden patinaj talimleri sırasında Z f Giiniin Siyaan: 

.buzlar üzerine düşerek bomu Jcml - a er Anıtı Kasırgadan SQnra 
mış olduğunun bütün cihanca duyul-
ınuş bulunmasıdır. A d 

Sir Samuel Hoare Pariste hazırla· VfUp3 a Vaziyet 
nan sulh teklifi altına kendisinin is • 
temiyerek imza koyduğu, fakat aksi i 
halde harp tehlikesi bulunduğunu söy 
ledi. Buna rağmen istif ası kabul edil
di. Demek ki bugün İngiltere parla -
nıentosu ve hükumeti Habeş mesele -
sinden dolayı icap ederse harp tehli
kesini de göze almış bulunuyor. Sö • 
Ziln kısası Cenevrede Beşler komitesi 
tarafından ttalyaya teklif edilen sulh 
şartlarmdan daha fazln mlisaadekar. 
lık giSsterilmek istenilmiyor. Nitekim 
Yeni hariciye nazırı olarak gelmesi 
muhtemel olan isimler sayılırken hep 
zecrf tedbirlerin arttırılması taraftarı 
olanlann adları duyuluyor. 

H eryonun çekilif: 
Fransız radikallerinin başı olarak • 

'1ezaretsiz nazır sıfatile kabinede bu • 
hınmakta olan Herriot'nun par • -
ti başkanlığından çekilme.si hiç 

-~ 

(Ya.mı 6 ncı aagf amızda). 

Kırkından 
-- Sonra •• --
Çok beğenilecek 
bir yerli roman 

····-·-···· .... ----
Yazan: 

Sermet Muhtar 
Al us 

Bir şi~endifer memuru genç 
karısını vurup öldürdü 

şüphesiz İngiliz Hariciye Nazırı - S tk... K • el t I d la - ........................ _ ' tJjt' 
:a k tu ıı. --'dl Rad'kall ana ar rıp ara ın an azır 

rn su u ne \cr.ıı r. ı er e- 1 Zal • ı y k d ~ 
Jteyee zamandanben (Laval) hükQme- anan .'" Anıh Alyonlıaralaıaa 1 8 1 n 8 . - - - -:-- ---. 
ti ile fikren ayrılmışlardır. Bununla rında yerıne lıonulmuıtur. Sanat • b 1 ISolJan yukarda: Anneıiz kalan ycıvru, acı hCiJiıeıe t-•ahne olan eo. 
beraber kabinede mE'Yki alarak yine k~rın yukarda reımin~- •ördü~~ 1 aş ıyoruz Soldan G§ağıda: Mehmet öldürdüğü kctmi'Yfe bera-

ASIM US nuz .~u .~nıt lıaltlnndalti ftS%iennı .... _ ............ : .... ;. ... -;. ............... _ ber, Mehmedin memur elbiıeıiyle Jiğer bir resmi 
.(Sonu Sa. 4 Sü. 1). 4 uncu 10)'1/aJcı bulacaluınu. .<Yazıaı 9 uncu aaglanu:da) 



SON HABERLER 
'"•:ı ·•nu•u:ı ·rmnıııur•,...'""'ıuı r•u,,...,•Hlllııwııı•ıwrrMl'Muııırı uma tııJ• 

ltalyan - Habeş lıarbi 

Askeri 
''Harbe hazır mısınız?,, 
lngiltere bazı Akdeniz devletlerine 
taarruza uğra yana askeri yardımda da 

vaziyet 
20/ 12 /935 

Akıum istikametindelıi zayii Habq cenah taarnı.zu pİİI· 
kürtülmüıtür. Makalle istilumetinde bir Habq cephe taarruzu 
muhtemel değildir. Somali ctphuinde, ltalyanlar daha uıyil 
tirler, burada bir Habeı taa ·ruza beklenebilir. 

Umumi vaziyet 
/ngiliz - Fransız: sulh projesi, Avnıpa ellıarı umumiye 

sinde, Cenevre muhitinde ve muharip memlelretlerde pelı lenQ 
karıdanmqtır. Bu •ebeple ihtilôlın fimdüilı •ulh yoliyle /a4l!i 
ümitleri kalmamqtır. /ngiliz Hanciye nazırının iıtiluı proieni•ı 
öldif,fiinü teyit etmektedir. Zaten, muharebe me;ydanlarrnda 
ordular, bu yüzden laaliyetforini hiçbir suretle durdurmamıı· 
lardı. 

bulunup bulunmıyacaklarını sordu 
Londra, 20, (A.JL) - Haber 

almdıima ~, lncifiz hüıkUme • 
ti Milletler Cemiyeti üyele 
rinclen bir kamı ile temua 
aelmitti· İngiliz hükiimeti bu dev
letlerin taarruza pjnyan bir meıiı 
lekete yahuz ekonomik sanlui · 
y~ deiil fakat ukerl kuv 
vetleriyle de ne dereceye kadar 
yardım etmeye amade oldukları • 
nı öjrenmek istemektedir. Reu · 
ter ajaıııamm J'lzdı:ima göre, in -
ai)iz hiikUmeti önce ispanya, Yu
nani.tan ve Yugoslavya gibi Ak 
Cfeniz devletlerine müracaat et • 
mittir. 

Resmi mahafilde bu hıuuata sı 
la bir ketumiyet muhafaza olun · 
maktadır. Hatırlardadır ki, avam 
kamarasının dünkü toplantıımda 
bu mesele hakkında yeniden mü 
-.kereler yapılmuı imkim çok 
mühim bir rol oynamıfbr. 
FRANSA TEMiNAT VERMiŞ 
Pariı, 20, '(A.JL) -Fransız ga 

zeteleri lnailiz hükUmetinin Akde 
niz devletleri neminde yapbiı te
tebbüa 1uı4dnnda L'onclraClen al • 
dıldarı tafeilılth haberler neıret · 
meldedir. F....n.z •but _,_fi· 
linde bu haberler ,an<lilili teyit e-

Afgan Hariciye 
... ~azırı memleketi
mize geliyor 

,. Haber aldığımıza göre Efgan 
hariciye veziri Feyz Muhammet 
Han önümüz'deki hafta içinde 
memleketimizi ziyaret edecektir. 
Dost Efganistanm değerli dış ba · 
kant Muhammet Han Muhammet 
Zai hanedanından Gül Muham · 
met Hanın oğludur. 43 yaşm'da -
'dır. Kabilde, habibiye lisesinde ve 
bir müddet te harbiye mektebin · 
ae okumuş, sonradan hususi tahsil 
görmüştür. Türkçe konuşur ve bir 
kaç ecnebi aile de vakıftır. 

1919 senesinde Efganistanm 
istiklalini ecnebi c:OOvletlere tebliğ 
etmek üzere hük\lmetçe gönderi -
len murahhas heyetinde aza o 
larak bulunmuş, 1920 de Parisde 
Ergan maslahatgüzarlığı yapmış 
ve 1921 senesinae Efganistana dö 
nerek maarif vezareti vekili ve 
bir sene sonra da maarif veziri ol-

dilmiyona da tekzip de olunma • ı nun baıkanhğı altında toplanan 
maktadır. Ancak turaaı kaydedi küçük antant ve Baİkan antantı 
liyor lci, Framız hüldimeti bu mese daimi konıeyleri, beynelmilel va 
leyi ilk tepinde iki defa ortaya at ziyeti tetkik etmiı ve Milletler ce· 
mıftll'. Ve Baklvin de dün avam miyeti paktının kati ve dürüst bi·· 
kamarasında Framamn İıltenilen tekilde tatbila ile bu günküvaziyP.t 
her tiiTlü teminatı vermit olduğu- kartıımda hareket beraberliğ; 
nu aöylemiftir. hakkındaki kararlarını teyit et . 

Öyle zannediliyor ki, İngiltere, mitlerdir. 
Fransaya yapmıı olduğu auali lı HABEŞ CEVABI BAŞVEKIL-
panyaya da ihtimal ki, Yunania LERE VERiLDi 
tana de aonnuflur. Cenevre, 20 (A.A.) - Habe . 

13 LER NE KONUŞACAK ? ıiıtanın Pariı elçisi, Habeı hük6· 
Cenevre, 20, (A.A.) _ B. Beld metine yapılan tekHfler hakkın -

Vm• • d.!!....•-·· .ı! • b • ..___ p de.ki ceva,ln notayı Fransız ve in 
ın ... u uııyeTı Ye 111-.1& a . . , . . . . 

· teklifi • · t .. ,_., gılız Bakanlarına verdıjinı Mıl • 
na er1D1D emunen omıuı 1 1 . . 
ıd .. h-ı-'-dak" üml" • bur et er cemıyetı genel sekreteri B 

o ugu a:JUYD ı c esı, a· A bild" . . 
da bu teklifi · i.tikbal" hakk . venola ırmittır. 
da hiç Lir ~ b~ı;. Bu notada ileri ıürülen fikirler 

C ed bu t ki.fi rt k .. Habet deleıuyonunun bu ayın 18 enevr e e ı er a ı mu • • . . . . . 
k I-!- • b" fh ha ınde Mılletler Cem1yetıne verdığ1 

za ereft71"111 geçm11 ır aa ası "h . . ... f"k" 1 . 
linde teliklri olunmaktadll'. 10 i· n?~nın ı tıva ettıgı ı ır erın ay-

kinci lcinununa. doğru it!eri?e nıdır. ITAL y A SUSUYOR! 
bathJ'lcak olan 13 ler komiteeı • 
nin bu tekliflerle meırul olacatı 
hiç de muhtemel delildir. 

KOÇOK :ANTANT VE BAL
KAN ANTANTI 

c....r.. (UJ - Reamt 
bir tebliie ıöre, Bay 

Roma, 20 (A.A.) - Romanın 
ıiyaıi mehafilinde Avam kamara-
11ndaki müzakerelerden ıonra ha· 
ııl olan vaziyet hakkında büyük 
bir ihtiraz röıterilmektedir. Rea . 
mi mehafil her türlü tef.ai•.1-~ 
kinmekteair. 

Fqiat meclisi 3ldüiü bildiri · 
len teklifler hakkında bir cevap 
verecek mi yoksa rüznameıine m; 

Eritı e cephesinde 
Habqlerin Alııum istikametinde ltalyan •al cenahına 

yaptıkları münlerit ve zayii çevirme taarruzu pmlıürtülmiiıtüı. 
Habq kuvvetleri tekrar Taka:zenin cenubuna atdmıılarJır. Bu 
Habq taarruzu lulına ıimdilik kapanmq gözüyle balıabiliri: 
Bu muharebede, Habeıler, ltalyan makineli tüfek ı:e tanlrlann 
dan kurtulmak i~in kılıç ve sünfü ile hücum etmiflerdir. Topçu 
huıuıundaki nok•anlığını bir dereceye kadar telôli için daima ı 
uzalı muharebelerden kaçınıp baıkın tarzında hücum yapmak 5 
huıuıi Habeı tabiye kaidesidir. ) 

\ Me Tinke ve Dombe~i.na buluna akim kaldılitan •onra 
iE Habeılerin Makalle mıntakaıında daha büyük kuvvetlerle yenı =, 
~ bir taarnıza girifip giriımiyecekleri merak edilecek bir nail· 

-=
) tadır. Bizce, Eritre cephesinde, ıimdüik büyük mikyuta bit § 
_ Habq taarruzuna imkcin yoktur. Eğer böyle bir imkan olıayclt, \ 
~ bunun, Akıum baıkıniyle aynı zamanda yapılmaaı icap ederdi. i1 
~ Habeılerin, ıimalde, bir ltalyan ilerlemesini durdurmak için ( 
( hazırlanmaktan bqka bir dü1ünceleri olamaz. Dün de baluet~It 
~ tifi~iz v~~hile, bir Ha~eı tcun:~zunun Jaha ziyade muvallalt 
s olabilecegı ıaha Somalı cepheaıJır. a. o. 
~"'"'"''"' .......... _ .... _ ... _____ ... .__ .... 

Kamuitı1Jın dünkü taplantısında 

Sovyetler Birliğile yapılan dostluk 
misal<ının 10 sene uza ııması 

layihası da kabul edildi Atatürk ve ismet 
lnönünden 

Ankara idman bölgeai 
lcaraltagına 

ıeçecektir? Bu henüz belli değil · Ankara, 20 (A.A.) - Bnıün dan bina verıiıi kanunu1 Mrincl 

Ankara, 20 (A.A.) - Ankara 
idman bölgesi kurultaymm çekti · 
ii tazim telıraflarma Cumurreiıi 
Atatürk ve Bathakan lımet lnönü 
ıu cevapları vermiılerdir: 

Kurultay münaseb~tile bana 
karşı gösterilen temiz dluygulara 
teşekkür ederim. 

K.ATATORK 
Yıllık kongre dolayısile göster 

diğiniz güzel duy_gtılara sevgi ve 
başarılar dileğiyle teşekkür ede -
rim. iSMET INöNO 

Moıkova, 20 (A.A.) - Beden 
terbiyesi merkezi emtitüıü talebe
ıinden Boyçenko, kulaçla 100 met 
reyi bir dakika 8 saniyede yüze · 
rek bir dünya rekonı teaiı ebnit · 
tir .. Eski re1for, 1 dakika 10.8 aa -
niye ile Amerikalı Hıginı'dc idi. 
~~~~~~~-:-~~~~-

dir. Refet Canrtez'in bqlıanlıiında maddeıinde bir tadil yapılmaıını 
iT AL YAN CEVABI HAZIR toyapılan Kamutay toplantı111nda iıtiyen b~r takririn kabulü üzMine 

DECIL: Evkaf Umum müdürlüiü memur • mezk6r madde encümene veril • 
Roma, 20 ( A.A.) - Dün ak· ları aylıklannm tevhit ve teadülü mit, diğer maddelerinin görü§ül • 

f&ID remıl mehafillerde IÖylendi hakkmdaki kanuna ilitik cetvelin meıi de ıeriye bırakılrııı§tır . 
iine bakılırsa ltalyanın Pariı tek· değiıtrilimesine, umumi müvaze - Kamutayın bugün birinci mü· 
liflerine cevabı henüz hazır değil- neye dahil dairelerle vakıflar u · zakerelerini yaparak kabul ettiii 
dir. Ve buna binaen durumda de- mum müdürlüiünün bütün alacak kanunlar arumda Sovyet Cumu· 
titiklik yoktur. larının yekdiğeriyle takaı ve mah riyetleri ittihadı ile aktedilmit o-

KiM MESUL? •ubunun yapılmaıma, tayyare reı· lan doıtluk ve bitaraflık muahe • 
Roma, 20 (A.A.) - Akıam ga mi kanununa bir fıkra eklenmesi· denameıiyle buna müteallik pro • 

zetelerinin hemen hemen hepsi ne ait kanunlarla Pazar kazaıınm tokollar ahkamının on ıene müd • 
Fransız - lnıiliz tekliflerinin su- pazar mahalleıinden Mamin o - detle uzatılmaıına ait kanun liyi. 
ya düımeıi meıuliyetiyle meığul ğullarından Mehmet oğlu Huanın haıiylc Yuroılavya ile yapılan i· 
olmaktadır. ve Tarıuıun Şamh mahallesinden adei mücrimin mukavelesinin tar 

Gazeteler, bu tekliflerin akim Nuh oilu Süleymanm ölüm ceza· d?kine ait kanun layihau da bu • 
kalmaamdan ltalyanm veya Muı- )arına çarptmlmalarına ait maz · lunmakta idi. 
ıolininin Pontiniada ıöylediği nut hatalar kabul edi1miıtir. Kamutay pazarteıi ıi;nü topla-
kun meıul tutulamıyacafını müt· Üzerinde görütülen kanunlar· nacaktır. 
tefikan kaydetmektedir. • 

Giornale d'ltalia diyor ki: Habeşler ltalyan ordusu "Bu nutukta Muıaolini Fran - • 

muştur. Tayyare vergiı! 
Beççe Saka ihtilalinde kendisi Ankara, 20 (Özel) - HükG . 

ıız - İngiliz teklifleri hakkında • "' 1 ı 
hiç~ir.~ütalea.y~rütmedi. Teklif. nu çevırmege ça JŞMJŞ ar 
lerın ıyıce tetkıkı bu kadar kısa 
bir zamanda mümkün dejildi. Bi
naenaleyh lnıiliz mzinin ıebep -
lerini bu nutukta aramak mana • 

takip ve hapsolunmuş, Nadir Şa· met tarafından ibdaı edilmiı olan 
hm lCrallığmdan sonra hariciye ve- tayyare Tergisine ait yeni bir il · 
dıi tayin olunmuştur. "h M 1 ·-~ k 11zdır.,, 

yı a a iye encümenıuue onu - LA YALLA ITAL y AN ELÇiSi 
Yeai Yunan meclisinde ıularak kabul edilmiı ve bir iki 

güne kadar Kamutayda müzakere Pariı, 20 (A:.A.) - Baıbakan 
300 aaylav bulunacak olunacaktır. MiiTazene verıiıi e- Laval buıün öileden sonra ltalyan 
Aıüıa, 20 (Özel) - Teoyoto • 1a1ları dahilinde almacak olan bu büyük elçisinin ziyaretini kabul 

Ü partisi önümüzdeki intihabat· Terıinin müvazene •erıiıinden etmiıtir. 
ta ıeneral Kondilia parliıile bir • farkı harcirahların da iıtiına e • DAHA BELLi DECIL 
Hkte harekete karar vermİftir. dilmemit olmaııdır. Bütün harci · Londra, 20 (A.A.) - Sir Sa· 
Miloııaam çiftçi partiıi de cumu • rahlardan, masarif çıktıktan son - muel Hoare'un yerine geçecek o

riyetçilerin intihabatta beraber ra yevmiye ve sair kısımlardan lanın ismi yarmdan evvel malum ol 
~ etmelerine lcıuar vermif yüzde iki niıbetinde tayyare ver • mıyacaktır. 

tir. Dün kral ile hatbakan araam· ıiıi kesilecektir. Yeni verıin;n hü Umumi düıünceye göre bu t~ 
da TUlaa bulan kpnuf1Dada müı - k6mete üç milyon liralık bir vari· yin mu'ftkkat olacak, 1936 ha! -
takbel mecliste 300 1&J.lav bulun· dat temin edeceii tahmin olun · langıçlannda kabinede deiitik • 
muma karar •erilmiftir. maktadır. · likler yapılacaktır. 

Adiıababa, 20 (A.A.) -Tii"'P} mat almak mümkün deiildir. Sa 
cephesindeki muharebelerin tafıi- nıldıiına ıöre ltal\'an aai cenahı 
latı hakkında elin maltlmat yok Habqlerin, kuvvet itıbanyle üı 
tur. ltalyan kaynaklarından oJd,,. tünlüiünden ötürü merkeze dol• 
iu ıibi Habe§ kaynaklarından da ru geri çekilmeğe mecbur olacak· 
gelen Haberler pek müphemdir tır. 

ve biribirini tutmamaktadır. Ha • 
beıler, Tigredeki ltalyan orduıu· 
nun iki cenahı üzerinde çevirme 
hareketleri yapmağa teıehbüa et
mitlerdir. 

Bir taraftan Raı Seyyum, Ta . 
k&ze ıuyu üzerinde İtalyan 12'~ 
cenahına hücum ederken, diler 

HABEŞLER MAKALLEDE 

Adisababa, 20 lA A.) - Re&a-
ter ajanıından: 

Gayri reıml bir kaynaktan v• 
rilen malUınata gö: e, Ha bet kıta
lan Makallenin ileri mahalleleı İ· 
ne ıirmiılerdir. 

taraftan Deccaz Kaa1a da Maksi· Londra, 20, (Özel) - Adieaba 
lenin ti~li ıarbisinden hücum et hadan haber ahndııfme. göre İlll 
mi§tir. Bu ıaatte, Habeı taarru - parator timal cephe.ine haı·eket 
zunun neticeleri hakkında malu - elmiftir. 
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1 iıaretler 1 
8iribirini kovala
Yan iki cereyan 

Rejimlerin ıelıli ne olur.a ol
lrl11, ta at• deoletlerlndenhri 

Odu ve klmlr alçla pabalı? 
!:°:' karpya gelmif ilıi ıilıir var- __ S_e_y--ya-h-iş_l_e_r_i -

Ferdin .aadefi mi1 
Kütlenin .aatleti mi birinci Türingklüp re: si 

tcılta gelir? Ankaraya gitti 
Platon, tıpla Ra.a gibi, R86-- Memlekete eeyyah getlnnek işi 

Piy.,. ııibi, Lenin gibi, /fluaolini ni t.etkik etmek üzre Ankarada ba 
ri6;, Hitler gibi diifniil'. kanlıklar mümessillerinden mü · 

Aristot, Montakiyi, Gl'Og'IU. rekkep bir komisyon bir buçuk ay 
.-telam Smit, Mithat Plllfll, lflao- evvel işe başlamıştı. 
"İlt, Jözel Bartelmi lertlin hakin· Mümessiller tetkiklerini bitir • 
11111 ani olduğunu ileri aiirerler. miş olduklarmdan yakıuda Tü · 

Platonla Aridot nasıl anlata · rizm meselesi etrafında ehemmi · 
ltacım(flarıa, Ru .. a ile Montaldyo yetli bir kanun çıkacaktır. 
dQ ayni ıekilde biribirleriyle luıo · Turing kulilbil reisi Bay Re • 
talı kalmıılartlır. şit Saffet ile belediye seyyahin şu 

Bütün insanlık tarihinin 6a liri besi müdürü Bay Kemal Rağlp 
Qrafitui büyülı bir taat halintle Ankaraya çağınlmışlar ve dün 
devam etlip FtrnİftİT. akşam gitmişlerdir. 

En koyu cemiyeti U•, m h111 
flrtartiaderi bu hakta ba:zan yan · 
)Qna, bcrzan lıar11 lıarfıya bulmalı 

Mezarlıklar hakkındaki 
karar 

Fiyatlara nark 
koymak lazımı 

Belediye iktisat mürakipleri Is 
tanbuldald odun ve kömür piya • 
aasmda tetkikat yapıyorlardı. ın· 
celemeler bitmiş, rapor hazırlan 
mıştır. 

Buna göre, odmı ve kömür fi · 
yatlan son zamanlarda bahahlan 
rruştır. Fakat sebebi kok kömür 
stokunun bitmesidir. Kış başladığı 
bir sırada kok bitince birçok kim 
seler oduna ve kömüre rağbet et 
miş, piyasa yükselmiştir. 

lstanbula geçen seneye nazaran 
daha az kömür ve odun gelmiş ol 
masma rağmen ild senelik ihtiya 
CI kaşıhyacak derecede odun ve 
kömür vardır. 

iyilik sevenler 
Verem dıspanserjnde bir 
yardım bürosu açıldı 
Kış münasebetile vaziyetlerini 

düzeltememiş fakir ve bakımsız 
kimselerin ihtiyacını temin etmek 
üzere Verem dispanserinde bir 

· yardım bürosu açılmıştır. 
Büroya, ilk olarak, Türk farına 

loğlar birliğinin delaletile şehri · 
mizdeki ecmhane ve ecza depo · 
su sahipleri hazrrladıklan b:ılık , 
yağım göndermek suretile yar · 
dımda bulunmuşlardır. Diğer ta · 
raftan Verem dispanseri baş ta 
babeti, her yıl olduğu gibi, bu yıl 
da zenginlerimize müracaat etme 
ğe ve dlispanserin bu teşebbüsüne 
karşı c;ömert davranmalamı rica 
etmeğe karar vermiştir. 

l'tliirnkiindür. 

• • • 
Diğer taraftan emniyet mttdilr 

liitll de belediye zabıtam memur 
Evkafla belediye aramdaki an larma mmtablannda incelemeler Sebze halinde yeni 

laşmazhğı ortadan kaldıracak o • SaaJeti kütlenin .aatlefi _,.... yaptırmış, sonucu bir rapor halin paviyonlar 
lq, için 'lıcınan Platonun dedifi lan saylavlar komisyonu mezar · de belediyeye bildirmiştir. 
ribi "inat" bir atlam ıribülir. Mil- lıklar üzerindeki incelemesini bi· Bu memurlann tetkikatma g6. Kerestecilerdeki sebze halinin 
fernaJiyen ayni ıeyi telrrar Ja. tirmiştir. Bayramdan sonra karar re, odun ve kömürler maliyet fi · yanma yeni bir kısım ekleneceği 
.c\)'ni ıeylerin yaprlmanm i«•.,, ven1ecektir. yatlerinin iki misli fazlasına sa • ni evvelce yazmıştık· Bu kısmın 
lf cıllnıki bunlara göre cemiyetin Kömür depolan tılmaktadır .• Bu da ihtikar demek projesi hazırlanmaktadır. iki aya 
IQotleti, itleal bir aleme intibalıı- ? tir. kadar yapıya başlanacaktır. Bu yerinde mi kalıyor kısma pata•-- ile tütün gu··mrugu···. 
rıın derecai ile &Plliir. Kömtlr ve od1Dl flyatlarma 11a:1 

ltleal aleme •~m•k maela Yıllardanberi halledilemiyen nark konması llztmdır. Belediye ne gelen kavun ve karpuzlar da 
~latona göre insanlara 6alrmdaJı. Kunıçe§llle kömii5; depolan işinin bu noktai nazara pek iştirak et . alınacaktır. Trakyadan gelen ka 
lcrrı halden tlalıa q; bir ltale ..... yalanda bir sonuca bağlanacağı memektedir. vun ve karpuzlar yine eskisi gibi 
rtaektir. Bu kanan lnıooetiyl• 7GJll" söylenmektedir. Çünkü bilhama kömilr yüzde Sirkecideki yerlerde satılacaktır. 
ltırnta8G, cebirle, sorla t1a )'Gllll- Liman genel direktörHılll bura Imk nisbetınde rıre vermektedir. Hava kurumuna 
rttalıtlu. daki incelemelerine devam etmek Odunda ise yazdan alındığı için yazılanların sayısı 

Ceml79fln ~hludl, HIJIİyetln tedlr. Uzman da burada ve Bo · ku aktad Jı{uruma farkı de-
--~-.ı ..u,,ı.. J!L• ...... sıaztı;ınu.e ınce.Leıw:ıa:.r.,,....-.~~~ı.----~ .!;..w;-~,..··-..~·..:." lrojlı~t.""Y.l.~d la_I'.!ll, hava kurumuna 
liiJr bir ~imat ettir. Bbytendiğine göre Betuda klS • ili.ve edilirse yektln kabarmakta • ye yazi1 a @ne ~ 1fftem 

Platona göre oltlrıfrı 'Jıaılar m- mUr deposu için muvafık bir yer bu dır. le devam edilmektedir. Yapılan u· 
ltltınunuJa )'Gfl)'Clft lalıat ayni lunursa Kunıçeşme depolan ora Bununla beraber piyasanın ser mumi bir istatistikte vatandaşla · 
ltat,,.ori;,. ~nnİf olan lllllllllltaa ya nakledilecektir. Buna imkln best bırakılması ve rekabetin fi . nn gösterdikleri rağbetin günden 
flCUaran da politilra sanafi c:cntl • bulunam37.88, gine Kunıçeşmede yatlar üzerinde daha nazim bir güne arttığı meydana çıkmıştır. 
lletlere merhaleler aıtmnalıtır. kalacak, yalnız burada bir kaç ev rol oynayacağı söylenmektedir. Şimdriye kadar İstanbul hava 
ideal aleme yaklaıtırmalrlrr. ve arsa satın alınacaktır. Diğer ta kurumu merkezine ve okullanna 

,. • • raftan nst üste iki buçuk metre Atatürkün Ankaraya tam üye ve yardımcı üye yazılan 
Fert luılılnmn deolet Wlını kaJmlığmda kömür istifi yapildr ayak basbğı gün larm sayısı oldukça kabarmakta · 

fqhtJit ettifini iddia edenlerin 6cr- it takdirde kendi kendine de:po drr. 
6Clft Aristot, torunları 6agilnlıl ll- larda yangın çıkmak ihtimali da· Ankara Liselerinden yetiten • Bugüne kadar 24,000 vatandaş 
~allertlir. ima mevcut olduğundan kömür ~9:_ Cem

1 
iyeti Uumumı kitipliiin - yazılmışlardır. 

Banlann z.,..U. 6fr eJe6baf. depolarmm genif arsalara kurul - Bu üye sayısına memur ve müs 
lGrı, --L lıaowtli mantdılan - mam iktiza etmektedir. Ulu Onder Atatürk'lhı Ankara tahdimin üyeler dahil deg· ildir. 

:i"vrıı; - Liman genel direktörlüğü tica· ya ayak bastığmm senei devriyesi 0 ~ d 
~r.rtaya. lıo-ydalılan lıaıwnlan iNii'· ret odasmdan bir komisyon iste - ni tes'iden 27 /Birincikinun/935 nlar ahit edildiği takdirde 
111 yektln yüz bini bulmaktadır. 

Banlann ~ntl• 6lr Sil. tin- miştir. Bu komisyon, incelemeler cuma günü saat 15 de Çağaloğlun Tam üye yazılanlara verilen 
leti taaorJUT etlen Arütot 6a- yaparak arsa yerlerini tesbit ede daki Halkevi salonunda toplam • "hava kurumu tehlikesini bilen 
lcırtdu"- .ftbi, bir m--ti_. L-_._ cek ve rapor verecektir. lacaktır. dd 

... •• -· - ,_ lll'Tm E 1· Bu büyük günün llyık olduğu yur aşlar rozeti,, tamamile da . 
lıiını .Byliyen Mirabo, 6lr lwllı rei ı ıoıyetesi nİ• sabn veçhile yaşatılması • için bütün ar ğdmıştır. 
Ciimrıriyeti ttUa11011r -'• lllul alınması iti kadaşlamı ve arzu eden kardeşle Başkırdistan Cumur Reisi 
:c;ı-telmi~ bir Ulam ~erinden Erefli IOS)'eteaini hülalmetA! rhhizin ·gelmeleri reca olunur. Pariıe gitti 
. opot/rine kaılar bir ailrli ~ satmak hUSUSUDda müzakerede bu 

ftat bunların aramdadır. •· ( J On beşgündür memleketimız· A--::-..ı ... ~ii ,...... • lnnmak U7A!l"9 Osmanlı Bankası Kısa Haberler d 
. nnaTıa.wer ner nın ..,..,_ Paris direktarlerinden Bay Buas _ _ e bulunan Başkırdistan Cumur 

~k~ ~·~ lal~~ ..ıal. ol_tlu~~ siye ile birlikte Ankaraya gitmiş • Son zamanlarda piyasaya u Başkanı Bay Tahirof, dünkü eks 

1 
erı ....-ı:-••e. !~ unun UIQll- olan milhendia Bay Saspertze, euz ampuller çılanl§tır. Bunların presle Parise gitmiştir. 
•rıı teılril etm11tir. d(ln sabah Ankaradan tstanbula tesirile diğer ampullerin de ucuz Bay Tahirof Pariste bir ay ka · 

• • • gelmif ve akşamki ekspresle Pa · laması beklenmektedir. dar kaldıktan sonra Sovyet Rus 
Tcırllı balıumntlan .. _.._ .... ~-~ rlse gı"tm;ııırt-;.. • K""l .. baka 1 ~ yaya dönecektir. vınD1TU1. ~, u tur n ığmuun on bir 

koualı)'Clft ba lamnflfler santc111 sa- Fransız mühendis, Ankaraaa bin liralık tamir keşfi yapılan Bay Karahan 
111

Clll rmaaller oltaalı 6iribirlerini yapılan konuşmalar hakkında Azapkapı çeşmesi yakında tamir Moskovaya gitmiş olan Sovyet 
tqkip etmelıtedirler. hissedarlara izahat verecek ve ye edilecektir. Bu çeşme yeni yapıla R A ka l ıs· B K 

Günlerimü, ba ilıi CGW)'ClllUI ni talimatla Ankaraya dönecek • cak Atatürk köpriisünün bıa!lmda usyanm n ra e ç ı ay a 
ilti felrillerin '--- ..___ •'eiı~i. tir. -r- rahan pazartesi günü tstanbula 

ft.W•• KUT••,- 111 bulunmaktadır. dönecektir • 
İini oe tl6fiif meydanına plrfsfa. 
"' anlatmalıta4a. Yazı.sız Hika11e: 

Sadri llrle111 

-~~--~~~~--~- ...... 
1 G e z in tiler 1 

Bir kavrayış 
meselesi! 

Omrümde iıime geç kalmıf 
adam değilim. Bunu bir erdemlik 
sayarak söyliyorum ıanma>'lnıw 

Hayir, bence bir adamın iıine 
ualıtinde gitmesi, bir faz.ilet değil., 
ktlfl gözü, burnu olması gibi bir 
ıeydir. Kimseye böbürle11mek pa

yı uermez. 
Dün sabah, tramvay tlerJi yü

zünden az daha dersime yetife • 
miyecektim. Şu yeni ne olduğu 
belirsiz inme, binme, durma usulil 
çıkh çıkalı zaten yolculuğun tadı 
kaçh. Fakat baz.an öyle tera, ö yl• 
gülünç ıeylerle karııltıfıyoruz ki, 
artık onlara yalnı: tataulık de
mek yetmiyor. lıte bin: 

On •ekiz kifililı arabatla ıofrr 
fan laot gösterdiği belki altmıf 
kif ililı bir kalabalıkhk. AmmCI 
iti~ birimWn •esi çıkmıyor, iti• 
fİp kaln,mıyorcluk. Bu ıaatlertl ı 
yolcuların çoğu kasketli okul ço• 
C&aklanntl andır. Oturabüenlerin 
irimi JJretini kanftırır, kimi k!e 
tabım olıur. Otekiter ayakta cıvıl .. 
clC1Tlar. 

T ophanetle araba clarclımılJrı. 
Bufalu camların arka81ndan göl• 
gelerin kımddandı~, kolların ıal· 
landığı görülüyordu. On Mıhanlıli 
boıtu. Çılnp bakhm. Bir adam: 

- V az.ile için ... cliyordu.. bır 
rtula bulunmağa mecburum. 

Memur, bütün bfr sokağın ara
balarını, beygirlerirıi ve sürücüle
rini inmeye uğratan bu1ruii1l• 
kendinden geçmif: 

-Olmaz! 
Diye haykınyor ve: 
- On sahanlıkta ünilormalr 

/4ırtlon Lafka kimıe dwQPI~ J"o:' 
limat böyle: 

Sözlerini tekrarlıyortlu. 
Yol mülettİ§i olduğu aonraJaı1 

anlcqılan adam: 
- Canım emir yolcular içindir. 

Ben yolcu değilim. Hat mülettifi 
yiın. Yolu kontrol ediyorum. Vır 
zilemi yapabilmek için burad 4 

durmağa mecburum. lıte vesi 
kam! 

Diyor ve pullu, damlalı lotof. 
rallı bir cüzdan uzatıyordu. Baı 
memur gene: 

- Olmaz/ 
zı baahrdı. Adamccifız en ıo 1 

nanda dayanamadı oe vatmana 
göstererek: 

-Bıı asker mi bu? .• Neye blf
rada tlurabiliyor öyle ue? •. 

- O vatman! Onan vazile.J 
VCIT. 

- Ya ben? Ya benim oazilem 
7ok mu? V atmanınkinclen dahil 
önemli değü mi? 

Akan salan tlurtlman bu ka
hin mantık kar§uında mermn sur 
ta. Fakat C1Taba hala duruyorclrı. 
l,eride baflar sallanıyor, "Lavalt
le,, ler çekiliyor. Küfürler ıavnı
layorda. Saate bakhm. Derse bi-. 
çeyrek var. /fin ıonanu beklemeM 
,ocakları bekletmek olacakh. lı • 
ter istemez bir otomobil fevirdim. 

Ben, evimden vaktınde çıkmlf'.' 
hm. Ke:adime diifen İfİ yapmıp 
tım. Fakat bir kala ve anlaYlf b«r 
%Ukluğu yüzünden az daha vazi• 
lesini bilmez bir adam haline cliJ. 
ıecektim. 

Amele ekmeli Cephaneliii bekliyen bir na-
betçinin "Y aaaak!'· diye direnİfie 

Amele ekmeği etrafında bele · lıııtıal bir inandır. Fakat fU yuka-
~iyece yapılan tetkikata yeniden ndaki mana.az direniflerin bu-
aşlanm11. başka bir çapıl ham 

la_ llarak 1dmvı1.haneye . verllm'· . nunla uzaktan yakından ilgisi tr 
t .,,- ~ ranamaz. tf ine koıan halk, •ari~ 

1 ır. Bundan da istenilen netice a · ı b ·, mantıga kurban eJilmemeli-
trıınaı•a amele elem~ nz, dir. ,.ı 
~ecektbı. ,~~~~--~~!!!!!!!!!!!---&&. 
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Bahisleri 
= HÜNLER .. b , 'Sogw uk su banyolarına ne 
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zaman başlamalıdır? 
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Hareket emrini sabırsız
lıkla bekliyorlardı 

0 1 Tunadan Volgaya kadar bü· 
tün A vrupadaki Türk kabileleri · 
nin Attilaya itaat ettiklerini bili · 
yordu. Eğer Attila bu büyük kuv 
veti kafi gönnezse Orta Asyaya 
baş vuracaktı. Orası tükenmez bir 
insan hazinesi idi. Hün ordusuna 
lazım olan kuvvetleri mütemadi · 
yen gönderecekti. Bunun için Ha 
kanı kurnazca atlatmak icap edi· 
yordu. Ayatiyüsün tavsiyesi üzeri' 
ne Honoryanın evlenmiş ve şimdi 
bir anne olmuş olduğu bildirildi. 

Bu haber Hün paytahtına gel 
dikten sonra bir gün , Tunadan 
Taigaya kadar biitün kabileler a· 
rasında kana bulanmış kılıç gez · 
diriliyordu. Bu seferberlik ilam 
demekti. Derhal süvariler hazır · 
landı, keçe çadırlar yıkıldı araba· 
lar koşuldu. Bütün cenkçiler bil · 
yük bir sevinç içinde idiler. Ha · 
reket emrini sa hırsızlıkla bekliyor 
larclı • 

Attila tereddüt içinde idi. Garp 
yahut, şark imparatorluğundan 
hangisine hücum edeceğine dair 
bir karar verememişti. Her iki im 
parator da ayni surette zayif bu · 
lunuyordu. Galip geleceğinden e· 
mindi. Fakat ilk düşmanı tayin et 
ınek Iazmdı. Sonunda Bizans ü · 

şebbüsleri yaptığı sırada bütün 
kuvvetlerini Tuna vadilerine dol 
duruyor ve harbe hazırlanıyordu. 
Twıayı geçmek pek kola~ de 

ğildi. Romalılar bu irmağın sağ 
kıyılarında kuvvetli istihkamlar ileride kayınpeJeri olacak 
yapmışlar, harp makineleri, iyi si . kelli lelli zat ile, ilk defa karıı 
lahlanmış askerler yığmışlardı. karııya gelmiı. kızını İ•tediğini 
Attila ele geçirilmesi kabil olma ıöylemİftİ. Kayınpeder derhal IÖ· 

yan bu istihkamlara hücum et · ze bQfladı: 
mek istemiyordu. Hersiniyen ir · - Delikanlı! eledi, bana •özün 
mağı boyunca giderek Ren kıyı Joğruwnu ıöyle! Kızımla eıJlen 
larında göründü. Bu ırmak Tuna mek iıteyiıinin ıebebi ne? Kızı 

gibi müstahkem değildi. Onu ko mı ıeıJdiğin için mi? l'"ohıa benim 
!ayca geçerek Gol topraklarından parama mı tama ediyorsun? Bor;· 
Romaya gidecekti. Yol üzerinde larını lalan ödeyeceğimi mi ıanı 
Tuluzu alıp Vizigotları ezecek, yorıun? 
Romayı elde ettikten sonra Bi · Müıtakbel damat cevap ıJertli: 
zans üzerine yürüyecekti. Şark - Bunun tecrübeıi kolay ' 
imparatorluğu da bu suretle ken · Borçlarımı bir öclerıenfa. kızını-. 

d.i idaresine geçince, atalarının e halılırntlaki hi•lerimi hemen atı· 
le geçiremedikleri bu geniş top · lG1"nnı~! 
raklar onun olacak, sonra tranı, 
Vandalların elindeki Afrikayı a iyi terzi 
lacak, Asyaya girerek eski Hün Bir terzi arkacla§ına anlat~· 
kinlerinin amacı olan Çini işgal yordu: 
ederek büyük Bir Hün impara · - Benim bir prenıibim var 
torluğu vücude getirecekti. Elbi•eyi •açların rengine göre uy 

Attila kafası içinde yerleşmiş durmak iıterirn. Mesela ıiyah ıaç 
olan bu planı tahakkuk ettirecek lılara koyu renkli, açık renkte ıa
vesaite malikti. Beş yahut yedi çı olanlara açık renkli elbi•e yap 
yiiz bin cenkciden mürekkep kuv mak. 
vetli bir ordusu vardı. Bu ordu · ArkadQfı • gülümıiyerek Jetli 

zerine yürü~1.ek .ka~annı ve~·iyo~ · nun arkasında sayısız arabalar, ki: 
du. Bunun ıçındı kı, fevkalade ıs· sürüler 0 güne kadar görülmemiş - Öyle iıe •izin yancnızcla ça 
teklerde bul mınuştu. Fakat bu ~r .-h.Jı ı ~tı ~ ~ ı' J; o · ıııanlar lccl ol.nı"lularlıırl 

" - . V-9---:-.$~·-u, y~ıwl~ı~ 451 yılı ikincikanunda Hünler, 
General Mersınya~~sun geçfıgı~ı hükmü altında bulunan İslavlar, 
haber aldı. Bu yem ımparator bu müttefiki olan Cermenler ile 
Y?k b~r. gurur ile Attilanır: iste · Angst ve Koblenz arasmdarı Ren 
dıklerını reddederek aradıgı pa · ağ g çt' B rgontlar Tu · 

ı . 1 b'ld" . . B ınn mı e ı. u , 
rayı ge ıp a masmı ı ırmıştı. u . · 1 "T k F kl bu .. rıngıyen er, J.,e arın ran an 
kahramanca hareket Hun Haka · h 1 f t t kl be · 

geçışe mu a e e e meme e 
nına son kararını verdirdi. Garp raber Hün ordusuna iltihak etti . 
imparatorluğu üzeıine yürüyecek ler. Şilderikin Frank Saliyetleri 
ti. Attila bir kahraman olduğu i. mukavemet etmek istemişlerse 
çin bu yolda hareket edenleri pek 
severdi. Yeni Bizans imparatoru· 

de bozguna uğramışlar, kralları 

Nasıl bırakır? 
Bir bayan aç olduğunu ağla 

yarak ıöyliyen bir dilenciye naa: 
hat ediyor: 

- Mademki bu meılek sizi ge 

çincleremiyor, o halde başka bi"' 
me•lek tutabilirsiniz. 

- Ne diyorsunuz? Ben bunur 
için üç •ene çıraklık yaphm. N"· 
•ıl bırakabilirim?! 

da esir olmuştu. 
nun, diğerleri gibi miskincesine A ,,0 /, bu eskı· moda .• k Hiç bir engel tanımayan Hün ~ 
her şeyi abul edecek yerde mey akım o kadar hızlı olmuştu ki bir Bayan kocasının gömleğini! 
dan okuması Hün imparatoıunun 
pek hoşuna gitmişti. kaç hafta içinde Vindiş, 1'rev, c/üğme dikmeyi ımutmuıtu. Se 

Spir, V oııns ve Mayansı ele geçir bep olarak dedi ki: 
Bunun üzerine Romaya hü · mişlerdi. Az sonra Bal, Strazbul'g - Bu ıenenin modası böy~ .. 

cum için planlarını hazırladı. Kolmal', Bezanson, Tongr ve Ar imiı. Erkeklerin gömleklerin" 
Hün kabilelerini topladı. Mütte · ras şehirlerini zabtetmişlerdir. Ni düğme konmıyor. 
fikleri olan Cennenleri, Teode · san ayı i~inde Metz şehrini muha Koca•• cevap verdi: 
mirin kumandasındaki Ostrogot · sara ettiler. Ahalisi tarafından - Ayol, bu e•hi. modo. Bcmim 
larr, Ardarikin Gepidlerini, Afıi · çok iyi bir surette müdafaa edilen gömleklerim ötc:lenberi bu moda 
I<adaki Vandalların kralı olan Gi bu şehir uzun zaman mükavemet yı takip ediyor! 
~eriki davet etti. Bunlar kendisi. etti. Fakat paskalya gecesi sur • •1tlOlllllN1IHIOHIUIHllllmlRlltt11uııııın111111ıııttı111ıııı11t11ını111111mm111nnıımıııınu11a• 
neyardım vadetmişlerdi. Fakat ı do··ven koç b ı çt ~ an aş arının a Igl <Jııına~tf!ııl Pazar 

arada anlaşılması lazımgelen bir bir gedikten içeriye giren cenkçi Takvim il r. KAnun 2..ı ı. KAnur 

cihet vardı: Golün cenuhundaki ler şehri yağma ve harap ederek l5Ramazan 26Ramaz:ı.r 
Vizigotlar bu hücum esnasında yalnız Sent Etiyen kilisesini hı . GUn doğu~u 7 22 7,2.i 
ne yapacaklardı? Eğer Romalı · uun batlfl 1648 16.44 raktılar. &balı namazı 6, 15 6 ı 6 
larla birlik olurlarsa harpten bek Artık Metzden Rense kadar Oğle namazı 12 12 1212 
lenilen netice müşkülleşmiş olw· kendilerine mükavemet edecek rktndı oamllZl 14,32 t4,.<:J2 
d Akp.m namazı ı fi,4:i 16 44 

u. hiç bir kuvvet kalmamıştı. Rensi Yatsı namazı 18 22 ı a:2.1 
Bu birliğe, mani olmak, Vizi · ele geçirdikten sonra Sen-Kanten rmaak 5 ~4 5 3~ 
l b. fl w ld t k Yılın geçen gunıcrı 351 !'5" got arın ıtara ıgmı e e eme ile La d d"' müş Hün kuvvetle ~ " 
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için paytahtları o an u uz şe rı ri hiç bir güçlük çekmeden Paris --------------~ 
ne bir heyet ,gönderdi. Bu heyet önüne gelmiştir. O zaman Sen ir 
Hünlerin yalnız Romalılarla harp mağınaa bir ada üzerinde küçük 
edeceğini Vizigotlara hiç bir za hir kasa ha olan Parisin ahalisi 
rar vermiyeceğini bildirecekt. Bir kaçmaya teşebbüs etmişse de 
yandan Romaya bir mektup gön SentJeneviyev menederek mü · 
derdi. Bınida, Hün ordusunun Gol kemmel bir müdafaa tesis eyle • 
içlerine girmesinden Romalıların mişti. Hünler bu şehrin alınması 
endişe etmemeleıini, çünkü bu ha nı pek lüzumlu görmiyerek mu · 
reketten maksat Vizigotlara ka · hasarayı kaldırdılar. 
çan asileri takip etmek olduğunu (Arkası ı·ar) 

ve hfç btr Roma vatandaşmm ne -""··-- ""' -·-·-
şahs,nna, ne de haline bir zarar ZEKAT VE FITRENIZI HAVA 
verilmiyeceğini yazmıştr. Bu te · KURUMUNA VERiNiZ 

Sungurluda 
teşkilatı 

bekçi 

Sungurlu jandarma bölük ku · 
mandanmdan aldğımız bir tezke 
rede Sungurlu kasabasmda asa · 
yişin yolunda olduğu, l.<aza mer'ke 
zinde hırsızlıklar olmadığı, bekçi 
lerin açık göz, vazife sever kimse 
ler olduğu evvelce gazetemizrle 
bu mesele hakktnda çıkan bir Sun 
gurlu mektubuna cevap olarak 
bildirilmektedir. 

Bir defa soğuk su banyolarına alışan
lar bu itiyadı senelerce bırakmazlar 

Soğuk su banyolarına başla· gelmez. Çünkü bu suretle heı gün 
ınak için her şeyden evvel kolay vücut mukavemetini bir derece 
usullerle yavaş yavaş soğuk suya daha arttıracağı için en 80ğuk ve 
karşı mukavemeti arttırmak ve kış zamanlarında ble harici haıı · 
soğuk suya karşı vücudü alıQtır · talıklar - soğuk almalar, nezle ıe 
mak şarttır. Birdıenbire en şiddet. öksüriik gibi hastalıklardan - U• 

li bir şekilde soğuk su ile karşı · zak ve salim kalırlar. 
laşmak tehlikeye atılmak ve ce · Daima zinde, daima neşeli, kuv 
sareti elde'n çıkarmak demektir. vetli ve iştahala'rI, uykulan ye • 
Vücutleri sağlam ve kuvvetli olan rinde olarak yaşarlar. Açık ve te· 
ıar için bir kaç tecrübeden sonra miz hava cilt ve ciğer için ne ka. 
soğlik suya alışmalarında hiç bir der lüzumlu ise soğuk ve taze su 
müşkülat yoktur. Zayıf olanların da viicudümüzün canlıhğı VP. ka • 
ve soğuk suya karşı ürperme ve nımızın tabii cereyanı için o dere. 
çekinme duyanların oldukça uzun ce lüzumlu bir ihtiyaçdır. 
bir mümareseden sonra alıştıklaıı Sinirlerimiz bundan pek çok 
görUlmüşttir. Bu hususta baz:ı mi· istifade eder ve böyle alışınca bü· 
saller de zikredebilirim: yük faaliyetler sonunda bile yot .. 

Bir gün tifodan hastalanan bir gunluk hissetmez. Soluk su ban • 
hastaya bakıcı hekimi soğuk su yosu hayatın uzamasına da yar ... 
banyosu yapılmasını tavsiye edi • dıım eder. 
yor ve hasta banyoda bir çeyrek BOTON VOCUDE SU DÖKON-
saat kadar alıkonuluyor. Bu yan • ME USUL O: 
lış banyo usulü kuvvetli bir titre· Vücut ya,•aş yavaş soğuk 5Uya 
me ile hastayı sarsıyor. Hasta fay· alıştıktan sonra bütün vücudü bir 
da yerine daha büyük bir_ te~li.k~ den soğuk su ile karşılaştnmak 
içine düşüyor; hastalık ~ıdcet1~11 kolaylaşır .. Yalnrı burada dikkat 
arttırıyor. Burada aksulamelın edilecek şey vücudün çıplak ola • 
meydana gelmesine sebep soğuk rak değil bir mayo içine ginni• 
su banyosunun usulsüz olarak ya- halde bulunmasıdır. Dökülecek su 
pılmasmdan, banyo miidde_ti bir çok şidıdetle ve çok yüksekten gel 
dakikadıan itibaren üç dakıkaya memelidir. Sakin ve asabi zafiye· 
kadar yapılması icap ettiği halde ti olan hastalara bu sm etle ~apı • 
soğuk su içinde hastay1 on beş da· lacak soğuk su banyoları gerek 
kika alıkoymu lar ve bu yüzden nühayjşevki asabını kuv Tetlendir 
vücut şiddeti! b1r U§Uriie hiaetn\~ mek ve gerek adeJAt teılt.IE!Mir • 
tir. Zamanını bilmeden yapılan mek suretile umumi tesirler yap · 
böyle soğuk su banyoları hastanın maktadır. Bilhassa mide üzerine 
bir defa daha soğuk su banyo · tesir edince asabı rievii mH~viyi 
suna girmek istemeyişine scıbep tenbih etmek suretile mide ifra • 
olur. zatının artmasına yarar. 

Şu halde herkesin soğuk ~mya Mayo içinde 5 - 10 teneke su· 
alışabilmesi için mutat usullere yun dökülmesinden sonra mayo • 
müracaat etmesi icap eder. On · dan cıkılır ve kuru bir mayo giyi· 
lara da e\ \'elfı ıslak bezlerle vü • lir. Vücut hareketlere başlar, ti 
cudi.inU silmek ile haelamr. Vücu· ki ısınarak tabii hararetini kaza.. 
dün belden vukarı kısmını açık nabilsin .. 
hultmdurara·k göğsi.in ve arkanın, Bu banyodan sonra hir ÇP.~rrek 
kolların üzerine küçük bir men · saat yatakta istirahat etmek te 
<l~l biiyükliiğünde havlu parçası ayni şekilde vücut hareketir~i ka· 
c;uda ıslatılmış ve sahunlanımş ol- zandırabilir. Bundan maada \'Ü • 

duğu halde bu çıplak yerler~ sür cudün üst kısım göğüs ve arka ü· 
meğc ba.,l:ınır ve sabunlanan yer zerine su dökünmeler ayrı &)11 

ter akar ı:;p ile vıkanır Ak:ır su arzu edildiği takdirde bunlat çı~ 
voksa bir tas ile su al narak ~a lak olarak yapılabilir. Yalnız bu • 
lrnnlanan verler üzerine döl:ülür. rada sür'at şarttır. 1 - 3 dnkika 
Al'ka, kan°n ve göğü~ tarafları da zarfında her şey yapılmış olma • 
tekrar ısl:ınmtş bez ile silinir. Bu Irdır ki fazla soğuk tesiri a1t·nda 
ameliyat 1 - 3 dakika zarfmda kalınmamış ol!:>un. 
yapılmalıdır. Islak bezden ~onra Bu bilhassa göz hastahklörı i· 
2erha1 kuru bir gömlek gi:',ilir. çin faydalıdır. Bir teneke kafi -
Bir hafta kadar bu surette soğuk dir. Baş yıkandıktan sonra ~açlı 
suyfl vücudü alıştırdıktan sonra o aksamı iyice silinmelidir. 
zaman soğuk su dökUnınelerine SO(aUK SU DÖKÜNME.LERl: 
başlanabilir .. Soğuk suya ah;1an · Dizlerin üstüne kadar bacak • 
lar mutat banyolarını ekseriya sa· · lar örtülür. Ayaklan genişç~ bir 
bah yataktan kalktıktan sonrn al kabın içine yerleştirmek suretile 
mağı severler ve sabah banyosunu hir san dalya üzerine oturulur. Su 
yapar y:ıpma.z yatakta on hl:Ş da. bahçe sulanan musluklu bir te • 
kika kadar bir zaman geGirdikten neke ile \'e biraz yükf-.ekten <liı • 
sonra tamamile ısınmış hir hnlde lerin üzerine dökülmeğe hn~lar. 
kalkarlar. Ba7.ılarr b:ınvo<lan Ron· tçi on litre su alan bir hahçP. te • 
ra gövde ve bacak, kol gibi vü · ne kesile 2 - 1 O defa dök • 
cut harekatı ile tabii hararet ge · ınek kafidir. İlk zamaıılardn bir 
linceye kndar uğra~ırlar. Banyo · elektrik cereyanına tutulmuş gibi 
elan sonra yürüyüşlerin de çok garsılmır fakat sonradan ahşıhr ... 
faydası ''ardır. Bu usul serinlik verici. kuvve1 ve-

Soğ:uk h:myonun her gün alın · rici hir teı::ir yapar. BaşlRngıçta 
masından ziyade haftada iki niha. 2 - 3 teneke kafidir. Sonra 8-10 
yet üç defa alınması kı7 zamanla· a kadar çkılabilir. Diz bam·olan 
nnda d~ha Rrhhi olur S.on.uk ~u ek~eriva yukarr kıs1m 'ıiicut ban • 
banyolaıına bir defa alışanlar için j J·o~ariJt" yapılmalıdır. Maamnfih 
senelerce bunu terketmek akla (Uiı/en Sayı/ayı çevirini:) 



Londra Deniz Konferansında ~ d 
Japonya : asırga an sonra 
Amerika ve lngiltere donanmalarile müsavat istiyor • 
Fransa: lng1.ltere tek başına 
ltalyadan fazla gemiye ihtiyacı olduğu iddjasındadır qürümek istemi11orl 
ltalya: - ' • 

/ngiltere Dlf bakanı Samuei A. ,, kamarcuındea vulnıbulan 
AkdeQİl, bizim deniz! davasını güdüyor Hoare'ın ,elıilmaiyle neticelenen hGTaretli müzakereler neticHintl• 

ue Baldvin lıiilıametin; Nr•an ha- ortaya ,ılıan halıilıat bati ur. 

Yakanda soldan: Bir Fra1181Z açık deniz tahtelbahfrf - CebeUittank öntlnde bir IqlUz lmnuörl. (Aşatrda) 
Amerika malaripleri donanma11 slslemek l~n duman saçıyorlar - Bir lngl liz tayyare nakliye paild. 

(Anrnllt~ tknlz polltlktm 6Blllk toplu, ~n bllpk tonajlı gnnllerle ıerl muhrlplere dtll/fDUr. ln,,Utere genif 
lnaparatorlulfllllun miülalaaaı ~ Hri krıwazörlere muhtaçtır. En bügük ve en kuvvetli denizaltı gemUeri Fran • 
MllUıdır. ln,,Utere bunun ~ bu gemUerln koldınlmaaını iatemeküdlr.) 

. . Büyük devi.etler deniz teslihatı f Şimdiki konferansta, mürah · ı 
ıçın 1922 Vaşıngton ve 1936 Lon· haslan bütün donanmalar için a 
dra anlaşmalan birer esas teşkil azami bir had konulması tezini mü 

disine ltalyadan fazla tonaj ve · 
rilmesini istemektedir. 

İtalya, Fransadan geri kalırsa 

düelerden Nnra uaziyetin •e• Akdeniztle lngiltereden baılıo 
•inliği az ,olı zail oltnllf, (Laval •üyülı bir deniz. deuleti uor iti, " 
Hoare) planı "ölmüı ve gömül- da Fran..Jır. 
miif", lakat ,olı mühim ve •o" O halde Milletler Cemiyeti cep 
derece nazilı maelelcr de yeni hainin tuttuia yolda yürüme-
den ortaya ,ılımlftır. •i i,in /nsiJtere ile Fran•anın A1'· 

Bunlann en büyüğü zecri tetl- deniz.de birlqik hareket etmele"' 
birleri ilerletmelı ve ltalyaya kaf'· ve ltalyaya birletilı harelı~t eJr 
fi petrol ambar.o.una tatbilı et · celılerini •iMtermeleri lcbım gel= · 
melıtir. yor. Samuel Hoare'ın karıJGftıi·ı 

lngiltere hülıUmeti namına •Öz hatli•eler, ve Auam lıamartaındn 
.öyliyen Baldvin ue Çemberlaynın verdiği izahlar FrtınMU1ın bu yol· 

nutulJarından anltlfdan pdar: da lıarar vermediğini •ö•teriyor. 
lnsiltere telı baıına yürümek Fakat Frauaıla da vaziyet 

ütemiyor. Difer Jevletlale bera- mütakar bir halde tltiildir. 
ber lıollelıtü emniyet aaı daire- Laval hülnimeti Nf'nlıtır. Bir 
•inıle hareket etmek lrlrrindedir. kaç gün önce 54 reylilı bir ck•erl
Petrol ambt:ırgonı ltalya tmalın· yet lıazanan M. Lar:alin bu eluerr. 
dan diifmanc:a bir harelıet telalıki yeti de kaybetmiı bir halde oldrr 
edilecek, bu yİUtien Alıtleniz.de ğu anlQfılıyor. Laual hiilıiimeti • 
aruızın bir culıeri tecavü vuku nin akıbeti en çok bir halta •onr ,a 

bulacalıtır. tavazzuh edecelı ve o zaman .zecri 
Böyle bir tecavü vulıauntla tedbirlerin mulratlderatı mühim 

Alıdeniz. devletleri, yaluıt Alıtle · bir vaziyetle lıarftlGfac:alıtır. 
nizin en belli batlı devletleri in Hüla.a lıcwrga ge,miı. lalıa~ 
gÜtere ile birlilıte bu tecaviae ge. Milletler cemiyeti davcwnı ..,_ 
leeelı midir? lamlıyacak tedbirlere ait aaalı 

Ancalr bana anlat/ılıtan •onra lıararlm henü verilmemİf tİr .. 
~ecri tedbirleri •cnİfletmelı rJ!! Bu İf önümüzılelti ha/taları 
petrol ambar11omna tatbilı etmek mqtal edeceitir. 
miimlıiindür! O R. DOCRU~ 

eder. Vaşingtonda, Amerika ve dafaa ettiklerine göre, Japonya 
~ıtere i4iaı.-, Japon.Ja. içiQ.,b:w Jllld* · 
lı.ta .ıırisöatle ~, Fransa ve İtalya me~irr Japonya son zamanlarda 
için de beşe nisbetle 1, 75 rakamla Çin deki tevessüünü himaye için 
n kabul olunmuştu. :.uvvetli bir donanmaya muhtaç 

haJSiyetinin kmlaçıığm~~.ş~··ıw·::~:--------------------
~ cra-l"r':ı .. poı 17ada 7•lba91 

1930 Londra konferansında ise, olduğu aşikardır. 

deiıtz~ P'fblsacti:n hmt burun · 
mak istemiyor. Belli başlı siyasi 
maksatlardan, meselenin, donan· 
ma konferansı ismi altnıda, ci • 
han hakimiyeti davası olduğu ko 
layca anlaşılır. 

kruvazör, muhrip, denizaltı ge · Konferansın, Amerika ve lngil 
mileri için bazı esaslar tesbit o • terenin hiç bir vakıt kabul edeme 
lunmuştur. Her iki muaahedenin yecekleri bu Japon talebi yu··zün • 
m""dd t• 1936 "k" • k" d Donanma talimatı sahesinde, u e ı ı ıncı anunun a, den akim kalması mümkündür. 
J8llİ bir sene sonra bitiyor. Pek son amanlardB İngiltere ile Al • 
masraflı olan d~niz teslihatında, Fransa ve İtalya da, yeni bir de manya arasında yapılan anlaş • 
ölçüsüz bir rekabetin önüne geç · niz mukavelesi ile bağlanmadan maya göre, Almanyaya, İngiliz 
mek için, yine beş büyük devlet evvel, Vaşington anlaşmasının donanmasının yüzde 38 nisbetin . 
i§tirakile. Amerika, İngiltere, Ja· kendilerine verdiği huduttan isfr de bir tonaj yani 1,75 nisbeti ve· 
)>onya, Fransa ve İtalya • L<>ndra fade için 35.00 er tonluk ikişer rilmiştir ki, Fransız ve ltalya do -
41& bir deniz konferansı toplanmış zırhlı inşasına başlamıştır. nanmalarile müsavi bir rakamdır. 
tır. tik açılış nutuklarından son · Bu inşaat ve ltalya Habeş ihti" Alınan haberlere göre, Alman 
ra, donanması olan devletler ara lafı münasebetile İtalyanın aldığı yada, Londra konferansmm son· 
smda, anlaşmayı gücleştiren ciddi vaziyet dolayısile İngilterede, Ak larma doğru, müzakerelere işti • 
ihtilaf noktalan vardır. Bir sene denu donanmasını arttırmak niye rak edtecek ve bu nisbet dahilin • 
evvel, Vaşington muahedesini bo tindedir. Fransa ise, Atlas deni • de bir donanma yapmasına diğer 
'5an, Japonya, Amerika ve İngil • zinde donanma bulundurmağa devletler tarafından muvafakat 
tere ile "müsavat,, talebindedir. mecbur olmasını ileri sürerek ken olunacaktır. 

Büyülı donanmalann, 1935 •enai Nmmclalıi vaziyetleri tlfaiıdalti cetvelde gis.terilmİftİr: 

İngiltere Amerika Japonya Fransa ttalya 
5 5 3 1,75 1,75 

Saffı harp gemileri 15 (474750) 15 (455400) 9 (272070) 9 (182925) 4 '(86582) 
'fayyare nakliye gemileri 8 (12700) 4 (92420) 6 (99420) 2 (32146) t (4960) 
Kruvazör 54 (369200) 28 (220000) 33 (215000) 17 (152000) 26 (102000) 
Muhrip 189 (198000) 223 (25000) 96 (116000) 70 (100000) 96 (96000) 
Denizaltı gemisi 54 (65000) 85 (71000) 56-(609600) 96 (28000) 73 (52000) 
Yeklln 300(1224389) 353 (1088825) 200 (773088) 194 (560269) 200 (406350 

Cetoelde, ayala ralıaml:ır gemi tulmini, lıavU içindelıi ralıamlar tonajını göderir. Yapılmalıta Japofl7tllla. Ja.r Hn•, yd6ofı günü ,ocalıl... Aonıpalı 6iİ7ili --
.,... 1aaaba lıatılmtlmlfhr. B. O. ln1fl/efinde giydirirler ve ıelürdeJı-; biiyiilderi ziyarete ptiiriirler. a., 

:----------------------------------......--- fOUllelar için fOlı biiyülı bir eflenm, biiyiilıler i~n ele, ani""" lıit 
bunların birini diğeri ardından meleri ehemmiyetlidir. Biraz yük· ayyen bir müddet tayin edilmiş · siymetliji Armıpalı elbiuleriyle (llay etmelerine oeale ol.,. Burada, 
yapmak da mümkündür.. sekten dökmek icap eder. Bı..t su· tir. Sıcak su banyoları 25-30 de· öniimkdelıi ydbaıuuı hazırlanan ilıi /GJIOll ~ •irliyonıs. 
B~~~mb~~- re~~~~~kMmhare- re~yi~~~~~~reN--------------~------~--~ 

Ji.tı aksamına ait olan su dö · kete ve cevelinma çok yaradığı yi tecavüz etmemelidir. lmcaya kadar harekete ihtiyaç! biri de sıcak suda vücut alnstild· 
JGünmeleri de çok faydalıdır. Bu · görülmüştür. . Harareti dereceli civalı ter • gösterir. Bu da yapılır vücut ısı • yeti ve sertliğini kaybettiği için 
nu da ayakta yapmak daha kolay SICAK BANYOLAR mometrelerle kontrol etmelidir. rur. Tarlada çalışanlar banyoyu sonradan yapılan b usoğuk ban · 
ve iyi olur. Adelatm sertleşmesi Bu banyo sıhhatte olanlarm her Sıcak suyun içinde (25) dnkika müteakip derhal vazifeJerine baş· yo vücudün daha fazla yu • 
ne ve yürüyüşte mukavemetli ol. zaman yaptıkları şeydic HastaJar geçtikten sonra derhal çıkarak so· lıyabilirler ve bundan is.tifacle de muşamasma mani olu)or v~ bil • 
lnağa hizmet eder. Bu suretle alt için iki misli olarak kullanıll'.ak · ğuk sulu ikinci bir banyonun içi · görürler. hassa ciltten fazla ter boşanrrama 
.taraf dökünmesi her ikisi birden tadır. ne bir dakika zarfında dalmalı ve Yaşlı olanlar için hararet C'e · mıa tesir ediyor Deverana daha 
.lilihara tekrar edilir. Banyo vücudü tamamile kap · çıkarak hemen kum çamaşırtan recesi mikdarı 25 - 28 ar:ıc:.ıdır. çok intizam veriyor. Bu kr~m ay 

NOHA YIŞEVKI O ZERiNE byacak kadar sıcak su ile doldu· giymelidir. Vücut bu ikinci Poğuk Sıcak hanyo ile soğuk banyonun da iki defa yapılmalıdır 
Nühayişevki üezrine su dökün· rulur. Banyoya girenler için mu. banyodan sonra tabii hararetini a· birleştirilmesinin sebeplerinden Doktor Etem Vaıtaf 
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Şaraplarımız 
inhisarlar idaresinin Omer Ahit 
hanına taşınması kararlaştırıldı 

lnhiıaırlar idaresinin dı§ mem
leketlere olan ıarap ihracatı git
tikçe artmaktadır. Şaraplarımı-ı 

en ziyade bir iki senedenberi lı
veç ve Hollandada da rağbet gÖ· 
rüyordu. Son Brüksel sergisindeki 
lnhiıar paı:yonu, §araplarımızın 
Belçikada da satılmasına yardım 
etmiıtir. 

lnhiıar şaraplarının §İmal 
memleketlerinde bu derecede rağ 
bet görmesindeki sebep, dömise'ı 
olmasından ileri gelmektedir. T e
kirdağ labrikaaının çıkaı·dığı b3· 
yaz ve ıiyah dömisek §araplar bir
kaç ıene ıonra dünyanın en iyi. 
şarapları arasında mevki alacah 
fır. 

cak bir hale gelmi.§tir. Bu zanıret 
kar§ı&ıncla lnhi•arlar idaresi, b~ 
nayı tamamiyle Merkez Bankan· 
na terketmek için, bQ§ka bir bin ::1 

arıyordu. 

Öğrendiğimize göre inhisarlar 
idaresi Galatadaki Ômeriibit v j 
A.bit Elendi hanlarının üst kat
larını tutmağa karar vermiftit-. 
Son zamanlarda Omerabit hanın· 
claki odalar boıaltılmıştır. lnhZ 
8arlar idaresi, ba iki handa 95 od..z 
tutacaktır. Bu ayın son günlerind :· 
ta§tnma işine btı§lanacaktır. Trıtu 
lan odalarda icap eden tadiliih 
btı§lanmıştır. 

" lnhiıarlar idareai bu rağbet Çocuk Esirgeme 
karşısında Tekirdağ şarap labri Kurumu menfaatine 
kasını geni§letecektir. 

lnhiıarın likörlerine de Avru 25" 12' 935 akşamı AZAK sine. 
masmda yapılacak resmi küşat 

pcrla talepler artmaktadır. Bilhas programı: 
sa ıon zamanlarda yapılan Ahu - 1 - Bando, açılma işi, söylevler. 
dudu çilek ve vişne likörlerinin 2 - Film, · 
Avrupada büyük rağbet görmek 3 - Enternasyonal (Yılanlı ka-
tedir. dm) Bayan Feride tarafından var. 

Bununla beraber lnhiıarlaı yete. 
4 - .... Yaryete, (6) kişilik grup 

idaresi Franıız likörleri kaclaı tarafından, 
Avrupada reklam yapıa, Türkiy! 5 - Fi1m, 

likörleri daha çok pazar bulacak· 6 - Kıymetli san'atkArlarımrz 
tır. lnhiıar likörleri hakiki meyv ~ Bayan Safiye tarafından konser ve 

likörleridir. Avrupanın likörleri fasıllar. . J 
7 - Film. nin roğu eıanıtan yapılmaktadır. 

:ı- 8 - Caz, dans. 
inhisarlar likörlerinin, bilhaHc 
lıtanbul~ileklerinden yapılan li- •----------
körlerin rağbet bulmanndaki •e 
bep de budur. 

inhisarlar idaresinin konyak· 
ları Konyak iımi altında piyaıaya 
çıkmışhr. Bu konyaklar, altı ıen~ 
evvel meıe kütüklerinden yapıla~ 
kavlara konmu§tu. 

inhisar konyaklarından da nii 
mune olarak Avrupaya gönderi! 
mi§tir. Şarap ve likörlerin olduğ ~ 
gibi konyakların ela büyük rağbeı 
göreceği ümit edilmektedir. 

1NHISARLAR lDARESl OMER 
ABIT HANINA TAŞINACAK 

inhisarlar idaresi binası, bir
kaç sene evvel Cümuriyet merkez 
bankaıı tarafından •atın alınmıf
tı. Son zamanlarda Merkez Ban· 
kaaı teşkilatı genişlediği ve i§leri 
de arttığı için, lnhiaarlar idaresiy 
le birlikte ayni binaya sığamıya 

ist11nbul Belediql~i 

~ehir1Yyatrosu 
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Çocuk tiyatrosu 
Akşam saat 

20 de 

SAZ, CAZ 
Yazan: 

Ekrem Reşit 
Müzik: 

Cemal Reşit 

Fransız tiyatrosu 
HALK OPERE'fl 

Bugün ·matine saat 
16 da 

Bu akşam 
20.:JO da 

TELLl TURNA 

Büyük Operet 
Yazan: Mahmut \ c.~-:i. Müzik: 

Sezai ve Seyfettin Asar. Gişe gündüz 
açıktır, Telefon 41819. 

Fiatlar: 35-50-60.75.100 Loca 400-300 

Ankarada vitrin müsabakası 

'1 - KURUN 211. KA1'"'UN 1935 e!!l!!!!ll 

Amerikadan mektuplar 
·~ 

Kilisede Dans! 
Begtüllalım kiliselerinde lıalktan 

paTa koparmak için ne 1Japıl1r? 
Amerikada lstanbul radyosunu arayanlar var 

Bü)'iik Amerika ıehirlerinden iki gece manzarası 

Bulunduğum Bethleliem şehri J 
70 bin nüfuslu, Nevyorktan 100 
kilometre uzakta, Pennsylovania e 
yaletinde bulunan güzel bir yer 'A 
merikanm bu taraflarında oturan 
larm ecdadı ''Moravian,, demlen 
dindar bir zümreye dahil olduk 
larmdıan 1741 senesinde Avrupa· 
·dan Amerikaya gelince inşa ettik 
leri kasabalara kitabı mukaddes -
ten alınma isimlerini vermişler. 
Mesela "Bethlehem,, (Beytülla • 
hm) Filistin de bulunan bir kö -
yün ismidir. Rivayete göre tsa o· 
rada doğmuştur. 

Bu, şekilde Bethlehemin civa -
nnda bulunan N azareth, Egyyet, 
Emaus gibi diğer şehirlerin hep · 
si de !ncilden almmrş isimler ta · 
şryorlar. 

Fakat bu bir eski hikayedir. Şim 
di bu , şehirlerin sakinleri dinle· 
rine eski sadakatle bağlı bulun · 
muyorlar; o kadar ki bir çok açık 
fikirli Amerikalılaı· kendilerile a· 
lay ediyorlar. Gerçi bu "Moravi· 
an,, denilen hristiyanların ekse · 
riyetlc bulunduğu şehirlerde p:ı · 
zar günleri bütün eğlence yerleri 
kapalı; sinemalardan tutunuz da 
birahanelere kadar. Pa .. ~ar günü 
kendi fikirlerine göre Allahrn gü· 
nü olduğu için kiliseler tikhm tık 
hm doluyor. Ömrümde büyüklü · 

ğüne göre bu kadar kilisesi olan J 

şehir görmedim. Ben d~yey:im 80, 
siz deyin 100. Fakat pazar günle 
ri toplanan iane ile dikiş tuttura· 
ımyacaklarınr anlayan papazlar i 
şi ticarete ve hokkabazlığa dök · 
ınüşler. Bazr kiliselerde geceleri 
poker oynanıyor veya dansedili · 
yor, bazılarında ise papazlar cüb 
helerini atıp sahneye çıkıyorlar 

ve halkı eğlendiriyorlar. Gariptir 
ki, o kadar dindar olan halk kili
selerinin dans salonuna çevrilme· 
sine ve papazlarmm şaklabanlrk 
etmesine bir şey demiyorlar, onla 
ra göre kiliselere para tedarik et 
mek için her türlü fcdak§rlık Alla 
hm nazarında caiz. Ne yap::ı.rsı -
nız, Amerikalı zihniyeti! 

Bethlehem şehri iki kısımı ay 
rılnuş. Cenup ve Şimal. "Lehigh11 

nehri lıu iki kısım birbirinden a 
ymyor. Bu nehrin üstüne dünya -
nm hiç bir yerinde bulunmayan 
beton bir köprü kurmuşlar.Bu köp 
rüye altı yoldan girmek mümkün, 
ve uzunluğu bizim Galata köprü 
sünün iki misli lfıkin bu köprünün 
altından geçen nehir yalnız yüz 
metre genişliğinde olduğundan ge 
ri kalan sahaya parklar, evler Ye 
yollar inşa etmişler. 

gram saatlerini kiralryorlar. !'\Ie • ' 
sela "xxx,, diş macunu N ev • 
yorktan San Fransiscoya kadar 
olan muazzam N n C istasyonla· 
rını pazar günü akşamlaııı ,yanın 
saat için kiralamış, :Veı "Re>mn ıÇıl 
ğmlıkları,, filminde gördüğümüz 
Eddie Cantoru angaje etmiş. Pa • 
zar günleri bu sinema aktöt'U da· 
ha bir kac komikle beraber va • 

j • 

rım saat için türlii tiirlü komikliK 
ler yapıp Amerika radyo elinle • 
yicilerini eğlendiriyor. Luldn iş 
bu kadarla kalsa iyi. Spiker pro· 
gramı haber verirkrn şöyle 1Jaşlr 
yor. "xxx,, dü~ macunu ~imdi size 
Eddie Cantoru takdim ediyor. E· 
vet, bayanlar baylar: dünyanın en 
srhhl. en güzel l:okulu diş macu • 
nu olan "xxx,, müşterHerinC:cn 
gördüğü rağbet üzerine böyle bü 
yük bir aktöıii angaje etti. Ilıma 

karşı siz de s~ cfakatinizi gösteri • 
niz, "xxx,, diş macununu kullmu 
nrz v~ saire ve S:lirc. ı 

ı Naşit - Ertuğrul Sadi 

Şehrin Şimal ve Cenup kısım · 
ları birbirlerinden tamamen ayn 
iki fılem. Şimal tarafında oturan 
lar zengin, dindar Amerikalılar, 
Cenup tarafındakiler ise Av:ı_·upa 
dıan yeni hicret etmiş rum, Polon 
yalr, Macar, ve Alınan muhacirler. 
70 bin nüfuslu bu şehiı'de 5-1 mil 
letin adamı var, ve bunların ~ 95 
i cenup tarafında oturuyor. 

Mfür.ik sevenler Amerika rad • 
yolarının proğramlarilc ihtiyaç • 
larım tntmin edemezler .• Neden, 
diyeceksiniz. Çünki.i hakiki klasilt 
müzik veren ist:lsyonlar panna~ 
ta sayılacak kadar az. Çoğu caz 
ve dans programlarile sabah ak ·; 
~am kaf:ı.mzr ~i~irip ôuruyorlar .. ' 
Evet, ·180 radyo iı::tasyomı olan 
hir n.t- mleketü\ y:1 lmz sek'z tane·: 
si Alımın istasyonlarının ayarınd:ı; 
neşriyat yaprj m· HALiDE 

Şehzadebaşı TURAN Tiyatrosunda 
Bu gece saat 20,~0 dn 

ATI ALAN 
VSKlJDARI GEÇTJ 
Yeni büyük vodvil 

3 perde 
Bugün 14,30 da 

(Talebe matinesi) 
Yarın gece: HAMLET 
Her tarafa tramvay. Telefon: 22127 

l\nkarada Tasarruf Haftası münasebetiyle yapılan vitrin müsabaka- -·••"'11
"''"'""''"'""" ..... "".'""'"'""'"'"""'
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b• k 'b•· ··k ... l · • k · · 1 .. . h . b l Matbaanuza Gelen Eserler. •tna ırço uyu magaza ar ııtı ra etmııtır. urı eyetı un arı,1 
cıra•ınclan •n güzel vitrin olarak ü ~ünü seçmi§tir. Bunlar arasından 
da Yerli Mallar pazarı birinci Halk pasta ıalonu ikinci f>lmu§lardır. 

Yuk{Zrıki resimde birinciliği alan Yerli Mallar 

pazarı vitrinini görüyorsunuz. 

Yer.i Adam 
Terbiyeci İsmail Hakkı tarafar 

dan idare edilen bu harflerin 103 
iincü sayrsr çıktı. 

Diyebilirim ki, Bethlehemin ce 
nup kısmı Avrupa, şimali ise ha -
kiki Amerika! 

Amerikan radyo istasyonları 

kadar ticarete Ye bazirganlrğa a: 
let olmuş eğlence vasrtasr bilmem 
var mıdır? Zaten radyo istasyon 
ları yalnız ticaret maksadile şu 

veya bu milyoner tarafından ku · 
rulmuş, ye bu istasyonlann sahip 
leri arzu eden ticaret evlerine pro 

Lakin aı::ıl can srkcı ~ey ililnlar 
Tanı programın en i~ri bir ye inde 
Spike!' ortaya çıkıyor ve hışhyor. 
"I3ayan'ar, B:ıylar, ~aat ~cıki;,, 

tam güzel kokuhı h;r Havara si• 
gar?sr içecek zaman-. "Yahutta. 
saat onbir, Bayanhr, Baylar, 
"xxx,, ayak kabı hoyasile kuj1du
ralarımzı boyuyormusunuz?,, !s • 
tanbulda iken bir çokfarr p-!bi bi• 
zim t~tanbul radyosunu beğen ; 
mezdim, Lakin şimdi Bay Sadul • 
lahrn ve Mesut Cemilin program• 
larmı ne y:ılnn söyliyeyim, özle). 
diın. 

.. -SADIK M. BALKANfl 



lP osta müvezzilerinin yalnız 
.!.- elaleıiı için gel~ olan 

mektupları taşımaya mahkUm ol· 
dukfa.ıım zannetmiyelim. 

Arada sırada kendileri, 
için gelen mektupları da var • 
dır. Nitekim Moline FerdinanCla, 
böyle bir mektup almıştı. Hale • 
candan titriyen parmaklan arasın 
dan düşürmemeye çalışarak oku · 
yordu: , 

"Sevgilim, bu ~ aeat yedi· 
elen yann •be.ha kadar aerbeıt ka 
.lacaiım. Bütün bir geceyi afk için 
de aeçimıek fırsatı ilk defa olarak 
haııl olmuttur- Böyle bir fırsat bir 
daha ele geçmez. Bu akpm mu • 
hakkak gel, gelemez.en atkımı · 
za ebedi bir ıurette veda etmeli· 
yiz. 
Sana aabrnızlrkla öpücükleri gön 
deren : V1VET. 

Aıtrk anlaşıldı değil mi? Mü · 
vezziin de böyle su~lu bağlılık · 
larr Yardı. ı reden olmasın? O da 
genç onun da sevmek ihtiyacr var. 
Vivet bir garajcı ile evlenmiştir. 
Kocasr daima iki benzin tulum · 
bası arasında çalışmaya mecbur · 
dur. Bazan boylu bôyunca ir oto· 
mobilin altma yatar, çabuk biten 
küçük tamirler yapar. Arabaları 
yıkar, temizler, lastiklerine hava 
doldurur. Vivetin benzin kokula· 
rile dolan ciğerlerinin temiz ha • 
va almaya ne kadar ihtiyacı var
dır. Herkesin otomobili ile uğra· 
şan kocası şimdiye kadar ona bir 
otomobil almamıştı. Eğer bir ara· 
basr olsaydr., Canı sıkıldıkca kır 
lara çıkardr . .Sabah Pariste, ak · 
~am Biariçde bulunur, Endülüse 
kadar yollarına devam ederlerdi. 
Uzun zamandanberi garaja gelip 
giden m~terilerin otomobillerine 
baktikca kalbinde uyanan bu tat · 
lı tı1yayı böylece kocasrna anla · 
tırkcn, zavallr garajcı şu cevabı 
veriyordu. 

- G'eÇ allahr seversen, sabah · 
tan akşama kadar otomobillerle 
uğraşmaktan o Kadar bıktım ki· .. 

- Evet ama, bir araba sahibi o 
larak değil, bir makinist olarak. .. 
Vivet bunu sabit bir fikir haline 
koymuştu. Kocasına yardrrn ede • 
rek, ş-eçen bir seyyah otomobili· 
nin lastiğine liava borusunu ta · 
karken, araba içindekinin hemen 
kendisini yakalayıp kaçırmasını 
ne kadar arzu ediyordu. Fakat ak 
si tali, işte! Böyle bir mutlu hadi· 
se hiç de olmamıştı. Olacağa da 
benzemiyordu. O, otomobil aiyip 
'dururken aşk perisi nihayet kar 
şısına bir bisiklet çıkarıverdi. Bu 
iki tekerleğin üzerinde bir haki 
pantolon, mavi bir caket, ayni 
renkte bir kasket vardı. Bu adam, 
Moline idi. Ne ziyanr var? Oto 
mobil olmazsa bisiklef olsun. 

Müvezzi arasıra olan göıiişme· 
lerde hesaba mahsup olarak peşi· 
nen ufak tef ek şeyler almaya ka 
naat ediyordu: Okşamalar geçer 
ayak, küçük öpücükler. eh arada 
da kısa randevular... Fakat Vi · 
ı."et bunlarr kafi görmüyordu. 

Bu aşkı bulduktan sonra koca· 
sına karşr ne kadar sevimli, ne 
kadar uysal davranıyordu. Artık 
otomobil, taz-e hava almak gibi 
şeylerden vaz gec;mişti. Bir gün ko 
cası ile gidip eğlenmek için kar · 
şılanna çıkan bir fırsatı da reddet 

Fransızcadan 

ti. Garajcı diyordu ki: 
- Amcanım oğlu Sipriyen bizi 

at yarışına götürmek istiyor. Bir 
gece onlarda kalacağız. Çok gü · 
zel bir hava almış oluruz .. 

- Ben atlardan hoşlanmam. 
- Otomobil gezintisi de var. E 

ğer razı olursak Sipriyen gelip bi· 
zi alacak. 

- Hakkın var. O kadar yorulu 
yorsun ki, hiç olmazsa bir gün din 
lenmek senin için büyük bir ka · 
zançtır. Buna mani olmak iste • 
mem. Git, istediğin gibi eğlen; 
benim evde bir çok işlerim var, 
reçel yapmak için her şeyi hazır 
ettim. Bırakırsam ziyana girmiş 
oluruz. Haydi, sevgilim, sen git, 
benim için de eğlenmiş olursun! 

Garajcı buna razı olmuş, erte · 
si günü müvezzi Moline. elinde he 
lecanla tutup okuduğu mektubu 
almıştr. Bisikletine atladr. Çanta · 
smr dolduran mektuplan bir an ev 
vel yerlerine verecek tam vaktın· 
da Vivetciğinin kollan arasında 
bulunacaktı. Öğle olmuştu, güneş 
tam tepesinden bakıyordu. Çanta· 
smda Monbrezyeye götürülecek 
bir mektup vardı. Bunun için dört 
kilometre yol ~tmek lizımdr. Dü 
şündü. Belki de bu me!itup o l{a· 
dar müstacel değildi. Yarın götü· 
riip verse bir ziyanı olmazdı. her 
halde. Yoluna devam etti. Birkaç 
yere uğradı. Oralara verilecek 
mektuplan verdi. Bazr adresle • 
rin sahiplerini bulamadı. Onlann 
Üzerlerine kalemile "bulunmamış 
tır.,, sözünü yazdı. Gidip aramak 
zahmetine katlanmak istemediği 
bazı mektup adresleri için de ay 
ni şeyi yazmakta bir zarar görme 
di. 

Artık giineş batmış hava karar 
mıştı. Şimdi bisikletin pedallan · 
na basarak büyük bir hızla git · 
mek lazımdr. Rüzgar gibi uçuyor 
du. Nihayet garajın önüne geldi. 
Kapıyı çaldı. Kendisini karşılıyan 
garajcı memnun bir sesle: 

- Ooh, bizim müvezzi Moline 
imiş! Hoş geldin azizim, galiba 
yorgunsun. Oturda beraber içelim. 

Diye bağırdı. Moline put gibi 
kaldı. Ne diyeceğini şaşırdı· Fa · 
kat yine renk vermemek için gü · 
lümsedi, şen göründü. 

Vivet bir kenarda küskün küs 
kün duruyordu. Acaba ne olmur 
tu? Garajcı işin farkına varmış 
da kansınr hırpalamış mıydı? 
Şimdi kendisine de bir tuzak mı 
hazırlıyor? Moline bu düşüncele · 
re dalmışken genç kadının titri · 
yen sesi eşidildi: 

- Oturunuz azizim, canımın 
sıkıldığına, mükedder olduğuma 
bakmayın kocam bir defa olsun, 
biraz dinlenecek, eğlenecekti. Am 
casınm oğlu onu at yanşlarma gö 
türmek teklifinde bulundu. Ben 
de kocamın gitmesini, biraz yor • 
ğunluğunu gidermesini istiyor · 
dum. Bu amca oğluna mektup yaz 
dık. "gel, al,, dedik. Bu mektup 
Monbrezyeye gidecekti. 

Biraz önce de kocam amcasının 
oğlu Sipriyen ile yola çıkmış bulu 
nacaktr. Halbu ki, işte bir saat geç 
tiği 1rnlde gelen olmadı. Buna ne 
mana vereceğimizi şaşırdık. Ko · 

Tarihi eserler müş
terek malımızdır 

Toprak altında usulsuz 
kazılar yapmayalım 

Birkaç aydanberi Anadolunu'l 
muhtelif mıntakalarında ve lıtatt
bulda bir define aramak ,.e tariL: 
eıer bulmak isteği baş göstermi~ 
tir. Birçok kimseler Anadolud"l 
yaııyan muhtelif tarihi zümreler;: 
ait eserler ele geçirmek ve ayni 
zamanda toprak altında saklı kal 
mıt altınlı küpleri meydana çıkar· 
mak için vilayet dairelerine baş 
vurarak kazı müıaadeıi almakt..a, 
yahut da hiçbir makama müraca
at bile etmeksizin günlerce yeriu 
altını üıtüne ıetirmektedirler. 

Netice itibariyle h1çbir 9ey çık· 
mamakta ve çok kereler de uıul · 
ıüz yapılan bu arqtırmalarla ta
rih devirleri biribirlerine geçiril
mektedir. ltittiğimize göre anıtı. .. 
ra ve eıki eserlere büyük kıymet 
ler veren hük\iınet bu gibi kazıla
rın önüne aeçmek için tiddetli ted· 
birler almak niyetindedir. ilk İ! 
olmak üzere Türk tarih kurulıı 
meaeleyi tetkike haı!amıf, hal'<ı 
memleket anıtlarına kartı hürm~
te davet eden bir beyanname çı· 
karmıttır. Beyannamede ıöyle dr.· 
nilmektedir: 

"YurttQf, Türk toprağının üıt:i 
ve altı deierli antikiteler, anıtlar 
ve tarihi uerlerle Clofodur. Bun· 
lar, Türk uluıunun dünyada ilk 
kültürü kurduğunu, uluıumuzun 

bQfka uluslara kültür önderliği e! 
fiğini bütün acuna tanıtacak ftl' 
hitlerdir. lnıanlık kültürünün ku 
ruluıunda, geliıimintle ve ilerle· 
yiıinde Türk uluıunun yaratıcı 

varlığını göıteren, bu ata andaç-
annı kora"'4111da, "Türk 1'crrih!,. 

ni korumUf oluruz. 
YurttQf, Ulu Cümur Baflıan,. 

mız AT ATORK'ün yüce önderli
ği altında "Türk Tarihi" ni ba!" 
langıcınclan baılıyarak incelemek· 
te olan ve "Türk T ar;lai" nin es· 
lıiliğini1 genifliğini ve yükıekliği 
ni bütün dünyaya tanıtmağa çalı
fan T ü r k T a r i h K u r u m u, 
bütün çalıımalarıncla tarihi eserle
re dayanmaktadır. Bu eıerler, he. 
pimizin ulusal, müıterek malımız· 
dır. Onun için bu eserleri yıkıl 
maktan, harap olmaktan, yabancı 
illere ve ellere geçmekten koru· 
mak her Türk için ulusal bir Ö· 

devdir. 
Yurtta§, bu ödevi canla, bQflu 

yerine getirmeğe çalıı. Tarihi e

ıerler bulur, böyle eıerlerin yer

lerini görür veya iıitirıen, bu eser 
lerin ıunun bunun eline geçmeıi· 
ne meydan vermeden müzlere Vf' 

hükumet atlamlanna haber ver. 
Kendi kendine unılıüz ve Tarih 
devirlerini alt üst tıdecek toprak 
lıazılarıncla bulunma. Böylelikle 
Jeline arayacağım cliye, eıerle: 

ne ıana, ne ele tarihe yarar. San.ı 
atalardan lıalmlf veya elinegeç 
mİf olan tarihi eıerleri ele yaban
cı ellere kaptırma. Bütün bunla,: 
Uluıal Kurumlara vermek kutsal 
amacın olıun.,, 

Akhisar Urbaylrğından: 

Urayımrı için fenni rhliyeti Ba • 
yındırbk bakanlığınca t:ı~dikli mü • 
hendis yeya fen memuru He he.c;ap ve 
makina işlerinden anlar elektrik şe -
fine ihtiyacımız vardır. İsteklilerin 
hal tercUmelerile urbayhğa yazı ile 
başvurmaları ilar. <'lunıır. (7!lf9) 

Akhiıar urbayı: Nüz'ıtt lfık 

canım böyle bir fırsatr kaçınnış ol ------------
ması beni çok müteessir etti. tasında yanm bekliyerek uyuya 

Moline buna ne mana verilmek kalmış olan mektuba mı, yoksa ta 
lazrrngeleceğin\ biliyordu. Yalnı~ liine mi küfür etmek lazımgelecek 
bilmediği bir şey varsa o da çan· ti. 

J<ADlNlN 
Yazan: A. C. 

Bu cevap Samimenin o kadar 
hoşuna gitti ki, birdenbire ani 
sevinç hislerine kapılarak Hulfısi · 
nin elini tuttu. 

Hulusi hemen kadnrn koluna gi 
rerek onu ayağa kaldırdı. Çamlar 
ve ışıklarla örtülü olan bahçenin 
ıssız taraflarına gittiler. 

!kisi de çoşkun bir halde idiler. 
Sanki dünyada yalnız kendileri 
vardı. Etraflarındaki mevcudiyet· 
ler birer gölgeden ibaret idi. Ağız 
!arım açıp biribirlerine bir kelime 
bile söylemedikleri halde müte · 
madiyen konuşuyor ve anlaşıyor 
gibiydiler. Telepati aralaıında bü 
tünfaaliyetile çalışıyordu. 

1\fosalarma ne vakıt döndükle · 
rinin de farkına varn1adılar. An
cak garson kadehlerine tekrar şa 
rap doldururken akıllan başları · 
na geldi, nerede bulunduklarını 
anladılar. 

Karşı tarafta oturan genç a · 
dam artık Samimeden ümidini 
kestiği için Votka üzerine Votka 
yuvarlıyarak aşk iztirapla:ınr tes 
kine çalışıyordu. Ne Samıme, ne 
de Hulı1si ona doğru bakmağa te· 
nezzül ediyordu. 

Bu suretle dakikalar, saatler. 
hiç anlaşılmadan gelip geçti. 

-7-
- "Beyefendi, bahçe kapanı · 

:rnr. Müsaade ederseniz hesap gö 
relim.,, 

Garsonun bu ihtaıı üzerine et · 
rafına bnkmdığı zaman çalğıcr · 
ların dağılmış. bahçede kendile · 
rinden başka hemen hiç bir kim· 
senin kalmamış olduğunu gördü. 

Uzun boylu bir garson elinde 
kurşun kalemi ve blok olduğu hal 
de hesap ~örmek, parasını almak 
için beklivordu. Onun arkasında 
bekliyen ikinci bir garson da sı · 
rıtıp duruyordu. · 

GECES 
- "Çok mersi beyefendi!,, 

diler. 
Samime, H ulCısinin bu halle 

ne kahkaha ile gülmemek için k 
disini zor tutabiliyordu. Kadın 
kadar neşeli idi ki, elinden ge 
neşeyi taşgmlık derecesine kad 
çkararak bağıracak, hoplaya · 
srçrıyacaktı. HulCısiyi şaşkın 

son derecede endişeli gördük 
seyinci artıyordu. 

-8-
Otomobile bindikleri zaman 

!ardan evvel bahçeden çıkan s 
luk benizli genç adamın husu 
otomobilinde kendilerini bekle 
ğini gördüler. Samimenin şoför 
otel adresini verdiğini o gencin 
şitmiş olması gerekti. 

Otomobil hareket eder etm 
Samime ile Hulusi birbirleri 
istekle yaklaştılar. 

lkisi de bir kelime söylemiy 
lardı. Sonra başlarnı arkaya da 
yadılar, öne doğru baktılar. Oto 
mobil radyatörünün sivri ucu şe 
rin karanJrğmı yararak muntaza 
bir seyrile ilerliyordu. Caddeler 
deki elektrik lfimbaları yavaş y 
vaş sallaniyor ve onlar sallandı 
ça kaldırım üzerine aksetttrdikl 
ri kara gölgeler de ileri geri har 
ket ediyordu. Ortalığı hafif, bi 
sis kaplamıştr. 

Hulusi hemen işitilmiyecek k 
dar hafif bir fısıltı ile Samime 
ye: 

- "Bu gece bana gel!" Dedi. 
Samime de ayni fısıltı ile: 
- "Peki.,, cevabını verdi. 
HulU.si hemen şoföre hitap 

derek adre "ni v rdi· 
Şoför Taksime yaklaşmış iken 

otomobilini geri çevirdi. Kurtulu 
şa doğru yüıiittü. O taraflarda E 

kaklar o saatte büsbütün tenha i 
di. 

Hulfısi elini cebine, evvgla pan 
tolununun cebine soktu, çıkardığı 
zaman avucunun içinde biraz u · 
faklıktan başka bir şey görülme · 
di. Bu paralaıı ma.c;anın üzerine 
koyduktan sonra cepleıini daha 
büyük bir telAş ile araştırmağa 
başladı. raketinin sağ cebine, son 
ra ~ol cebine baktı ... Samime onu Samime: .... • 
hayret icinde seyrediyorrlu. He - "O beni takip etti. Siz de, 
sap bekliyen gaı"Son, arkasında sen de gördün mü? Diye sordu. 
duran arkadaşına bir nazar fır · Kadın, bahçede karşısında otu· 
lattr. Arkadaşı, ne demek istedi · ran genç adamı düşünüyordu. 
j!ini anlat;rn bir b~ hareketile mu Hullısi cevap vermedi. ihtimal 
kahelede bulundu. · 

HulCısi ise fena halde sıkılma ki kadının neyi ve kimi kasdettı· 
ğa başladı. Ceblerinde para arı · ğini ilk önce anlamadı. Ondan 
:-;or1 fakat aradığım bulamıyor · sonra kaşlanm çatarak dedi ki: 
du. - "Evet gördüm... Entere • 

Bu aralık Samime Huhlsinin bi ' 1 
1 d k .b . san ... ,, 

raz evvel otel sa onun a ı rıt Hulfısi dalgın görünüyor • 
kutusile nasıl mücadele ettiğini d S · en d mdan 
hatırlayıverdi ve bunun üzerine U· anmue, g:, ç .. alda v 
bir kahkaha salrverdi Elini Hulu bahsederek onun uzmuş o ugun~ 
siye doğru uzatarak ~nun saçla · anladı. Vicdan azabı duydu. Kendı 
rmrokşadı- sini aff et.ti:mek için, her vkadım~ 

- "Müsaade et de ben vere · yaptığı gıbı, yaltaklanmaga baş 
yim ! Diyerek garsona döndü. ladı. Fakat bu anda taksi biçim • 
G~~on, Hulı1siye doğru tahkir siz bir apartmanın kapısı önün.d~ 

le dolu bir nazar fırlattı. Bunu ar durdu. Hullısinin kaçan keyfmı 
katla duran garson da gözlerile yerine getinneğe vakıt kalmadt· 
tasdik etti. Ondan sonra Samime· Hultisi çkarak cebindeki ufa}( 
ye baktı. HulCısiye bakarken bu · lıklarla şoförün parasm verdi. • 
rusan yüzü Samimeye bakarken Samime otomobilden kendı 
sı~ttı: kendine çıktı. HulUsinin elini u · 

' H f d" D d' v ·ı zatarak yardım etmeyişine hayret - ' anım e en ı ... , e ı, egı 

di ve alacağı olan parayı söyledi. etti. 
Samime, olan biten hadiseye Mevsim yaz sonu olduğu halde 

kadım üşüme aldı. Bütün vücudii hiç ehemmiyet ve kıymt vermiyor 
muş gibi bir tavırla çantasını açıp titremeğe başladı: 
ve içinden bir elli liralık çıkardı. Çünkü ilk defa olarak yalnız 

başına yabancı bir erkeğin evine Fakat, bu aralık HulU.si aradr . . d , l 
gıv parayı buldu. Yeleğinin delik gınyor u ... · 

( A rkruı var) 
cebinin bir köşesine sıkışmış kal · -------------
mış olan bir beş liralığı ele geçi· Liman kadrosu dolu 
rince hemen onu masanın üzerine Liman genel direktörlüğü bU 
attı. Bu hareketi istiyerek, diliye · günkü çalışma şeklinde tam kad 
rek yapmadığı anlaşılıyordu. rosunu teşkil etmiş olduğu halde 

Verdiği beş lira istenilen para her gün bir çok müracaatler y• 
nm bir misli fazla olduğu için gar pılmaktadır. Gepel direktörlük bU 
sonların ikisi de hemen tavrrları nun önüne geçmek için hiç bir boŞ 
nr değşitirdiler ve Hulusiye: yer bulunmadığını bildirmiştir. 
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Bladlstaam Mastala 
lemal gibi lllr reise 

llltlyaca war. 
, Maltmchır ki. Hindiancla 

lea.t aiatemi denilm bir içtimai 
~- ftl'clır. Bu ıiatma maci
~ Hbıdiatanda Mecusi Hindt-
1., mahtelif kutlara (muf) ay. 
tabılar. Kut ıiateminfn m aptı. 
IEl lllUfmı p&rJalar tetkil ec1 ... ı •. 
Ylbek kaatlara memup küme 
ı., puyalar ile hiç temuta bulun
~ Ye bunlann hattı ellerini 
deldirdikleri bir ıeJi mülenea ... 
tarlar. Fakat ıon nmanda parya
'- arumda münnTer Ye mllte • 
feJdrir adamlar yetiımit, bu adam
ı., memup olduldan ailmrenin 
daha J(lluek lnıJmb nailiyeti için 
"lraımap bqlamııtır. Hali ha -
lırda parya fırkumm ıiyut reisi 
Doktor Ambed Kar' dır. Bu zat 
J1lkaek dmrec:len olan Hind01a
l'ln paryalar& kartı blru daha in
'-nca muamele etmele J'UJ olmı
hcaklanm, bun1111 için bir ~ 
d• bahuwmyacap · anlamuı il· 
'erine mllracaat edilecek ,.,&ne 
lellmet yolunun parplan Hinde 
taıniumdan aymnaldan ibaret 
olclutu kanaatine nrmqbr. Bu 
)olda aon sünlerde bir takım ta • 
tebbüalere bile riritmiıtir. Bana 
lllukabil Hindiilar paryalarm ay -

nlıtmı keneli menfaatl.m. .,. 
tun bulmacbldarmclaa bu arnlıt 
hareketinin lnüu pçmel& lcin eJ. 
!erinden ıelen her teJi yapmakta 
dır. 

itte bu ctlmleden olmak "-'e 
yObek rimreden bir be,et MÇİ· 
lerek ıeçenlerde paryalarm reial 
Doktor Ahmed Kar'ı ziyaret et
mif, kendiaine ban teldifierde 
bulunmuftur. Doktor Kar iae bu 
tekliflere cenp Yerirken kendlıi
nin bütiln Paryalar ile birlikte din
lerini defiıtirmele azmetmiı ol
duklanm alylemit Ye f3yle de
Yam etmiftir: 

- Blsim sllmremlsln menlaati 
hepimisin bir milttalait lıltle tq
lril .,,,..,,.uJetlir; 7Ghat lıaooetli 
6lr rna.tJril cemaat• UtiW et
melıNJlr. Demolıral Hindütana 
anan selma. ffindiatan llutala K.,,,., si6i 6lr NÜ ı.ıı,_. Ben 
Gandinln 68yle 6ir rbcuef ,,_,ld
ine 7'ilınl•bilecefinl ..,.70nlam 
F alıtıt lbnüllm 6otca pb. Bqin· 
idi ocai)'efte Hindütanın llutala 
Kflllllll sibi 6ir r.ı- rnaAar ol,,.. 
n fmWnlUs siılnltJor. Banan 
irlnJir iri, 6en Hin4ütt111111 ldilı-
6aline alt lmiderimi ft76ettim.,, 

' 

ICadıköyünde bir cinayet 
Bir şimendifer memuru genç 

karısını vurup öldürdü 
~ Vlilili ....... 

Oflu Mehmet admda biri, kana• 
19 ratmda Miratı 6ldürmllftlr. 

YSıilMI 'iiitiil ........ 
Meh•edi ,ak.alamqlardır. 

ite Oaküclar Müddeiumamlli -
ti el kormuttur. Miratin a&DW • 
meaine müaaade Yerilmiftir. 

Mehmet, DeYlet DemirJollarm· 
da çalqmakta Ye Kaclıkl,tbade 
Yeldefirmeninde Camb 80bim • ----------
ela 95 numaralı nde oturmelcta. 
dır. 
Kamı Mlrade ı..- 111 Rama. 

ı&nda evlenmiftir; iki aylık da eo
CUlu Y&rdır. 

Bu karı koca71 t&mJaD ...... 
lar enelce çok MYittikl.ml llJ
lemekteclirler. Fakat 1011ra k • 
-det bomlmuftur. N~ln T 

RITayetlere ılr• PDC Mlrat 
Mehmetle nlendikten aoma plin 
QJll&D& daftlı bu ite ele ıbmlt. 
lraynana bir titrin ıelinl ...... 
~ onun itlerinden meınmm o 
lamamıftır. Mehmet de arada bir 
ıenç kanımı da'l"lllele batlamq 
•• ba hayat Mirata cehennem ua. 
bı olmafa bqlamııtır. iki ay ince 
bir fOCUk anaaı da olan ı•ns b
dın, ıene rin.yetlere ılre DJD&· 
lla kaYıan n koca dayaldan ile 
lcarııl&flllıtlır. 

Bunun llzerine Mlrat, bnd; 
-nn .. ine mektup yazarak ba ha · 
J'attan lmrtanlmuım iatemel~ 
Jcarar yermif Ye enelld sin od!· 
llııa kapanarak mektubu Juma 
la bqlamıftır. itte ba emacla ip. 
ri siren kocuı, onu mektup JUU' 
lcen bulmut Ye aralanncla aon 
bYıa da bu yüzden bqlamqtır. 
ka•ıanm ne kadar ıürdüiG bilin· 

BOYOK VE KOÇOK DOST 
Birinin 6o,. Dl, diferinin 6oJU 
IO Nllfİnlefre olan 6a ilıi atlanan 
7'lflan 21 tlir. imi de, bir Parla 
Otfr7efaind• artütlilı 7GP1yorlar. 

llli:ror, aralarında ıeçen konupna 9j;:::=:;:;;;;;;;;;;;;:;;:==;;;=::;-
cla ıimdilik sfzlidir. Mehmet, lra 1 A • k • r il k ı, 1 • r 1 J 
r111nm bu mektubundan 10D d.... .._&_Gdı_lı:ıl_w_•_kerlllı __ ,.-,_,,--,..,.--: ..... 
ce ıinirlenmit Ye kendini hilemt - Şubemiz yedek defterlerinin 331 a
)'ecek bir hale ıelerek tabanc:uiy. )'181Dda JUih yedek yaya' astetmen 
le kanama iç el alet etmlftir. Cı· Kıqelatrll 318 Df. Hamza of. Omer 
L Peni Jatubalda ile lllnclan Jfrml 
tEaD Jmrıunlarc:lan biri hota ait • din aat içinde hariçte ise balanda. 
lllit, hirl brumm memeaine, di • la mahal askerlik pbesl ftBıtulle 
hri de kalak arkuma ıelerek adnslnlıa pbemlH hlldiriha.ı p • 
.... kadmı yere aermiftir. nktlr. 

"~fTAN/N SİNEMAS 
-~~ 

:!"'!!z-!a~ J :sara!.• Sinem~~~ 

Diltllll Ce~eıneml Ömrünce Senininıl 
Onan e•eri ile 
ttoıarı• ile aıaluılı 
ba•it bir f ıiml 
•J>utema ceb•nemf,. ftlpbm aJI. 

ka llJUdınca bAr ilimdir. Yalnaa "C. • 
beanem .. delil de •0antenm ccheane • 
mi,. I "İJW Komedya. plrt Duıte All
pyeriyl •• onun bu eserini bllmiy-mler 
için adm biri yeter: bilenler içime ıld
sl birden daha çeldddlr. bd8I birarada 1 

"'Yldu., ainemeemm bu hafta ,a. • 
terdllt film, bu adı tqıyor. Evet tap
yablllr, fakat tapyabllmelde ber•ber, 
fDm dofrudan dolnaya •Dantenln Ce • 
benneml.. ne alt " mena. o menula 
dotrudan dotruya aWmb delildir. A • 
radald allb. doJayıaDecUrl 

Pl1mde -ı>antenin Cehennemi. bir 
plD&Jll' yertndeld ıenlp ulapn içeri· 
ündedlr. Bu yerde •ebanıt fCkillen. ta· 
rlbteld mqhurlardan buıJannm talm 

n teJdllerl "· L bulunuyor. Bir aralık 
... ,..., daha pnitledlltl• ,.Uden lna • 
ruıu,or. 1'UmlD 80DUDa dotna da 111-
bl ltomed)'l,.IUD yapraklan çemlirken 
1dtab8' •yıfalan arumdan "Dant.enln 
Cehennemi,. taba,,ot .,. tuanurJa 
tuOJendldliyor. 

Kınla boyanan kurdele berindeki 
bu fCldllendlrit DUlldırP. Bu. pyet o· 
rljlna1 ~ chhlne cetfrmel• 
Sok mOlalt bir aemln oldalu halde. ta
ba,,W •• taanm kabW:yed eblk 
le1mlt. mubantle parlü ba,.U. Ol' • 

ta,a atacak derecede ltUYeme•'fdr• 
Huıı.. bu cihetler muftffalr, entere • 
- olacak JWCI• yekn-lrhlr .. _,_, 

J'l1mla .. tarafı, •AJtm ........ ,. 
tapularm felakete utrayacaklan der • 
llnJ Teren bir mevzu içinde ı yor. Bir .. ,....111,...,.ı. 
bennemt., Blml. ftkttle tndl• •ıt.a • 
miri Aeere .. çqniainde dlr. -ı>antenla 

Cebenneml,.nde daha n,ade .cnu ana 
Cehermead.. ftl'I 

Hani Labmanm ortaya n,ctutu. 
a,_ T...,.t De Kler Trnorua ti'/· 
nadddan ba Pranauca l&all filmin, 
bund"n fada bahae deleri ,oktur 1 

"!lele it. de 

C1111ne Hırsız 
tr _,_, -

Bıı film, Atiantikte 
tııtalan kiJçiJk bir 
balılc kıgmetin del 
Biq Krolbt. Amerikaldarm "Knı

MI'• dedUr1ed bir om tulacadlr. Yani 
hafif euıtinantal prk prlalan aöyler. 
Bu balta .. Melek .. linemumda c&ted
len FranlllCa .azıu mm. onun bb m • 
midir. DoJaymil• bu komedi filmi. bol 
pr1ab obilak cerektL Halbuki prla 
lmmı udlrl 

Tanmıımt bir radyo mapıaaW .JlaD 
Bine Kroebinin lqiliace 96yledill ha
fif euıtimantal prJalara uysun IClhWI 
tatbhp diyecek yok. Ancak, ft1m ar
tiatlili kabWyeti, bu ud 1aıni "ip t. 
nim kalbim.. olan buradaki adile "Cen· 
nette bırua,, filminde rol yapıpna ba· 

' Jnlınca, bld fiphede bırakıyor. iten • 
dlal. anenevl "'Prena ........._ roıoııa 
Jayıklle bqaramamlftU ... Ganon rolün
de biru daha iyi, fakat yeter derecede 
delil- Filmde en çok bu rolde ıöı11Jtl • 
yor. Sahnelerde boyuna ytlri1mesa de 
yenlzdlr. Sonra rejiaariln biı hatam, 
Bhıc ltroabinln daha dyade profilden 
cıseterilmell I Halbuki promden ıöril • 
nOt. ona yarqmıyorl 

Kld Karlayl, Alllon Sldp•Brt, Re • 
cinald Ontı n Roland Yanım rol al -
dıklan bu filmde, komedi laamnun lik
let merkezi Dük rolünü oyıuyan Y ıuıı
dadir. "Fraklı budala.. roltıntl yapan 
Yang, rolünde muvaffak •yıl&mu. 

Yaptığı nWrteler de, Ahiden ahmuca
dır. MeaelA 8 + 7 = 22 olmayıp == 15 
oldupu bulmuı w haap makinem • 
mn 4 +: 3 = 7 yi dolru olarak yazma-. . . 

- -- -
Elizabet Bergner, 

fakat film için 
BHnbet Berı • 

ner, ard9tUk kabl -
llyed Sok tlltiln 
görillen bir lahne 
ve..- Film yddı 
adır, Kendaafne 
bir a•manlar •Al 
man1ann ıösbcbe ıı; 
il,. denBlrdL .jim 
dl de '1nctllzler· 
g6zbebetL. •vıh -
yor. Vakdlı Al 
manyada ahne e -
.mert oymyan. 
fllmler çntren yıl
dıa, bir amandır 
lncDterede ba Dd 
cepheden fuUyet 
pterlJor . • Oma bir mtld -
det aace. Duflum 
otlu De çOTlrdlfl 
•BflyGk Katenna,. 

fllmlnde ..,-retmft. 

tilt. O fDml Dk o -

larü protramım 

alan "Suay., lhıe -
muı, bu hafta 

bir 
•• soz 

harikadır; 
başka! 

-- bqka bir m- Elimhl B...,..rin "Oınriimce Nninim" lüminill 
mini •0mrımce 61, .Anaind eki pom. 

' ' HD•n•m. lami altında procramma al - ı hayran bırakıcı bir kudretle tıstesin • 
dır. den ıelmittir. Hal, tavur, hareket, 

h ftlm. Marpret Kennedlnln bir 
,ı,..lıadm mWhem o1arü huırlanaa 

~ rare, Pol Çlnner tarafMdan 

JıJtııg~.bu 
filmde. Huyu S~ tt ~ . Cöliıi 
da rol ahmt bulunuyorlar. 

lnrWace luni '"Benden biç bir ft

ldt kaçma.. ve Franauca iuni "Sen be
nlnwfn,. olan, V enedik mamanlan ile 
qdıp sen• v enedlk mansaraluile ka
panan bu filmin ftk'uı. kmnm Vene
dikte, mmen de Londrada ceçıyor. 

Elbabet Bergnerin Ozerine aldıiJ, be -
nlmaeyifle oynanme11, Jayıkile ~ -
ma11 çok gilç bir roldflr. Çocuk ruhlu, 
deli1men bir genç kadın. 1d ele avuca 

~ -, ruhunda ft hareketlerinde il -
~--ar yoktur. Senr, reddeder, kaçar, 

r. giller, atlar: bakarsmıs, felelin 
ıı.rbıden geçmif, çok bilmft, tecril

oelldlr, hayat ft imanlar batk.nda 
keUıı fikirleri vardır: bakanınıs, al -
datılır, atlatılır, edlir, lflrüklenlr, mih
verlnJ kaybetmit avlre, saf, toy bir 
mablaktur. Bu ne acayip tiptir? 'Eğer 
fDmde onun ton .azone dikkat eder
aenls, bu dpln muammaamı halletmit 
olununus. Sert. hoyrat, hodbin bic er
kek. kadına kendini besletmeği calde 
..,an en menfaatperest ve en !r6tU 
huylu bir erkek tipi olan aevdif'.nin 
dayanrlmas eaa ve cefaema katlattdık
tan IOnra, nihayet o artılr delitmete 
çalıpcatmı nadettlği nkit. kendim -
DÜl onu bayle olduiu gı'bi aevdiğiuden 
bahaediyor: "'Hayır, ben aenl böyle: ae
Yiyoruml,. 

Bayle kadın tipini, genç yqmda 8 • 
len yıldu lani Marea, filmde pyet 
tipik canlandmrdı. Elizabet Bergnere 
ıellnce, aten tilrll ruhi hllet def·fik
lilderine kolaylıkla n çabuk intibak -
larla geçitte çok llatiln bilinen bu yıl
du, bu glç filmdeki rolün, aeyrdeni 

ama ppp kalma11 v s. yolundaı 
Basen filmde ulmda komilc hl 'lse

lerden iyice istifade edllememi§tir. Filin 
bu noktadan yapmacıklarla doludur. 
Yahut da bo§I 

Fibnin baflangıcmdaki bir sahnede 

ytıa. ıaa ve ı8zle öyle batdöndıırllc:il 

bir kudret göstererek oynamıı. k1 Eli
zabet Bcrgnerin bu filmdeki üatüoıUl • 
- · ,~uıda a.w:ak bay@Wık dal} a 
labDlr. Ve bls o kanutteyü. "ki b.ı ro
lilnde ondan eairgenecck tek tudir 
ıısztı yoktur! 

Filmde biltiln rol ağırbfı. Eliubet 
Bergnere yUklenmiıtir. Onun yıtunda 
kadın. erkek 8teld artistler, ıörü· ·Ql~ 

yorlar bile J Bu sözde bir mllbaıAta 

var gerçi, fakat bunu tek artistin ö~ • 
kileri ailikleıtirdiği riınnisma alıraanı., 
bu mübalağası olmıyan bir aös dUr, 
tam bir hakikatin ifadesidir. 

~Iraz da Elhabet Bergnerln battaa 
sonuna kadar, ezilen kadın tipini t&A

1 

at kudretinin hlkimiyeti ile canla•\:iuı
dılı filme dokunalım. Elizabet Beı ı • 
ner, '"İkinci Katerina,, da tiyatro·q • 
DUf bir .. incma eseri ortasında. seyıede- İ 
ne aahnede oynuyormuı intibamı \"el'ıo ' 
mitti. "Ömrümce seninim,, de, vaziyet 
aynidir. Atağı yukan ayni... Bıınun 

böyle olu1uncla, studyoya aahneden g .. 
çen bu yıldrzm phat kudretini çok ~ 
landan göstermek düıünceainin de rol 
oynadığı, aklı geliyor. Aradald tcmis 
çekilmit dıı manzaralara rağmen. tilm. 
sahne tekniğinin kuvvetli tesiri altın • · 
dadır. Bu teknik, safha dönemeclcrin • ' 
de, hatta vak'anm yilrUyUıUne lblwııl 

da katmıJ ve buı ahneleri de ... 1ac:1 
bir bavanm baslnsı altında bıraımut. 

uzun ve yorucu bir hale aokmu ttur• 
Eter Elizabet Bcrıner olmasaydı ve 
onun yerini tuta.:ak batka bir ··tist 
de bulunmasaydı, bu film berbat bi( 
ıey olur, mutllka dllıerdi 1 1 

Demek istiyoruz, ki film için, Eli .. 1 

zabet Bergner için söylenen te trill 
dörtte birinden daha uıru bile a6yle • 
mek mümkün değildir. Çünkü, biz il • ' 
nemada kusursuzca filmletmit samı. 
eserini değil, Margaret Kennetlıniıa 

film için olgun hale getirilcmemiı :>laft 
sahne eserini görüyoruz. Sahne içiıa 

olgun olan fey, ıinema için bam 1 sa • 
silo azn. arada bir teknik farkının gS. 1 
zetflememif olmuı var. lcL ... Bu rMll' 
eledir! ' 

Atlantildn tam ortasında .avuç içine !••••••••••••• 
11ğacak kadar kilçUcllk bir balık tutu -
lu~or? Bu, muganninin kaprislerb1den 
birinin yerine getirilmesidir. Diyeo.li -
ris, ki Bu "Cennette hırsız,, ffimt de 
itte ancak böyle bir balık kıymetinde -
dir. Atlantildn ortasında tutularıilcn 

ld1çOk bir bahk kıymetinde! 

Programlan dün ıece defqen 
"ipek,. .,. ''Türk,, •inemal01Jnt1 .. 
ki filmlere dair görüflerimizi H• 
llrten yazılan, yarınki aayunuda 
okuya naz! 



Işıklar maskelendi 
Beqoğlunda qapılan ilk f ecrübe 

muvaf f akıgetli oldu 
Kontrol arabasile gezen bir muharrimiz karanlık 

sokaklarda neler gördüğünü anlatıyor 

lıılJCIJ'ı yanarken ve ıöndürülJükten aonra Beyoğlu 
ctıdduinin göriiniifla.L 

Gilııleııienberi hazır!ığr yapılan 
Beyoğln cihetinde ışıkları söndür 
me tecrüıt;si düh aıt;am muval' • 
faki~etle oaşarilCiı. IŞıkia.r saat 
tam dokuzbuçukta söndüriildü. 
V:e Beyoğln; umumi harptenberi 
ilk def a.ı olarak yarım saat. karan 
h:klar. içinde kaldi;; 

Saat yedi buçuğu ~iyorifu. 
işlerinden çrkan halkla dolu olan 
tı:amvayiardan birile Beyoğiuna 
geçtim. . 

Bin kısmı evlerine, bir kısmı 
Beyoğlunm eğlence yerlerine gi · 
denlerden ibaret olan tramvay ' 
yolcularının hemen tamamen gö· 
rüŞtükieri mevzu; iki sa.at sonra 
yapılacak :rştldan söndürme tec • 
riibesi idi. 

Birçok taşµna vasrtalan vakıt 
gelmeden ı.ambalarmı mavi kağıt 
lada maskef emişlcrdi. Umumi 
caddelerde yanan elektrik lamba· 
Turmdan bazıları cfu örtülmüştü. 
. Un.Kanam könrüsü yolile für 
çak kadın ve erkekler de Bcyoğ • 
luna geçmiş, lstikIM caddesinde 
bir aşağı bir y.ukan dolaşıyorla.c · 
'dr.; Zabıta memurları; bekçiler de 
mmtaltalara göre Taksim edifmiş 
Ier, ikiŞer, ikişer caddeler de, so • 
kak araiarmda geziyorlardr. 

tstiklal caddesinin iki tarafın· 
·daki sinemaların piyango ki.ş,ele · 
linin ve diğeıı dükkanlarm rek · 
limla.rrı caddeyi gündüz gibi ay· 
Qınıatiyordm Taksiinde abidenin 
etrafında bol ziyalı elektriklerin 
aRinda lialk gjttı1tÇ..e toplanıyor. 

Tecrübe etrafında mütalealar 
~tülüyor, münak~lax yaptlrı 
ynr~ 

Saat doımzu geçiyol'diı· tstik ... 
lll caddesinde ve Taksim meyda 
mn<fa adnn atacak yer kalmamış 
t'r! H:erkeg cep saatlerini çık.armış, 1 
taatl oranı dlikkiln ve ma:ğazala • ı 
rm önlerliıde toplanmış vaktm 
pRlaşmasİnı büyük bir merakla. 
bekliyorlardr. 

Dokuz buçuğa çeyrek kala Bey 

oğla kaymakamlık. binasına git · 
tiım Işıklan mavi kağıtlarla mas
kelenmiş büyük odacia, ışrIDarı 

c 
maskeleme tecrübesini idare ede 
cek olan heyet son tedbirleri ayı · 
yordu. 

Başta vali muavini Bay Hüdai 
olmak üzre heyet emniyet direk · 
törü Bay Salih Krlrç, Beyoğlu 

ka.ymakamr Bay Daniş, kolordu 
Immandanhğmdan erkanıharp· 
kaymakamı Bay Ş~ Bem.1ttaŞ. 
kaymakamr, Şevket, emniyet mü 
dür muavini Bay Kenan, belediye 
zehirli gazlar mütehassISI Bay 
Necmeddin, ilk tedrisat rnüf etti · 
şi, Mansur, belediye rnalöne mü · 
liendisi Bay Nusret, itfaiye ku · 
mandanx Bay thsandan teşekkül 
etmişti. 

Dokuz buquğ.a beş kala mmta· 1 
kalarw göre Taksim edilen heyet 
azalan tutulan otumobillere bine 
rek kaymakamlrk binasından ay 
nldrlar. 

Ben, Erkfiniharp reisi kayma r 

kam Bay Şükrii, Bay Necmeddin, 
Bay Mansurla birlikte Taksime 
gittim. 

Burada toplanan binlerce halı< 
büyük" b:ir merak ve heyecan içjn 
ae idi. Dakikalar. bir türlü geçmi 
yordu. Evvelce ayar edilep mey · 
dandaki büyük saat tam dokuz 
buçuğu gösterince; meydanın. sağ 
köşesindeki büyük bir düdük ~·~t; 
acr ötfmeye başladı. 
EAMBAEAR BtR S~IYEDE 

SÖNDÜ 
tlk düdük sesi eşidilince meyda 

na bakan apar.tmanlarm, diikkfirr 
lamı YŞiklar:i bir an içinde sönüver 
cH. 

, Elektrik ziyalan alhnda yanan 
meydan bir an i~inde zifid bir ka 
ranlı<Ta gömüldü. 

Yoldaki tT.amva~Iar oldukları 
yerler.de durdular, siir.atle ilerle · 
yen otomobiller yolların ~aO-ma 

çekilerek ışıklarını söndürdiiler 
ve durdular. 

r .. - ~ ._,,,,...., ,_, ~ 
OOünülecek 

bir eser .. 
Dan gece Beyoğlunan al

Jığı manzara fimıliye kaclar 
lnanbaltla görülmiiı ıey dtr 
ğildi. Büyük harpte lstanbal
lular bQfıbozak bir halde 
qılılan söndürüp, evlerin alt 
katlanna mamif oe hcikea 
kendi alJınca bi7 lıorunm~ 
yola balntu§tu. Fakat dikkat 
etlilir•e, uyanık ve daima 
yurttcqlann menfaatini dü· 
ıünmÜf olan hükumetimiz: 
hir miiddeltenberi .ı.teml.i 

mrdte ltaua tehlikf!leriııe 

ltarJı tedbirler al.cyor. 
Zefıirli gaz ma.keri labrr 

/lamız kurulda. Modern ~ar
pqma vcuıtalarının iter türlü. 
ıünd e nuımlehet müdahuur
ııın icap dtirJiği bütiin VCll 

lılrlar temin olanmalıtadır. 

Halkımı:zın di•iplini ve el W· 
liğiyle yat'clımı, beklenen te
kamülü tam manaaiyf e göı· 
termekteclir. Bu daha ilerl:. 
yecektir de. Sulhü ıeven Tür 
/Uyc, aılhii korumak ~in lıuo
vetli olmağı da bileıt Türki:y~ 
busıiin iade · ~-
biTlik, bütünlük ve Jüiplinle 
ne kadar öğünse yerida. 

Dün gece Beyoğlu kaza 
aında muhtemel hava tehlir 
kel.uinin bir: nevine harıı al, 
nan tnbir Jenanaintle tek 
ııılı aamamq oe her yer 
tam bir ilitiyat mcukesi altın
da talimata tamamen uyğun 
bir surette mutJallCJliyetle 
ıaklanabilmişıe, hu, yurttaf; 
lann ruhuna ıinmil olan di 
ıiplinin, mükemmel elbirlii~ 
nin cü:IJen öğünüleceh eıer! 
dir. Hikmet MUnlr 

Binlerce hal.km toplandığı mey 
danda karanlıktan adını atrlmF · 
yordu. Dikkate değer bir noKta: ı 
şıkların sönmesile birlikte lfütün 
gürültülerin de biı· anda I<csilmiş 
olmasiydr. Halk hakiki bir tehli · 
ke varmış gibi sessiz, sesffiz konuş 
maya başlamıştı. 

İçinde bulunduğum kontrat oto 
mobilinin önündeki masR:eli lam· 
baların mavi ziyası altında· yüzle 
rini seçebildiğim insanların b~ · 
lari semaya dikilmişti. 

Yıldızlı gökte dolaşacak tay · 
ya.releri any.orlardr: 

Düdük öteli iki daRika olinuştu 
Ki, srhhl imdat otomobili Taksi · 
me geldi. Bir dakika sonra da lia 
vada pcnvane sesleri işi.dildi.· Ye · 
şilköyderr kalkan ilk tayyare yük 
selcten uçuyordu. Dördüncüı daki 
.kada da çanlarını, çala, çala itfa· 
iye otomafülleri geçtiler. Efradm 
hepsi masRe faRmrş!ardı. Bir a~ 
ba Taksimde kaldı, diğel' biri Fj 

rüzağaya saptr Birkaç danesi Şi~ 
li istikametine gittiler. 

Birkaç dakika sonra: daı ikinci 
tayyarenin sesi işidildi. Altların · 
da s:ığlr sollu l~mnalar yanan 
tayyareler, bu ışıklar sayesinde 

Cenevredeki faaliyet 
(0ııycuıı BiriıicideJ 

Konsey başkanı bu karar ıure-
tini okudukt~n soma, uadan mii· 
talea ve mülihazalan olup olma• 
dığını sordu. Hiçbir delege aöz ia
temedifinden karar suretinin ka · 
bal edildiği bildirildi. 

18 LERLE 13 LER 
Cenevre, 20 ( A.A.) - Kon -

ıeyden ıonra on ıekizler komiteı; 
toplandı. Bu celıede kııa oldu. 
Başkan, ıon toplantıdanberi du · 
rumda değiıiklik olmachğmı. bu 
na binaen zecri tedbirlerin meri
yette kalması lazım geldiğini ve 

komitenin 13 ler komitesiyle dıı;
mi ıturette temas edeceğin; bild ı r· 
di. Binaenaleyh zecri tedbirlerin 
takviyesi meselesi de mevzuu ba
his olmadı. 
HABEŞIN CEVABI ÇOK SERT 

Adisal>aba 20 (A.A.) - Ha. 
ktiınet, Fransız - lngiJiz teklifle
rine olan cevabını bu iki memlt'! -
ket elçiTerine dün öjleden ıonra 
venniftir. 

Habetistan Pariı planını kati 
ıurette reddetmekte, ftaf yanm 
1908, 1928 andlatmalarına riayP.t 
ebnediğini ve şimdi iıe, faarruzu
Da mükafat olarak arazi istediği· 
ni, HaLeıistana medeniyet ıok · 
mak vaadinde bulunan ha memlP.
ketin haıtalianeleri bombnrdımaı• 
ettiğini~ kadın ve çoculClan öldii•· 
düğünü bütün beynefmitel Rüku
metleri ihlal ettiğini bifdirmekte· 
dir. 

Haf.)eımn, 1'tt' falepterf ffend;. 
si kadar Milletler Cemiyetinin de 
halua addettiii kanaatinclttdiT: 
INGIL TERE - lTAL YA GER

GiNE.tef ARJACAK 

Ayni ~evenler. ınıuterenio 
cak Milletler Cemİ\'etinin diğer 
zumın karadaıa denizden Y 
dım edeceklerine dair acilen 
minat aldığı takdirde ltaly• 
kartı tatbik edilmekte olan z 
tedbiYleri tiddetlencliree.ti fi 
rindedir. 

BALDW1N'LE KRAL GORV 
Londra, 20 (A.A.) - 8. B 

clwin, &u sabah Bnckmgham 
rayında kral tanfından kabul 
dilmittir. 

Londra, 20, (A.A.) - Kral 
Bay Baldwin arasmdal[j gef,.iış 
ter, yanm ıaat ıümıÖltÜl'. K 
bu görüşmeden ıonra Mecliıi 
sm bir kaç dakı"ka süren bit c 
s~ine ba~kanlrk etmİ§tir. 

LA VALLE CUMURRFJSI Dt 
GOROŞTO • 

Parla,. 20 (A.A.) - Cumurre' 
B. Lebrun ile Bay Laval ara11rt 
daki görü§mede ihtifi.fın al'1ı 
son vaziyet üzerine ıiyasada na 
sı} bir de~iıikfik VlikUa eefece 
mevzuu bahıolmuştur. 

IK1 K.ARDEŞ:tEN HANGl~t 1 
D111 q.l~i babnlığ.ma s. N'en·ı~ 

B. Al11sten €ham.beYlainin ~ 
kundan 'egiae namzetler.~ 
larmr beyan etmeitediıder. Bu 
şahitler, Austen Chamberhtin" 
dJ! itleri ba!Canlığma t.-,.i11 • rrin 1 
talya ae lngihere ara md'al.i get' 
ginliğin daha ziya"' e- Mtman· c!e 
mek olacağınr, Ne'T: le: ChamYfet 
lma'"ıı~ tiıu m~ getjf.ilmeımill 
ise lngiltere hill•ull'ef nin şİI'!' dikİ 
gerginliai 1z.ale a.rz:. unda- bt.bıll • 
duf\ıttU' gô'Sterec~ni ıöylemdftt~ 
d·rıer. 

YAKALANDILAR - Tah~ • 
kalede üzüm tücl!an :Ahmedin 

aındaki prginlitin öniimüzdfl'!Ci dükkanm<lan bir torba incir ça ' 
günfercfe m•catnu tafmıin et -~ lan Ha-snn ile Alaıadrlirı JW;arl{ı( 
mekteclir. li ken yakalanmrlf}a-rnrr. 

havada pek iyi olarak takip edi 
lebiliyor.du. 

Binleıca lialkrı hararetli frlr. şe 
kilde konUŞJD~ bır.üCar.lk o 
tomobilfe: Sh'a5efvllerdenı afuln 
gire doğm gitfiirt 

Daha: yüz metr~ gitmemiştik 
otomobiffiı m:ud ışrlUanı önüne i 
kfi zaoım memuru diKildi: 

- Nereye gfüiyorsunuz. 
- KOntr.ol ot.om:ofülii,, y,ol ve 

riru 
Bbn»:. fnunma:dlfuır, iç-er.dekf tŞJ 
~ BaXtrfa.r~ sonra y,ul verdiler. 

Otomobil karanlrlt 90kakla-ıri~ 
ilerlly,ordlli sa-g.'1r, ~ııu }';Ü~en 
a-p~"lnliırtfan, ~11mfün fü mı 
şfu' sızmıyordh~ ~ilia.ngtro d"o aş 
tın Yenvç;ı-ışcya iırdik @·alfan Gr 
latasaray:ı ÇJi(tık. Te-p®~, ş·~ha 
ne yokuşu yolHe bynndtaınırk bi 
nasma döndffk 

Yollardaı damye ~n: za.Oıfa 
memutllın ile lteXçjler. taratindarı 

1 
müteadc:Ut de'falilt! {.e-vnildllc 

Hemen Dir. ~)[; Rim:selen annı1 
manfarile evle iiıin Ka.prlarn önü 
ne çıknuşt'r. Y"'aya yürtiyenler ffip 
daima kaldırımlaı·dan yüıiiyor 
!ardı. 

Yollarda duran lambaları sö 
nüK tramvayların içinde tek. yol 
en yoktu. HerlCes iİlmiŞ, karanhk 
ta cioJ~ordu. 

Şehir tiyatrosunun garden ba · 
nn, büyük kahvelerin kapılarında 
da hayli IraiaoalrK' tonlanmtştı. 

Pençerelerden bakan kimse 
yoktu. 

Saat ona beş vardı. Kay;makarn· 
lık binasının üst kapısmm önfin -
de bütün heyet azalan toplanmış .. 
tr. Her gelen mmtakaSlndaki va • 
ziyetten arkadaşlarını haberdar 

ediyordu. 
'11am onaı bir- dakika vardı ~l· 

terinde masa saatleri taşıya~ ç"6 ' 
eukllır. ıslı~ çalıyoı; safüı~ızı.tl g ô~ 
teniyorlar.dı. Tam ondu. 'Rünclilt 
üzerinde bulunan diidük de\·~ııılt 
bir. şekilde öttmeye başladı.. Di • 
ğ.eı· düdülHer.183 birlikte: vaımı dii' 
dükletıinin ili!! öttüğü işitilHi v.e 
bir ancfa.ı her. apar.tımamn; be.v e
vin. pencereleri aydınlandı, pcn ' 
cereler sürüldü. Grup> gr.up insat1 
başlan görüldü. Beyoğfunun sa• 
kinleri yar.tın saat ev\'elki hayat' 
farına kavuşmu~1 nrdı. Düdii1' 

•.;!eri l;:P~lmcmi.)ıi Tı:am\1:ıyı arı 

otomobillc>r: iş.leme~e ba~la.dı ~:.ıd 
delerde dımın in.::· nlara hm eRet 
geldi. 1\ uhtclif istikametlerde yiJ 
rüdüler. 

Düdük ~esleri ~ekildikten $011' 
ra he:\tet azaJan kaymakamrn o ' 
rlagmda toplandılar ve gö~tü ' 
ler: 

tık olmasına rağmen ış1kJaı1 
magkelemc tecıii'fıe ;i tam lfü mı.1 ' 
vaffaKiyetJe nefi,,l!lenmiŞtlr. J3if 

· kaç evin penceres· nde'Jf ış,ık sıı " 
m.rş, bunlar Hakkında zab11 tu • 
tulmuştur Bu rakam, oinde füı• bi" 
le değiHllr. 

Saat on ouçuğa doğru mat'h3 " 
aya dönmek üzere tramvaytİ biil" 
d~m. 

Beyoğlu cilietindeki tecrtilJe)1 
gÖl'meye S!.Clenlerin dolnurcfüRlnıi 
öu tramvavda tecıi.ibenin hüyii1' . .. 
hir rnuvaffakiyetıe yapılClı~ gö 
rüşülüyordu. S0n söz, alınalı te~" 
birler ço:K iYi tatbik edilmiş, hı9 
bfr yerde ak.~a.klık olmamış', ha • 
va taarruzuna karşı Beyoğlu ~eIIl: 
ti fevkalade hir !.:;urete ma~kelen 
miştir. Yekta Ragıp Otteır 



• 

ÜLKEMİZDE 
Gaziantepte 

Şehir işleri 

ilerliyor 

Kanalizasyon, elektrik, 
telefon tesisatı 

Gazi Antep, ( Ozel aytamnız 
yazıyor) Şehrimiz Atatürk bulva 
rmm kanalizasyon inşaatı son tcş 
rin ayı içinde başlamıştı, faaliye 
te önemle dıevam edilmektedir. 
1400 metre boy ve yirmi metre ge 
ni§liğinde olan bulvarın lağam in 
taatı geçen yıl yapılamamıştı . 

Bu inşaat Halk Partisi kurağile 
inhisarlar baş müdiirlüğü binası 
arasındaki kısma inhisar etmekte 
dir. Masrafın nLc;fma · fabrikanın 
kirli sulanna bir mecra olmak do 
layısile · inhisarlar idaresi iştirak 
etmektedir. Bitmek üzere bulunan 

tanalizasyon ameliyesi 3100 liraya 
çıkmıştır. Uzunluğu dörtyüz met 
redir. 

ULUSAL ARTIRMA HAFTASI 
Ulusal artınm yedi günü için 

hazırlanan program önemli suret 
te tatbik edıildi. tık günü Halke · 
vi salonunda toplanan mektepli · 
ler ve halk tarafından bir tören 
yaplımış, parti başkanı saylav 
Bay Omer Asım Aksoy tarafın · 
dan bir söylev verilmiş, Ye önde 
belediye bandosu olduğu halde 
mektepliler şehri dolaşarak hafta 
nm başlangıcın ilan etmişlerdir. 

İkinci günü ilbayın hakemliğin 
de ~c:;ilen heyet vitrin müsabaka· 
sma katılanları saymış ve kaza • 
na1ı 1ara merkeı:den gönderilen 
m .. .:ı"' 1 Yalal'1 sunmu~tur. 

Darıcada 

Kasaba 
güzelleşiyor 

Köy sandığı - Yağ tica .. 
reti - Balık ticareti 

Danca, (genel aytarımızdan) 
-Gebzenin en iyı kamunfarmdan 

birisi olan Darıcada epiyce işler gö 
rülmüştür. Buranın urayrna bir şnr 
bay secilmesi oldukça gürültülü ol 
muştu. Halk arasında itimat ve 
emniyet edilen birisinin iş başına 
getirilmesi için çok uğraşılıyordu 
ve elbirliğile parti namzedi bay · 
ram oğlunun şarbayhğa seçilmesi 
iç~n çah~ılıyordu. Bu seferki ziya 
retimde onun iş başına geçirildi 
ğini gördüm. 

Dört aydanberi şarbay bulunan 
İsmail bayram oğlu epiyce işler 

görmüştür. Dancanm başından 
bitimine kadar ( 400) metre uzun 
luğunda ve (12) metre genişliğin 
deki yol kaldınmla döşenmiştir. 
Bu caddenin ortasında herkes i · 
çin fenni bir abdesthane de yap 
tınlmıştır. Ara sokaklara da kal · 
dıınmlar yapılmağa başlanmıştır. 
Dancadan Gebzeye kadar bir de 
telef on hattı uzatılarak hükfunet 
ve süel muhaberatınm teminine 
muvaff akiyet elvermiştir. 

Kasabanın her tarafı elektrik 
nurlarile de ışıklandınlmıştır. Cer 
yan, un fabrikasından alınmakta · 
dır. Eskidenberi kapanık duran 
bir kuyu yeniden açılarak bütün 
Dancaya yetecek su elde edilmi~ 
tir. Bu tatlı suya bir tulumba ko · 
nacalC ve çeşme er ya ıacaıctn-. 

Diğer kapalı duran kuyular da a· 
çrlarak ağızları çimento ile çevril 
miştir . 

lI - KURT~' 21 1. KA1'TUN 19'i.; 

1 ıatanbuı Heledlyeaı llenıar. 1 ________ .._.. 

Galatada Sultan Beyazı~ mahallesinde Topçular cadde.inde 
258 No.lı .dükklnm 240 da 150 hiueai 937,50 lira bedel tahmin oha-

1 
narak satılmak üıere açık arttJrmeıya konulmuıtur. Şartnameai Leva-

STANBUL - 18: Tokatlıyan ote· ··d='-lü~: d ·· ··1.. A · k · t' ) 70 50 1· 
1
. d k'l 

19 
ç k . H'ki aım mu ~. 15 .. n e ıoru ur. rttn maya gırme ıı ıyen er ; ıra 

ın en na ı . : oeu aaatı. ı ye• • . 
ler: Mes'ut Cemil tarafından. 19.30 : lık muvakkat temınat makbuz v~ya mektubıyle beraber 8--1- 931 
Çocuk Esirgeme kurumu İstanbul mer Çarıamba günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. 
kezi namına konferans. (Dr. Şükrü Ha· (1.) (~IS) 
zım tarafından). 20 muhtelif plaklar. 
20,30 süttidyo orkestra, caz ve tango Bir metre murabbaına 4 lira kıymet takdir edilen Cihanıirde 
grupları. 21,35 son haberler. Saat 22 yangın yerinde Ekmekçibqı mahallesinde dokuzuncu adada yüa
den sonra Anadolu Ajansının gazetele· ıüz bet metre 72 santimetre murabbaı arsa alakadarlar ara11nda sabi· 
re mahsus havadis servisi verilecektir. mak üzere açık arttırmaya konulmuıtur. Şartnamesi Levazım mü· 

BOKREŞ: 364 m. - 13 - ıs plak d" 1 .. w .. d ll..lıJ·· A • k · · 1 ı 1· 72 ku lak 
ve haberler, 18 koro konseri, 18,30 rad· ur ugun e ıv.-u ur. rtbrmaya ıı rme ııtıyen er ıra nıt 
yo orkestrası, 19,10 sözler, 19,30 popü· muvakkat teminat makbuz Yeya m ektubiyle beraber 8 - ı - 936 
ler Ro:ncn ~üziği yeni Zeland için hu· Çarıamba fiinü aaat ıs. de Daimi Encümende bulunmalıdır. 
susi neşriyat. 20 haberler, 20,15 plak. (8.) (8014) 
20,35 operada verilecek piyesi nakil, 
(İstirahatlerde haberler). 24 konıer na 
kil. 

VARŞOVA: 1339 m. - 15,30 or • 
kestra (Şuman, Grieg), sözler, 16,30 Büyükçarııda Çadırcılar M. Batpa· 
pl.ik. 17 dera, ı 7 ,15 §arkılı piyano, ı 7 ,30 zarı S.: J7/ 39 uki 190/ı92 eni 
sözler, 17,45 şarkılar, 18 Batı Prusya· .• Y 
sından nakil, 18,15 yeni plaklar, Pözler, No.lı dukkln. 
19 çocuklara. 19,30 muhtelif, 19,45 plak Beıiktatta Sinanpap M. Tramvay 
20 çiftçiye, 20,35 haberler, 21 koro kon· caddesinde Sinanpqa medreteti • 

Senelik muhammen 
kiruı 

120 

seri, 21,45 aktUalite, 22 uzaklardaki va· nin 20 No.lı odaıı. 24 

Muvakkat 
teminatı 

9 

ı,80 
tandaşlara yayım, 23 hafif müzik, 24,05 • 
dan!J müziği. Yukarda ıenelik muhammen kirası ve muvakkat temınatı J&SI• 

BUDAPEŞTE: 550 m. - 18 sözler, lı olan mahaller 936 aeneıi Mayısııonuna kadar ayn ayn kiraya .,.. 
18,30 teknik konferans, 19 ~ingene or- rilmek üzere pazarlıia konulmuıtur. Şartnameleri Levazım müdür. 
ıestraailc birlikte Macar şarkıları, 20 lüğünde görülür. Pasarhia sirmek iıtiyenler hiaalannda ıötterilea 
konferans, 20,30 cazband, 21,10 Sege • muvakkat teminat mak1:nız veya mektubiyle beraber 8 - 1 - 931 
~ms' den ,, nakil. t' B

1 
udaym heıberı1erinden Çarıamba günU aaat ıs de Daimi Encümende bulunmalıdır. 

onya opere ı .05 ıon a er er. (1 (8013) 
ViYANA: 417 m. - 17,45 "Haen· .) 

sel und Gretel" adlı Humperdinlcin ço- • • 
1 
... ._ 

cuk operası, ıonra plik konseri, 18,50 .. Tak.aım - Y~nuna.halle ve Taksim - Trab1a arumda .,_ 
küçük konser salonundan nakil, Halk otobuılerın kıt tanfeaicbr. 
prkrları, 19,20 reportaj, 20 haberler, 20 Takıimden Yenimaballeye Taksimden Tarabya 
10 'Avrupda bir seyahat" adlı karıtık Saat Dakika Saat Dakika 
milzikli yayım, 21,20 ıen noel hiklye- 6 30 7 30 
al, 22,40 film bahsi, 23 haberler, 23,10 7 30 8 30 
piyano konseri (Angelica Moraleı), 24 

8 30 
9 30 

bar milziği (ıarkılı kuartet), 24,45 çin· 
ıene milziği (Budapeıtedcn). 9 30 10 30 

MOSKOVA: 1724 m. - 19,20 Vol· 10 . 30 12 00 
p .. rlalarr, 20,30 Edebiyat, 22 yabancı 11 30 13 30 
dillerle konferanılar. 12 30 14 30 

BERLIN 317 m. - 17 Şen yayım. 13 30 15 30 
Sopran, Tenor ile ve muhtelif orkestra· l 

4 
JO 

lar iftira ' •),. ı;ı ..,or1'-;ı;ı,ı-. -.~.,.,..,,,._~-~-.-..~-1;;;;...6;:___. 30 
15 noel ıarkrlan (Sopran), 20,40 aktil· 15 jfj 17 38° 
alite, 21 haberler, 21,10 dans müziği 16 30 18 30 
ve eğlenceli parçalar, 23 haberler, spor, 17 30 19 30 
23,30 Llypziğden nakil. 24,30 Hitlcr 18 30 20 30 

20 30 
gençlerine. 19 30 l 
• BORSA • 22 oo 
- 20-12-935- 23 30 

Bu saatler.de Yenik6y •e Yeni M& 
poıtaları bir arada bir ~h- :ı. 

yapılacaktır. 

Mcl•tcpliler, ellerinde ekonomi 
n' yerli mallarına dair vecizeler 
ya~11ımş levhalarla şehir dahilin· 
de bir geçit resmi yapmışlar, ilk 
okul talebeleri yerli mallar mev 
zulu bir temsil vermişlerdir. Gece 
şehrin her semtinde, kahve va 
gazino gibi yerlerindde söylev · 
Ier verilmiştir. 

Köy sandığının yıllık geliri 
(6000) lira kadardır. Bu kadar 
az bir para ile böylece çok işler 
görülmesi kamunbayla şarbayın 
ve onlann kiymetli arkadaşları · 
nın çalışkanlıklarına bir delildir. tll&alanDda 7dda ıprdu o1u1ar, aze . 

rinde mmmele tr61'1.'Dlerdlr. Kakallllar -

Yenimahalleden Tak.ime 
Saat Dakika 

Yeniköyda 
Saat 

6 
7 
8 
9 

Taliı• 
Dakika 

10 
30 
30 
30 
41 
00 
50 
00 
20 
30 

· KURTULUŞ BAYRAMI Dancanm köyleri yoktur. Ka · 12 upuaq ••ıe rıyat1anc1a. 

Gaı.i yurdun kurtuluşu 25 birin 
cikinuna rastlar. Bugün yaklaştı 
iı için Halk Partisi ve Halkevi 
yönkurullarile şarbaydan mürek · 
kep bir heyet toplanarak kurtulu 
tun kutlulanma programını sap · 
tamıştır. Bu yıl kurtuluş bayramr 
mız diğer yıllardan daha heyecan 
h ve üstün olacaktır. 

sabanın kendisi nahiyeden ibaret ı:----- nukut 

Bayram günü büyük törenle Ga 
ziayintep şehitlerinin kemikleri 
phitler anıtı mahzenine taşınacak 
ve anıtın açılış resmi o gün yapı· 
lacaktır. 

ELEKTRiK F ABRIKASI 
Şehrimiz elektrik fabrikası ve 

tesisatının kati kabul muamelesi· 
ni yapmak üzere bayındırlık ha · 
kanlığı imtiyazlı şirketler direk · 
t:öril Bay Emin şehrimfae gelmiş · 
tir. Marelli şirketinin Bursadaki 
ıenel direktörü de şehrimizde bu 
lunduğundan pazartesi gününden 
itibaren kati kabul işine başlan · 
nıl§trr. Kati kabul işinden sonra 
elektrik kilovatı fiyatleri için de 
bir formül yapılacağı öğrenilmiş 
tir. 

tir. Zeytin mahsulü çok olduğun • 
dan burada yağ ticareti yapılmak 
ta ve nefis yağlar çıkanlmakta · 
dır. Denizinde çeşit çeşit balıklar 
avlanmaktadır. Barbunye balığı · 
nm en iyileri ve pek irileri bura · 
da tutulmaktadır. Bura halkının 
bir kısmı Grid göçmenlerinden i 
barettir. Bunlar, kasaplık, bakkal 
lık ve balıkçılık ve bir de zeytin · 
yağcılık yaparlar. Daima rumca 
konuşurlar. Mecbur kalmadıkça 
Türkçe söylemezler. 

Kasabadan istasyona günde üç 
dört defa makineli arabalar gidip 
gelmektedirler. Evvelce uzaktaki 
bir sırt üzerinde bulunan hükfi · 
met ve uray değreleri (daireleri) 
çarşının içine ve ayn ayn binala 
ra göçtürülmüş olduğundan hal · 
kın ve esnafın işleri daha kolaylık 
la görülmeğe başlanmıştır. 

Ana cadde üzerinde güzel bir 
inhisarlar binası yapılmıştır. Şu 
bir kaç sene içinde ):ı1karı mahal 
lelerde epiyce binalar da kurul · 
muş ve Danca kasabası gittikee 
güzelleşmeğe b~lamıştır. 

R.K. CANTORK 

• Lorıdra 120 .• • Vtyıaı ~·- -
• ıt'ı•yor• ıtı'ı. - • Mııirld, 17 -
• Parb 167. :o • Aulln ~. --
• Mlltao 170, - • Vııt0Yı !4, -
• Brlihe 84, - • R11daptttt n-
• Atlaa H , - • Btıtres lf, -
• CraeYrt ~18 •• • Belırıd ~ ... -
• Sofyı !4, - ~ Yolobıma 34. -
• Amıttrdı'l u.- • Altıa r.c4 - 1 
• PrtJ! 96 - •Mecidiye !13. 1 
• Srokbolaı 31, - · • H1nhoı ~36 - 1 

Çekl~r 

I • Londra 619. - • Sıo\hl111 3.13~0 l 
• l\tY)Or• o.:-o~ı· • Viyar. 4.tıM 

ı '* Pıı ls 12.06 • Mıdrld !\,81 o 1 * MllAııo 9 878~ • Rerlln l,!l:l:i" 

1 * P.rllhe 4.7 .. ~ • Vırşou UU5 
ı • ArlD• t.4.44711 • Ra:laptşrr 4,ll3l0 

• Cenevır }.4!17~ • Biıkre• 108.l'l!lO 

• Sofyı fı4,74~i • l'elgrıd .l!'l. lll3' 
1 • Am~tndın 1.1774 • Yotohınıı 'l,i1!'1 

• f TI C ıo."3- * Mostnvı 109°:-t'I 

ES H A M 
1 

I• Bankas 9.80 - rramuy 9,-
t A11dnh• ~6.t~ •Çimento ., 9.5!'1 

tıeıı 2 15 C'nyoa o .. l. -.-· 
~ır. Hıyrıvr ıs.- ~ art l>eı. -.-
Merteı 819'111 63 t.O flı lyı -. -
ll. ~ııort.. -,00 ~· art nı. ec:u -.-
romonı ı 8, felefoıı -.-

.-fetlkraz!ar - tah vlller-
• 19S3TUrt Por. I !'I ,~ f:lektrlk -.-

ıı ~~.:·o rramvı) 31,70 

r ~ ili ~4.·· Rıhtım 11-
lıt1krtııDıhlll I f.9 - Aaadola 1 43 7' 
lrJıDI lıtlkruı 9~ 2!' Anadolu ıı 43,75 
l\lla 

" l\I 
ıo, ~aadolu 111 1,40 

• Sıvu-Fnaraııı 9~. • MUnıcsall A 4"·'0 
TELEFON TESiSATI 

Şehrimiz telef on tesisatı posta 
idaresince bin liraya bir üsteciye -================ !1-•1~~-~~~---11111 

· (mu"teahhı·de)verı·ımı'q ıs· ede henu"z t · ·1 · 1 d 1 ·1 Göz Hekimı 1 ':I enJan ven mış o masr o ayısı e 
kablo gelmediği cihetle işe baş · memleketimize geldiği haber alın Dr. ~ükrü Ertan 
lanamaml§tır. mıştrr. Bu sebeple tesisata çok ya Babıali, Ankara caddeai No. eo 

P .....,._ genel dı'rekto"rlu"~;nce Av kmd b 1 ht ıd· Telefona 22586 
UDWI 6 u a 3.§ anması mu eme ır. 

nıpe,a mmarlanan kablolann kon H. M. Sah ı&nleri meccuendir .. 

6 40 
7 20 
7 50 
8 20 
9 00 
9 40 

to 20 
ıı ıo 

12 00 
13 00 
13 50 
ı4 35 
ıs 30 
16 30 
17 30 
ıs 30 
19 30 

10 
12 
12 
15 
ı5 

16 
17 
18 
19 

-3o 
30 

Yeniköyle Büyükdere araım daki yolun açıldıiında deliftlrll. 
mek ve 1 - 12 - 935 tarihinden 1 Niıan 936 tarihine kadar mat. 
ber olmak üzere kıt mevıimine mahsus tarifedir. (8.) (80101 

1936 Yllbaşı Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Büyük ikramiyesi ( 500,000) liradır 
Ayrıca: 200.000, ıoo.ooo, !\O.ooo, 40.000 
so.ooo, 25.ooo, 20.000, ı5.ooo, ıo.ooo 
liralık lkramtyelerle (Uç) adet 100.000 

liralık m8kAlat vardır. 

Keşide: t'ılhaşı gecesi yapılacaktır 
Siretler: (2,5), (5) ve (10) lirahktır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alına. 



Memleketımızde 

Yabancı yerlere 
Posta blrllgtne { 
ı.;trmlyen yerlere) 1800 

l'Urklyen1ıı b.er posta merkezinde KUKUNa abone f&Z1ln 

lttanbul, Anl<ara caddeai, (VAKiT .)'Urdu) 

\ ldare: 24370 
Telefon 5yazı l§lerl: 21413 

Telgn.t adresi: KURUN bta::ıbuJ 

Posta kutUIU No. fi 

ıtıı111 uıııı11111111111111111111111111 11 ıııı111111 11111 111111111111 ııııınuuııııııı11111111 ı ıı111 11uıııtııı1111ıııııı 11 111111111111 11111111111111 uıı11ıı111111 11ı ıııı11111ıı11111111111ınıı11111111ııı11ı11111ııııı1111111ıı1ııı111111ıı1111111111ıı1111ı1111ı11111111ıı1ıııtıı111111 ıı n 1111111ıı1111ı ı 11111ıınıı1111111111ıı111111111ı111 ııı uıııı ı 11111111111ııı111111ıııııı1111111111 ıııuuıı ııı11111111ıııtıı111111ınııııu11ıınıııu11ını ıt...11 11111• 

:>J1TAGA YATMIYACAKOIN!L· 
liooıRS!ZL!K. . 

lr1-ti;sını::z_ 

fjjp l/(-Al7I: ~61-JRJ!!P' 
l/ER~J<Es GiBifiizloE Y,.tlTAK-

0,t:JN KUJ:(TAI{IR - -

Besler Fabrikası 
• • 
1 ın 

Şeker, cikolata ve bisküvilerin en 
tazesini hazırlamıştır. 

Satıı yeri: Toptan ve perakende 
Bahçekapıda latanbul tramvaylarının son duralt yeri 

No. 10 Telefon: 20860 

Bayramiç Şarbaylığından: 
Şehre yapılacak elektrik tesisatına ait tanzim olunan projeye 

ğöre lüzumu olan bütün levazımat' Çanakkalede teslim etmeye ve 

bilihıra montajım yaparak mukavelede yazılı müddetçe İ§letmeye 
talip olanların teklifleTİni 26/12/935 ak§amına kadar Bebekte 109 No. 
aa Bay Salahattine vermeleri ve kati müzakeratın yapılması için de 

30 - 12 - 935 Pazartesi günü saat 14 de Sirkecide Anadolu otelin
de bulunacak olan Bayramiç mümessillerine müracaat etmeleri ilan 

olunur. (8002) 

lıtanbul ikinci icra memurluğun • 
'dan: 

Bir tiorçtan dolayı mahcuz olup 
paraya çevrilmesıne karar verilen 
kahve kavurma rc.otörü n makinası, 

camakan kavanoz, ve Bafra, Yenice 
ve Serkildoryan '<' s:ıir muhtf:lif si
garalar 23-12-9:!;j tarihine ra.C\tlıyan 
pa.7.artesİ giinü s:.uıt 16 dan U:baren 
Şehremininde tı:ınway istasH nunda 
389 No. lu dükk5:.e:.a g,çı'{ arttırma su
retile satılacaktıı. Arttrrma Mrinci -
dir. Rüsumu delı:\liye müştn-ilerine 

aittir. istekli olaı.ıarın muayJ en gün 
ve saatte mahallinde hazır bu"ıunma -
Jarı ilan olunur. (V. No 120fi) 

Şile Şarbaylığından: 

Şile belediyesine ait elektrik tesi -

lstanbul a!flir;e altıncı lrukulı. nıalı
kcmcsindcn: 

Emin km Ih: ı ;ye t.1rafından Nu
ruosmaniye c:ıddcsinde ~': numarada 
iken halen ikam~tgahı wc~huJ olan 
kocası İsmail IIahkı aleyhine açılan 
boıjanma da\'cl.,nıdt! tai1t..ikat ~\inü 10 
-2-936 pazart~~i saat 'O na gün ta
yin edilmiş H.: l-·l' bapt;ı imla hlınan 
davetiyenin L'r nü.shası :Ja rn:ı hkeme 
dh·anhanesin~ aıot'mış l ulundtığun -
dan muayyen y;tn n sa-ıtte I~ tnnbul 
asliye altıncı h111n.k da:,.csinde tah -
kikat hakimi !ttı7.llrund 1 buiur.ma.-.ı 

ve ak.c::i tak:lird<• r,ıyalwn fahkikata 
bakılacağı tel .li~ ın:ıkam:na k:tim ol
mak üzere Han '>lunur. (Y. No 12063) 

lstanbul asliye mahkemesi ikinci 
ticaret dairesinden: 

Kaneti biraderler tarafından Hafi 
Kuyuncu aleyhine 30S lira alacak da
vasında: 

Yeşildirek Tarakçı Cafer ~okak 
Duhani zade Zeki fabrikasında müs
tahdem Hafi Koyuncuya dava istida
sı Hukuk usul muhakemeleri kanunu· 

~AY e<ı.1vıN'e-cnec-aıorn ,.,_ r 

\Aı. T~C<h.ot, 

C::.t1.İK K'"opRuyt VAPO• 

"<AR~IOA Mİl."(ONLAR VAR.O• 

M ed h ü- J da~~tanbul üçüncü icra menıurluğun_ fr ... D-.. e-n· •. ·-·y-o-ı ·ı a-r-·!~ 
Sena S 1- Gayri menkul açık arttırma ilAnı Z 1 

iŞ LE TM ES i 
Ac•t•lerl: Karakiiy - Ki,rlkfı 

Tel. 42.162 • Sirkeci Mllllrciar a4t 

Oç yeminli ehli ,·ukuf tarafından 
na 1 Üz um tamamına 2:>60 lira kıymet takdir o -
gör Ü 1 m İ• lunan lstanbulda Samatyada Haceka 

dın mahallesinin Mercancı Kirkor ~o 
yen fev- kağında eski so ve yeni mükerrer 23 I••- flu t .. ı .. rnn: 22'Utl --• 

kal Bd e No. ile murakkam bir bap hanenin nı. 
sıf hissesi ilan tarihinden itibaren 30 Mersin Yolu 

Bl·ıecik gün müddetle a~ık arttırmaya kon • 
muştur. Heyeti umum iyesi: 132 metre 
murabbaı olup bundan 9J metr~ mu -

ERZURUM Vap!ıru 22 Bi- ' 

rincikanun PAZAR günü saat 

10 da MERSlN'E kadar. 

(7975) 

rakı ımalltha
naslnln piyasa

ya çıkardıaı 

45 derecellk 

Olgun 
rakısını da 

Her yerde arayınız. 

lstanbul be,inc·: icra menım tuğun. 
dan: 

Mahcuz n~ p:uaya ~tvrilmtsi mu
karrer ev eşya~: ::!!"r-12 -9:1:) tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 9 dan i
tibaren Ağa hamam Kostantanidis ve 
Papas oğlu apartımanının 3 numara • 
1ı dairesinde satılacağından taliple -
rin yevm mezkfırda mahallinde bulu -
nacak memura müracaatları ilan olu
nur. (V. No. 12077) 

rabbaı bina ye kalanı bahçedir. 
En;af ı: Bodrum katı ile birlikte üç 

kat olup cephesinde sarnıç ve bah~e 
kısmında a~ık tarasa ve bahçe.sinde 
müşterek kuyusu olan kargir hane 
bodrum katı zemini taş döşeli çifte 
mermer bulaşık ayrıca mermer dcs • 
teg;ih ve sahrıncı ha,·i mutfak ve mer 
mer tekneli üzerinde odunluk ve kö -
rnürlük ve zemin katı mermer döşeli 
bir mutfak bir sofa üzerinde üç o -
da ve bir helfl ye birinci kat ise cama. 

Ayvalık Yolu 
MERSiN Vapuru 21 Birin

cikanun CUMARTESi günü 

saat 19 da lZMlR'E kadar. 

(7974) 

Trabzon Yolu 
kfınla ayrılmr.;; bir sofa üzerinde dört ANKARA vapuru 22 Birinci· 
oda bir hela olup çatı kah dahi tavan kanun PAZAR günü saat 20 
arası olup bir oda ve iki sandık oda- de RIZEYE kadar. (7996) 
sından ibarettir. Ha,·a gazı ve elektrik iı:I•••• ... •••••••• .. 
te.;;isatı mevcuttur. Talip olanların 

atında kullanılmak üzere 32-40 bey
gir kun·etinde yeni Yeya az kutlnnıl
mı~ bir istim makinesile mütenn\ib 
cereyanlı 220 ,·olt ve 30 kilo,•at ve )i· 
ne 220 volt 13 kilovatlık bir ki ceman 
iki dinamo satın alınacaktır. Böyle 
makine veya dinamo satanların birin. 
ci kfmun 935 sonuna kadar fiyatlı ka
taloğlannın belediyemize gönderme -
]eri ,.e hemen ek.cıiltmeye konulacak 
bu satın almamız günü gazetelerle i
lfm edilmekle beraber bu rnües.cıesele· 
re de ayrıca bildirileceği ilfm olunur. 

na tevfikan tebliğine karar verilmiş--------------

kıymeti muhammencnin % 7,:i nisbe -
tinde pey akçası \'e yahut milli h:ınka 
mektubu ,·ermeleri lazımdır. Birinci 
açık arttırma 23 kanunusani 936 tari 
hine tesadüf eden perşembe günü sa· 
at ı.ı den on altı arasında dairede ya. 
pılacak ve kıymeti muhammcnenin % 

7:; ini bulmadığı takdirde t:> gün da
ha uzatılarak ikinci açık arttırma 10 
şubat 936 tarihine tesadüf eden pa • 
zartesi günü saat 14 den on altı ara
sında yine dairede yapılacaktır. Hak
ları tapu sicilli ile s.'lhit olmıyan ipo 
tekli alacaklılarla diğer nlakndarla _ 
rın \'C irtifak hakkı sahiplerinin bu 

daiı· olan iddialarını ilfin tarihinden 
itibaren 20 gün içinde e\'1'.akı müsbi • 
teleriJe birlikte dairemize bildirme • 
leri Iazıındır. Aksi takdirde hakları 
tapu sicilledle sabit olmıyanların sa
ttş bedelinin paylaşmasından hari~ 

kalırlar. % .Z:> resmi tellaliye ve mü· 
terakim veı gi borçları müşteriye ait 
olup e\·kaf icare.si borçluya aittir. Ta· 
Jip olanların bu i:.e ait dairemizin 
9;ı;)lıo9.ı N o. lu dosyasile ,.e tafsilatı 
lazıma verileceği gibi bu husu.CJta 3 kL 
nunus:ıni 9:16 tarihine tes:ıdüf ede• 
cuma giinii daireye talik olunan açık 
arttırma şartnamesini okuyabilecek • 
leri ilan olunur. (V. No. 12066) 

(Y. No. 12072) 

·re yaptırılan tebliğatta mumaileyh 
(Hafi Kuyuncu) nun mezkur adresi 
20 gün mukaddem terkettiği kaydı ile 
dava istidası iade edildiğinden bir ay 
müddetle ilanen tebliğat icrasına ka -·=·--...................................... . .... :-...................................... rnr verilmiş olmakla tebliğ makamına 

Dr. Mehmet Ali H kaim olmak üzere keyfiyet ilan olu_ 

Bevliye mütehassısı u
1 

_n_u_r._c_v_. l'l_~o_. -1207
-
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SATILIK iKi EV 

Diyarbekird~ lmadiyedc müftü çık 
mazında Arif ,.e hisscda:n üzerinde _ 
ki (8) No. lu iki bap ev tamamen sa
tılıktır. Istiyenlerin en sen teklifleri
le adresime müracaatları. 

Adres: (V. No. 11967) 
lıtanbul Bakırköy, mektep sokak 

No. 15 eı·dc merhum Arif zeı-cesi Ne. 
sime. haklarını ve hususile faiz ye nrn...,rife 


