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Ustaşilerin muhakemesi başladı Habeşler 
Habeş kadınları da 
cep/zede çarpışıyor 

1 Yeni bir 
hükômet daha 

Suçlular Susuyor 

'Vehip Paşa bir gazeteciye "Son 
gülen iyi güler ,, dedi 

Eritre ile cephe arcuuu:la çalqan 50,000 ameleden bir gurup 
(Yazısı Z nci sayfadtı:) 

FiJipin adaları muhta
riyetini ilan etti 

Manila, 20, (Özel) - United 
Preaa Ajansının buradaki aytarı 
Filipin adalarının muhtariyetinin 
bütün halkın iştirakiyle ilan edil
diğini haber vermektedir. 

Berfin, 20 (Özel) - Alman is
tihbarat bürosunun Maniladaki 
aytarının bildirdiğine göre Filipin 
adalannın muhtariyetinin ilanın -
da Amel'ika· parlamentosunun ile
ri gelen izalariyle matbuat aytar- 1 
ları ve Amerikada tanınmıt 80 
ki§i bulunmuttur. 

Yeni Fili pin hükumetinin ilk 
reisi Quezon ilk nutkunda, yeni 
hükumetin kanunu esasiye riayet 

1 
ve adaların §İmdiye kadar takip 
ettiği siyasete devam edeceğir. i 
söylemittir. j 

Filipin hükumeti reisi Quezoı.~ 
dan önce söz alan Bir lef ik Ame · 
rika hükfunetinin harbiye nazırı 
Deon Amerika Reisicumhuru Ro
osevelt namına söylediği nutkun
da aclalar halkının muhtariyet ka-

Barodan çıkarılan avukat öldürülecek
miş, iki kişi yakalandı 

tedLirlere ltalyada zecri 
mukavem~t al"tıyor 

zand~ğlını. ~e a;a~rl h~k~na tab. Kral Alekr.andrı lJ!düren tedm§çi Fraımz poliıleri tCJTa!ından öldii-
mamıty ~ 1t~ıma 1 u un ugunu e rülürken, agağula muhakeme edilen Ustaıiler yan e mı§ ır. 

Adaların muhtariyet ilinma (Y n.:m 2 nci Sa)1/acla) 
kadar valisi bulunan Apaon ye-

Halk altınlarını hükumete veriyor ni hükum~te A:me~i~ komiseri flarıa tehlikelerine karşı 
olarak tayan edılmıştır. 'G------------1m:.::;s;ıı:-.ıııllm!l!I 

Zecri tedbirlerden sonra ltalyaya hangi madde
. .. Jeri ihı aç edeb leceğ:z ? 

Kl:I - Son Amerika. Is. ~ 

panya muh.::_~ebe~i!l~e Amerika. Galata tu·· neıı· ve h ,-~ 4t am nm zaptettıgı Filıpın adalarım ~ •J. .. i • 
son zamanlarda nüfusunun ço · 
ğalması dolayısiyle Japonlar iş· ı d v k ı b... k 

Italya bu··yu··k söylemiş: "Fakat fedakarlık da. gal etmek ~ikri_ndeydiler. Bu ada- ar a sıgına o a --~Ce 
ha ağır olsaydı Belçikanın hattı ların Amcrıka ıle Japonya arasın-

bı • • hareketinde bir değiıiklik olmı - da bir harbe sebep olması ihtiına-
eJçİIİğİnİn te ığı yacaktı.,, demiştir. 1i de <'Oktanberi siyasi rnahafilde Mahallelerde teş/,ilat !Ja'Oılmas1, evlerin ;istlerirte 

ı Prag, 20 (Özel) - Bütün ga . görüşül.mekteydi. Bu adalara kum tabakaları aö~enme•i dücünüliıyor 
Ankara, 20 1 A.A. ) - talya zeteler, zecri tedbirleri tatbikte muhtarıyet vererek Japonlarla r ~ r 

büyük eJçıliği , Anadolu Ajar.sm- Çekoslovakyanın halyada kay • bir harbe meydan vermemeyi A -
da.n a§ağıdaki resmi tebliği neı- ı bettiği piyasayı hiçbir yerde bu - ınerika Reisicumhuru Roosevelt 
l'etmesinı rica eylemittir: lamıyacağını kaydetmektedirler. takdir ederek parlamentonun ken 

16 lkincite§rin 1935 tarihli hü· Belgrad, 20 (A. A.) - Zecri cHsine verdiği saiahiyet ile muhta-
.kUınet kararnamesi mucibince, 26 tedbirlerin tatbikine başlanması riyeti ilan ettirmiştir. Adalara A-

üzerine büyük bir çorap fabrika- merika hükumetinin muhtariyet 
İkincite§rİn tarihine kadar, Banco sı kapılarını kapamıştır. Bu fab - vennesiyle bu meseleye nihayet 
d 'ltalia, Banco di Sicilia, Banco rika iptidai maddelerini İtalya · verildiği iddia edilemez. 

l
di Napoli, Banco Nazionale del dan getİi-tmekteydi. --- R 

avoro, Banco di Roma, Banca Cenevre, 20 (A. A.) - Arjan- r- ama zan 
Commercıale ltaliana, Credito tin hüku~eti, ltalya!a iptidai Ankara. 2o, (Kurun) Diya
İtaliana müesseselerinden birisi- -maddeler ıhracat yasagını petr~l , f net işleri rivaseti ikincitesrinin 

k .. .. 1.k d · d te~mıl - ~ 1\~ nitaben yazılı teahhütlü bir o~~~·. ç~ ı ve em,ıre . e. :s'. 1 27 inci çarşamba günün rama-
2:arf içinde olarak ltalya Krallığı edıl.dıgım B. Avenol e bıldır~ıt · 7,an o]flni'Tt.tnıt il ?.n etmic:ti r. 
d h tır. (Sonu ... a. 7 Su. 3 ) ----·---------.ı a iline vasıl olmuş bulunmak _________________ ...___... ___ -------
fartiyle 500 ve 1000 liretlik ltal
Yan bankr.otları, bedelleri öden• 
hıeğe tabi tutulacaktır. 

Bu baııknotlarm ihtiva ettiği ! 
~eblağ, faiz getirmiyen ve emre 
•nıade bulunmıyan hususi cari ; 
henaplara konacaktır. Bu hesapla
tın ıahipJeri, hunları, kıymetleri 
dairesinin dııha evvelden verece
ii rnüsaade ile, menkul ve gayri 
lnenkul alım larında yahut muar 
Yen mallar bedellerinin tesviye
~~n~e ve yahut ltalya krallığı da-

ılınde yr.pılnn hizmetlere müka· 
fat olara1' kullanabHeceklerdir. 
. Yukarda mezkur 26 lkinciteş· 
tın 1935 tarihinde biten mühlet
ten sonra 500 ve 1000 liretlik 
'banknotla.ı ltalya krallığı dahilin 
lle P.İrerken müsadere edilecektir 1 

t Brüksel, 20 (Özel) - Meclfr 'ı 
koplantıaında bir saylavın Belçi . 
k anTn zecri tedbiri nicin tatbika 
il arar verdiği hakkınd~ki sorusu- J 
p ~ a~ Van Ziland lta lvaya ya -
c~ n!1 _ıhrncJ.tın bütün P.elçika te- ı 
ınıının yüzde ikisini tuttuğunu 

Dr. Şekip Habip dün gömüldü 

Ölüm haberini dün tet'ssürle \'erdi. 
ğimiz GüJhane muallimlerinden kıy . 
mt>tli doktor Şekip Habibin cenaze 
töreni c1ün yapılmıştır. Cenaze saat 
on birde Heyazıt cnmiinl' getirilmiş, 
namazı kılındıktan sonra Bakırköy . 
deki aile kabristanına götürülmüştür. 

Törende memleketin bütün tanınmış· 

doktorları, tıp talebeleri bulunmuş. 

mezarına ona yakın çelenk konmuş • 
tur. Tabutun iistü de çiçeklere bürün. 
müştü. Resmimiz cenaze ala3,nı gös. 
teriyor. 

S:ğmak olarak kullanılacak yerlerden: Tünelin içi 
(Yazısı 6 ncı sayfmla) 

1

Çinle J_a p_o_n __ u_y_uşamadı 
Çinin çektiği azap ve milli 

hacaletinin sebebi kendisinde 
1 Pekin, 20 (A.A.) - Japt>n Ge
.. nerali Doihara, Şimali Çin hüku

metini istiklalini ilan için kandrr 
mağa muvaf fok olamamıştır. Sa
nıldığına göre muhtariyet hareke
ti tamar..ıi1 · • ~'..1ya düşmÜ§tÜr. 

Şan·ghay, 23, (A.A.) - Şimali 

Çinin i&tiklalinin ilanı bir :.arızaya 
uğramıttır. 

Japonlann ycrm.q olduklan 
oltimatomun mühleti hitama er
diği halde yeni rejim hakkında . . 

hiçbir beyanname netredilmemit
tir. Bu haı, §unlara atfedilmekte
dir: 

1 - Nankinde Chinang, Kai • 
Chek ile Japon elçisi araıında ya
pılmakta olan görüımelerin neti
cesini beklemek. 

2 - Cbantoung ve Chanıi eya• 
Jetlerinin Japon nüfuzu altında 

bir muhtariyet rejimi kabulüm 
mütemayil olmaları. 

(Sonu Sa. 7 Sü. 1) 
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- ltalya - Habeş har1!1, 

20/11 /935 te 

Habeşler hücuma başladı 
Italqan uçakları cephede çarpışan 
Habeş kadınlarını qaraladılar 

Askeri Vaziyet 
Bugün ilk kaydolunacak nokta Mareıal Dö Bononun ltal· 

yan orduıuna veda etmiı olduğu ve Mareıal Badogliyonun da İl 
baıına hareket etmİ§ olduğudur. 

Bu hadise, ltalya - Habq harbinde bir dönüm nokta.ıı 
sayılabilir. Çünkü General Dö Bononun ıimdiye kadar bC1fardığ. 
İf, yerli askerler ve kara gömlekli IQ§iıtlerle bir ileri yürüyüf 

)

- yapmaktan ibaretti. ltalyan orduıu ile Habeı kuvayi asliyeıi 
ara11nda ciddi, kati hiçbir muharebe vukubulmadı. Habqlile" 
harbe tutuımak huıuıuncla ıabırıızlık göıtermı>diler ve yurtlan· 

Londra, 20 (A.A.) - Röyter 
bildiriyor: 

Saat 6 da özel tayyaresi ile 
meçhul bir semte hareket eden 
imparator çok yakında Addis - A· 
bab~a dönecektjr, Sanıür, bu hu
suıta bundan baıka bir ıey yazıl• 
masma ve tafailit verilmesine mü
saade etmemektedir. 

Makallenin cenubunda Luia 
mevkii yanındaki vadide evvelki 
ıün ltalyanlann yaptığı bombar
dımanda binlerce Habeı ölmür 
tür. Bu bombardıman esna11nda 
ltalyan tayyareleri altı bin kilo 
bomba atmıılar ve ayni zamanda 
30 metre kadar alçaklıktan geçe
rek makineli tüfeklerle Habeı 

hatlarını taramı9lardır. Bu çarpış
ma, "Dördüncü silah,, ın ne kadar 
korkunç zayiat verdirebileceğini 
ıösteren ilk muharebedir. 

Anale cenubunda vukua gelen 
IOD çarpıtmalar esnasında bir 
Habet kadın atlısı ölmüt ve yedi 
Habeş kadını yaralanmııtır. Ya• 

hareketi hakkında bribirini tutmr 
yan haberler yaymıştır. Bugün ha 
kiki surette öğrendiğime göre, İm· 
parator dün sabah hükumet mer 
kezinden tayyare ile cenuba ha . 
reket etmiıtir. Bugün Adiaababa · 
ya dönecektir. Bana bu haberi ve
ren zat daha evvel imparatorun 
Adi1ababada bulunduğunu bildir 
mitti. Kendisine bu birbirini tut . 
mıyan haberler hakkında tikayet 
ettiğim zaman bu zat baraa dedi 
ki: 

"Bu tedbirler gayet lüzumlu ve 
ehemmiyetlidir. Çünkü eğer ltal · 
yanlar imparatorun hava tarikiy
le hareket ettiğini zamanında öğ
renmi~ olsalardı bütün cephelere 
tayyare filoları yollar ve bugün 
Habe~iıtanm mukadderatmı elin . 
de tutan imparatorun tek batına 
giden tayyareıin.i aramağa kalkar 
)ardı.it 

Asmara, 20 (A.A) - Geralta, 
T embien ve Sicire mıntakalnnda 
mücadele gittikçe mühimleımek
tedir. Makallenin cenubunda İtal
yanların ileri hareketi tamamen 
durmuıtur. Sö2üne itimat edilir 
kaynaklardan öğrenildiğine göre 

küçük müfrezelere ayrılmıı 1 O bin 
kadar Habetli bu mıntakalrda 
çete harbi yapmaktadır. İtalyan· 
lar, Vebeıebeli nehri boyunca ile
rilemek için birçok teıebbüslerde 
bulunmutlar ise de her def asında 
geriye püskürtülmüılerdir. 

Büyük tayyare kuvvetleri dün 
ve bugün Makallenin cenubunda 
daha tah!idi tamamen bitmemiş 
olan Habeı kuvvetlerini dağıtmak 
üzere birçok hareketlerde bulun· 
mutlardır. 

Asmara, 20 (A.A) - ltalya 
uçakları, dün muharebenin cere
yan ettiği vadide inkişaf uçuıları 
yapmışlardır. Uçaklar Habet kıt'a. 
atından hiçbir eser görememişler
dir. Bu kıtaatın dağıldıklan mı 
yoksa gizlendikleri mi anlatılama
mıttır. Şimdi öğrenildiğine göre 
evvelki gün Hauzien yakınında ye 
re inmeğe mecbur kalan uçak da 
yaralılar vardı. Siyasal mahfeller, 
Habeş kıtaatının Makalle cenu
bunda Sesellikot üzerine ilerlemek 
te olduğunu ve bunların hedefi 
Makalle . Dolo bölgesindeki İtal
yan mevzilerine taarruz olduğunu 
zannediyorlar (. 

raldardan ikisi Addis - Ababada- -~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

l= nın arazi ıeraitinden istilacle eclerek harbi uzatmağa koyulclular. 

I 

Habeı planı ıimcliye kadar muvallakiyetle tatbik edümif 
ve H abe§liler mühim bir muharebeye sevkedüememİf bulunu· 
yorlar. 

ltalya ise her ne pahaıına olurta olwn harbi süratle ve kat:-
~ k yetle bitirmeyi isteme te, böylece harbin uzamaaından, ya/nnJa 

yağmur mevıiminin bClflamuiyle alım hareketlerin tatüe uft'o · 
mcuından ve nihayet ltalya DaJlet BankcmnJaki altınlann erime
sinden, zecri tedbirlerle bcqlıyan akıntıların kuinlqmuinJen 
korunmak ve ıakınmak yolumı tutmakta idi. Marqal Dö Bono
nun hareketi bu hedefleri tahalr.lruk ettirmedi ve bu yüden 
Doğu Alrilıcuı Baılıumanclanımn tleiiftirilmeline lüzum gö
rüldü. 

O halele Marqal Baclogliyonun tml ltalyan ordusunu kul· 
lanarak mevaimin bitmeainden önce Habq İfİne ıon vermeıi 
bekleniyor ve böylece harp yeni bir saf haya doğru gicliyor. 

Marqal Baclogliyonun önümüzdeki iki üç ay içinde Habq 
harbini bir ıona bağlıyabüip bağlıyamıyacaiını hacliaeler •ör 
terecektir. -

Şimal cephesinde 
Bugün gelen bütün malumatın hülcUa.ı ltalyanların Mtı

kalle cenubundan bir Habq taarruzu beklemekte olduklarıdır. 

Fakat bu taarruzun baıladıfına dair malumat verilmiyor. 

ki Fransız hastahanesine kaldırıl• 
mıttır. Bunlardan Simatu adında
ki kadın kocasına mermi verir
ken, Ayeliç adındaki diğer genç 
ve güzel kadın ise yaralı kocasına 
su İ!i,irirken ltalyan mermilerine 

Yunan Kralı Romada 
I 
\ .. ı 

Yalnız imparatorun bugünlerde mühim faaliyetlerde bu· 
lunduğu anlatılıyor ve bunlar da önemli hadiıelere bcqlangıç 

addediliyor. 

E Cenup cephesinde 

hedef olmuşlardır. 

Kral Jorj, kruvazöre iner binm~z 
umumi af kararını imza edecekmiş 

J 
~ 
~ 

Cenup cephesine gelince Habqliler Anal ile Gürlıay ara
sıncla bir muvaflakiyet kazanarak ltalyanları buralarclan .ür
clüklerini ve zayiata uğrattıklannı haber vermektedirler. 

ğ * • * Bu iki kaciın demiıtir ki: 
"Cephedeki bütün kadınlar er 
keklerinin yanı ba§ında harp ey
lemekte ve onların katlandıkları 

bütün metakkat ve tehlikeleri or
taklaıa pay etmektedirler. Yara· 
!arımız iyileıir iyileımez yeniden 
cepheye döneceğiz.,, 

Röyterin Harardaki aytarının 
bildirdiğine aöre, imparatorun 
malfeyncilerinden Fiturtlri Ayele, 
Anale ile Gerahai arasında bir 1-
talyan müfrezesine kartı bir mu
bbil taarruzda bulunmuıtur. Sör 
lendiiine ıöre, İtalyanlar bu ta
arruzda bilyük %ayiat vermitler
dir. Ayele üç glin evvel Amaleyi 
seri aldıfını bildirmektedir. Ver 
tlili rapora göre, muharebe tafak 
he bqhyarak öğleye kadar de
nm etmiıtir. 

Habetler, bugün, vaktiyle ltal-
7&Dların elinde bulunan bazı meve 
zileri ellerinde bulundurmakta
dırlar. 

Atina, 20, (Kurun) - Bura ıa·ı 
zetelerinin nep-iyatına göre Kral 
Jorj, cuma rıünü Brendiziden ken· 
disini Yunanistana rıetirecek olan 
Elli Kruvazörüne biner binmez, 
kendisinin emrile Brendiziye gön
derilmiş olan umumi af kararna · 
meaini imzalıyacaktır. Bu aftan 
ıon rıyan mahkeunları da istifa . 
de edecekler, zabt ve müsadere e· 
dilmiı olan mal ve mülklerinin de
ğerini alacaklardır. 

Atina, 20, (Kurun) - Kral Jor 
jun buraya döndükten sonra te . 
tekkül edecek olan yeni kabine 
meıeleıi siyasal çevenleri şiddetle 
alakadar ediyor. 

B. Çaldaris ile arkadatları, kra 
lin parlemento haricinde bir ph· 
siyetin bafkanhğı altında bitaraf 
tahsiyetlerden teıkil etmek istiye. 
ceği İ§ kabinesine yardım edecek· 
lerini söylüyorlar. 

KRALA YIPLAN TÖREN 
Roma, 20 ( A. A.) - Yunan 

Kralı Yorgi bugün saat 4 ten son
ra, İtalyan Kralının özel treni ile 

Habeıler tintdi Anale civarın- K • • • • k 
da ıtaıyanıarın arkasını çevirme- uç u Antant 
le çalıpcaklardır. T 1 ? 

imparator tarafından çağrılan o p an 1 yor mu . 
Vebip Pata yakında Cicikaya dö- Bükref, 20 (A.A.) - ''Gelecek 
necektir. Vehip Pata demiıtir ki: Cumartesı günü küçük andlatma

" - Harp k~ybolmuş değildir. ya dahil üç hükumet reisi arasın-
Son gülen iyi güler.,, da Belgradda bir konferans to~ 

Roma, 20 (A.A.) - Resmi bir ]anacağı fayiası dolaşmaktadır. 
teblii, Mont - Goundi muhare- Bu konferf.naın telefonla toplantı· 
betinde 100 Habeşin i"ldüi!ünü ya çağırıldığr söylenmektedir. 
bildirmektedir. 

Romaya varmış ve devlet başkan . 
larına mahsus törenle karşılan · 
mıştır. Bir süel kıta selim resmi
ni ifa etmit ve durakta kral adına 
Amiral Monaco di Lugano ve B. 
Muaaolini adına B. Suviç bulun . 
muıtur. Durakta ayrıca bahriye, 
harbiye ve tayyare bakanlıkları 
delegeleri, Baron AJoisi, saylav . 
lar kurulu hatkanı, Faşist Partisi 
yüksek İtyarları ve Romadaki bü
tün Yunanlılar da hazır bulun. 
muşlardır. 

Kral Y orgi, resmi törenden son· 
ra Anastaıia villasına gitmiştir. 
Kral, Romada kardetinin çocuğu 
Prens Kristofor ile kansı Prenses 
Anna'nm misafiri olacaktır. 

Floranse, 20 (A. A.) -Yuna~ 
Kralı Y orgiye tazimlerini bildir -
mek üzere buraya Belen Yunan 
aaylavları. gazetecilere verdikleri 
bir diyevde, bugün Floransede bu 
lunan Kral Konıtantin ile Kralice 
Sofia ve Olga'nın naşlarının pek 
yakında Atinaya nakledilecekle . 
rini bildinnitlerdir. 

Mısır 
grev 

gazeteleri 
yapacak 
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Ustaşilerin muhakemesi 

Suçlular Susuyor 
Aix-en·Provence, 20, (A.A.) - zeteye bildi.rildiiine göre, Yugo,. 

Celsenin, başlangıcında mahkeme lavya nasyonaliıtlerinin, müda • 
reisi, Austachilerin müdafaası için faa avukatı B. Deaıbons'u öldür " 
baro reisi Sandinotunun tayin edil meğe karar verdiklerine dair, Piti 
diğini söylemiştir. burgdaki Hrrvat göç.menler kurulıı 

Bunun üzerine Sandiont doıya- tarafından mahkeme batkanıne
yı tetkik etmek üzere mühlet iı · gönderilen bir telgraf üzeriııe, 
temiş, reiı, mahkemeyi erteai ıü · Fransız otoriteleri, Marsilya aui • 
nü öğleden ıonraya bıraktğmı ve kasti davası münasebetile fevka
daha uzak bir tarihe talile edemi · li.de tedbirler almıflardır.. • 
yeceğini bildirmiıtir. Muntazam Yugoslavya ~ 

Birçok avukatlar Sandinot ile portlarile Aix şehrine gelmi! olaJI 
birlikte müdafaa yapacaklardır. iki şahıs tevkif edilmiştir. ,_.-

Müttehemlerin, mU&'ıakeme es . 2400 1. J k . h • J ,. 
naımda cevap vermekten ve baş. ıra 1 ı tı as 
ka yeni avukat kabul etmekten im 
tina edecekleri !anılmaktadır. 

Aix-en-Provence, 20, (A.A.) -
Austachiesler davasının üçüncü 
celsesi, galiba ıırf tekle ait bir 
celae olacaktır. Müttehemleri ha· 
zrr ise de müdafaa vekilleri yok. 
tür. Ve niyetleri davanın mümkün 
olduğu kadar uzak bir tarihe te • 
birini iıtemektir. Sebebi de dos . 

lzmir, 20 (Özel) - it Ba~ 
hesabı cari memuru Suphi 2 
lira ihtilastan do1ayı teVkif edil .. 
mittir. Paranın 2100 lirası bulUd" 
muı, beraber yaıadığı HünnÜS e 
tevkif edilmittir. .; 

Kamutaq toplantısı 

Londrs. 20 (A.A.) - Bilindiği yayı tetkike vakit bulmak arzusu· 

Ankara, 20 (A.A.) - KaJllU~· 
yın Refet Canıtezin ba9kaıılıi~"' 
da bugün yaptığı toplantıııll • 
denizaltı gemilerine mabıu• !"' 
mek bedeH ve denizaltı gemilerıst
de müıtahdem gediklilerle erı-r 

üzere Mısır iç itleri bakanlığı A- dur. 
rap ve Avrupa gazetelerinin diJ<. Londra, 20, (A.A.) - Manil
katini, 1929 kanunu mucibince, yada Kral Alekıandrın katli itine 

karışmıt olan tethi!Çilerin dava •. 
grevler J;akkında hiçbir haber ıında ıahitlik edecek üç önemli in 
yazmamak lüzumu üzerine çek- gilizin tahsiyetleri bütün esrannı 
mitti. 1929 kanunu, itaat etmiyen- muhafaza etmektedir. 

.,, ... 
lara ve erlere ıeferde ve aıane-ı;-. 

ler için hapis cezaıı ve ayrıca ltçi partisinden ıaylav Ben Ri-
ltalyanlar Gabredarre'da So· Ekmekten zehirlenen nakdi ceza vermektedir. ley ile Rhyıin Aix mahkemesince 

mali cephesinin mevzilerini takvi- 3000 k • • dinlenecekleri haber verildiği hal 

da ve tatbikatlarda verilecek.;. ... 
zır gıda, askeri fabrikalar d .,,_. 
lindeki - kara, deniz, ha~~ 
müteha1111 subaylara verı~ ıs.
ihtisas yevmiyesi hakkındaki r 
nun liyiha larının birinci 111~ ı 
releri yapılmıttır. . • k,.ıltl"' 

Askerlik mükellefı~~ defit' 
nunun bazı maddelennın 10 
· 'I · · k la'"yihatıll tırı .mesıne aıt anun .,-

da ikinci müzakeresi yapıblal.I ...... ... __ _ 

ye etmektedirler. ışı Bugün Londrada dönen riva• de, bunlardan hiç biri şahitliğe ça 
Tayyareler, Tigrenin cenubun• Madrit, 20 (Özel) - Bir un yetlere göıe, Mısır gazetelerı iç ğırılmamış!ardır. 

müteahhidinin verdig"'i zehirlı" un- bakanlıaının bu m··dahal · AVUKATI Ol.DÜRECEK 
da ketif ~utları yapmıtlardır. • u esıne · 
Adı..._ '--ba lardan yapılan ekmeklerden 3000 kartı ırev yapmağa karar vennit- LERMIŞ 

..... , 20, (A.A.) - Ror k' · h' 1 · b h 1 d Peır.te 20 (AA) F 
b

.ld' ıtı ze ır enmıf, u asta ar an lerdir. Bu tezahür hükilmetin in- :ı , • • • - ranaanm 
ter aytarı ' miyOI': "it k I ' . Aix tehrinden buradaki bir ga · 

Sanddrfma göre, Habeı hükG . üçü ölmü§lÜr. Müteahhit tevkif o - gı ereye artı o an sıyasası aler tıuııınıııınııı•ıııruıınıınrmmııınıııınıııuııımnır.ııı:ıııımnrnıııHlllUllhllnını•ııımnnın 
meli · hamı muhafa lunmuı, kendsinden vaziyet hak• hine bir mahiyet alacaktır. ·Yarın- ve i~tir;:ık edecekleri söy:eıun:kte• 

~------..&.........;.;;.;;..;;..;;=....t..=.,;==~=:.;;.;;.;.;::;.ı._.._ ______ _... __________ ~--~--
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1 İtaretler 1 
Asıl san' atı 
arayalım A d J d • d ~ d • c.,~ek edebiyattan, hakiki na o u a yenı ogan me enıyet 

:Qt değerinden balı.edilirken 
~ ~)'t>n, neıeli, mÜ•tehzi e•e,.. Bir ltalyan arkeoloğu şöyle diyor: ölmüş medeniyetleri 
to bile bir kalem geride bırakı-
lıtr: ?ülümıiyen, istihza ed~n ararken yeni doğan bir medeniyetle karşılaşmak 
' rın ardında, maıkelenm111 b• .1. d . • d • b• h d 
hrı kurmuı bir kabalık, bir ruh ır 1 ım a amı ıçın erın ır eyecan ır 

ıfı •ezenler ı1ar. 
~Q)'a!ın en temiz, en güzel, en 
~ n laııtürü iztiraptır diyenler 
'lıh 11 ruhunu ve bu ruhun mcıl ve 
~ti feklind e tecelliıi olan ıanati 
.,,._'aptan süzülüp gelen bir akiı 
.. ,Qrfar. 

~anaU böyle ruh tarafından 
Iİ1t(/ le/ ığı zaman mad ele, matl ele
ht en bakıldığı zaman ruh olclır 
trı •tı~len bir ı§ık ıaymak en güç, 
~ ~etın yoldan muvallakiyete 
"' Qnların harcıdır. Bu yol çetin
"'" B ~ ' u yolda ıanat adamının 
l'rQnları hemen hiç yoktur. 

tQ4s~·~iz, çölümm bir aahado ço
llQ}ı ıltlınılerde ıerin rüzgarlar ve 
'- C?lcır keıle çalııan bu adam 
·~ı· ~I •ni gerçekten yapacaktır. Ve 
~hları bakır levha halinde kul
~ ~Qk bu levhanın üstüne cuır-

'11 ölmezleri kay:lolunacaktır. 

Doğu memleketlerinde çalışan 
İtalyan arkeoloji heyetlerinin te -
şebbüsü üzerine hük1imetimizin, 
Italya arkeoloğlanna Anadolu • 
nun bazr vilayetlerinde ilmi araş 
tırmalarda bulunmağa müsaade 
ettiği yazılmıştr. 

Araştırnıalan idare eden Bay 
Jakobi tstanbula dönerek yaptığı 
işler hakkında Beyoğlu İtalyan 
kulübünde bir konferans vermiş -
tir. 

Konferansta İtalyan elçisi Bay 
G:ılli yeni İtalyan konsolosu Bay 
Arnas İtalyan kolonisi ve b~r çok 
okumuş alakadarlar bulunmuştur. 

Profesör Jakobi demiştir ki: 
"Türk hükumetinjn yüksek mü· 

ıaadeıile buraya geldiğim zaman 
kııa bir müddet içinde batarılmq 
olan iıleri hayretle gördüm. Her 
tarafda yeni mektepler, haıtaha • 
neler, demiryolları açıldığını mem 

nuniyetle müıahade ettim. Bunun
la beraber bende en fazla heyecan 
uyandıran yenilik, Türkiyenin her 
tarafında gördüğüm ruhi değİf • 
medir. Gerçekten, Anadolunun u
zak yerlerinde bile, ilme, ilerleyi· 
te kartı halkın derin bir ıevgi be. 
lediğini büyük bir memnuniyetle 
gördüm. Ölmüş medeniyetleri a • 
rarken, yeni doğan bir medeniyet 
le kar§ılapnak bir ilim adamı i . 
çin çok derin bir heyecandır. 

Türk hükUmetinin müıaadeıile 
Kutamoni, Yozgat, Niğde ve Ma· 
latyada ara§tmnalar yaptık. 

lneboludan bqlıyarak, Frat kı· 
yılanna kadar iki ay dolqa.rak o
tomobille on bir vilayetten geçe
rek beı bin kilometre yol aldık. 

Bu yolculuğumuzda bize ref a -
kat eden hükUmet komiseri B. Se 
lahaddin Kanıdemir, Kastamonu 
liıesi müdürü B. Talat ve müzeler 

genel direktörü Hamit Zübeyrin 
büyük yardımlarını gördük. 

Uzun araştırmalarmıız eına.aın 
da bilhassa Taı köprü yolu üze · 
rinde Kırk tepelerde Zamanti Su 
mevkiinde dikkate değer, kiymetli 
Eti eserleri meydana çıkardı)c. 

Bu esnada iki eski mezarda a -
raıtırmalar yaptık. Burada iki Eti 
heykeli ile şimdiye kadar rastlan. 
mamıt otuz kadar kıymetli kita • 
beler bulduk. 

Bundan h&Jka yukarda isimle · 
ri geçen dört vilayetteki asanati · 
kayı gözden geçirerek dört yüz ka 
dar resim aldık. Bunları ltalyaya 
dönütümüzde ayrı ayrı tetkik e • 
deceğiz.,, 
Kış mevsimi dolayrsile, ttalyan 

prof esöıii memleketine dönecek · 
tir. 
tıkbahaida tekrar gelerek araş. 

trnnalarma devam edecektir. 

Haliç vapurlarını kim işletecek? 
Dün akşam belediyede bir toplantı yapıldı 

Haliç şirketinin bu ayın yirmi 
ikisinden itibaren vapurlanm iş · 
letmiyeceğini ve vaziyetlen ala · 
ka1ı makamların naberaar eamu
ğini yazmıştık. 

tki gün evvel de Haliçi Akayın 
işletmesinin daha muvafık olaca 
ğınm :Karar altına alındığı bildiri! 
mi~ti. 

Dün sabah Ankaradan ekonomi 
bakanlığından bir telgraf gelmiş, 
bunda, cuma gününden itibaren 
seferlP.rini tatil edecek olan Haliç 
Şirketinin işletme ve idaresine U· 
mumi hizmetler bakrmından bele· 

K ad ık Öy Su Şirketi 
hesap'arı 

Kadıköy Su şirketinin vergi he· 
saplarında tetkiki mucip bazı nok 
talar görüldüğünden alakadarlar 
tarafından bu işe bakılmağa baş
lanmıştır. Bundan başka abone · 
!erle ~irket arasındaki hesap mu
aıneleleıi de gözden geçirilecek -
tir. 

Imrali adasına soğan 
ekildi 

!mralı adasında yapılacak asri 
hapishane çalışmalan için bir tec· 
rübe mahiyetinde olmak üzere 
gönderilen mahkumlann çalışma 
ya başladıkları bildirilmektedir. 
MahkUmlardan gerek balıkçılıkta 

diye el koyarak Haliçte seyri.ise· 
ferin temin edilmesi bildirilmiş 
ve Akayın maddi ve manevi su -
rette yardım edeceği de ilave e -
dilmiştir. 

Bunun üzerine dün akşam vali 
ve beledye reisi Bay Muhiddin 
Ustündağm başKail rğmda alaka -
dar memurların iştirakile bir top· 
lantr yapılmış, vaziyet tetkik edil· 
miştir. Belediyenin aldığı tedbir 
ler bu sabah bakanlığa bildirile. 
cek ve akşama kadar bakanlıktan 
yeni bir cevap beklenecektir. 

Cumartesinden itibaren vapur· 

Atatürk köprüsü l 
Mukavele dün imzalaadı 

!ç İşleri Bakanlrğr taraf mdan 
tetkik edilmek üzere Ankaraya 
gönderilmiş olan Atatürk köprüsü 
münakasasma ait evrak tasdik e -
dilmiş, gelmiştir. Dün belediye hu 
kuk işleri direktörü Muhlis, fen 
heyeti direktörü Hüsnü ve Hugo 
Hennan f rrmasmrn mümessilleri 
toplanmışlar, mukavele esaslarını 
hazırlamışlardır. 
Akşam saat on dokuzda da va· 

li ve belediye reisi Bay Muhiddin 
Üstündağ ile fırmanın mümcssille. 
ri mukaveleyi imza etmişlerdir., 

Bu suretle Atatürk köprüsünün 
münakasa işi tamamlanmış olmak 
tadır. 

gerekse ziraat işlerinde istifade ============= 
temin edilebilirse asri hapishane. 
nin kati şekli o zaman tesbit edi · 
lecektir. Balıkçılık için lazım olan 
ağ ve saire gibi iptidai malzeme 
adaya gönderilmiştir. Mahkumlar 

bir taraftan balıkçılıkla meşgul ol 
makta diğer taraftan da ziraatle 
uğraşmakdadırlar. Mevsim icabı 
olarak kadının birçok yerlerine so 
ğan ekmişlerdir. 

lan belediye işletmeye hazırlan · 
maktadır. Bundan başka şirket be 
lediyeye verdiği protestoda, Ha • 
liçte mezbaha yapılması ve fab · 
rikalann açılmasına müsaade e • 
dilmesi yüzünden Haliçte oturan· 
lann azaldığı ve buna belediyenin 
sebep olduğunu bildirmiştir. Be · 
lediye bu protestoya da cevap ver 
miş, şirketin iddialarının yersiz 
olduğunu, bildirmiştir. 

Diğer taraftan Haliç Şirketinin 
memur ve mfürtahdemleri de bele 
diyeye bir istida vererek haklan . 
nm tanmmasım istemişlerdir. 

ÇenberJitaş tamir 
edilecek 

Çenberlitaşm durumunu ince
lemek üzere müzeler genel direk. 
törlüğünün bir mimar gönderdiği 
ni yazmıştık. Mimar raporunu ha· 
zırlıyarak direktörlüğe venniştir. 
Verilen rapora göre Çenberli ta· 
şm ileride bir tamir görmesine ih· 
tiyaç vardır. 

Göçmenlere toprak 
2610 numaralı iskan kanunu mu 

cibince yerleştirilecek mahacirlere 
verilecek toprakların cins ve mik 
dan lç lşleri Bakanlığınca vila -
yetlerden istenmiştir. 

Tramvay seferleri 
Tramvay şirketi tarafından ya

pılan tarif ede seferler gündüz ve 
gece saatlere göre tanzim edil -
miştir. Tarifede esas olarak 10,30 
dan 12 ye, 12. 14, 14 · 17, 17. 
19,30 arasında tramvayların ka . 
çar dakika fasıla ile işliyeceği tes
pit olunmuştur. 

Gezintiler 1 
Çakan bir 
şimşek 
Türk çocuk/an bir mecmua çı· 

kardılar. içinde Çanakkale, Bula
yir, lzmir köyleriyle orta Anado
lu yaylalarından toplanml§ de
metler var. Demet diyorum, çi· 
çekle ıarılmıı yaralar deıcm daha 
iyi olurdu. Her aatırı ıızlıyan bu 
yapraklar üstünden çekiç gibi vır 
ran kuvvetli nabız ıesleri geliyor. 
Sanki kılıçlar döğülüyor. 

Hepsini btı§tan bO§a okudum. 
Temiz. kaynaklarda yıkanmış gö
nüller, içinde kayalardan uçmuı 

pek gözlü çağlıyanlann hızı uğul

dayan duygularla baıbCJ§a kal
dım. Sonra yüreğim rahat, içim 
aydınlık, gözlerimi kapadım. 0-
nümden ba.,ları kurt armalı deli
kanlılar geçti. Bu duygu onların· 
dı. Yaz tatilini toprak~ yurt •evgi· 
siyle dağlara vermifler, köyden 
köye atlıyarak Anadoluyu dolQf
mqlardı. Y azdanna ainen atq, 
duygularını keıkinlqtiren tav ~ 
radan geliyor. 

Vakit vakit gençliğin lıoppalı· 
ğından ıızlandığımı:ı olur. OnltıTa 
çıkma% ıokaklarda renkli gömleJı.. 
ler pefinde kargaların lnlavazlali 
ettiğinden lmılmlamru.ı En ~oli 
da okumadıklarından, 'Jağınıli 
ycqadıklanndan yaralamnz. 

Fakat ba Jıı akınlarına karıı 
yalnı: gücenmek neye yarar? .• 
Ni,in ıiper yapmıyor, ellerine ya
bancı düıüncelerle çarpqacak •i· 
/ahlar vermiyoruz?., Bakını: i§t~ 
bu küçük mecmua içinde hiçbiri
mizin emeği yok. Kapağında ken
di bayrakları dalgalanıyor. Yap
raklarında kendi yürekleri vuru
yor. Çanakkaleyi yapanlar, f. a
nakkaleyi onlar kadar anlamadı· 
lar. Anburnundan, 'Analartalara 
kadar yayılan ıerapnel tarlaları
nın her kemilı parçannda bir 
de.tan •nen onlar oldıt. "Meh· 
met,ik,, in hakkım onlardan bQf . 
lia kim istiyor ki? 
Bulayır nrtlannda tanlı bir yal

m:zlıkla yatan ''Namık Kemal,, • 
"Menfaat~ eli Jeğmemq kır ~i
çekleri,, ni onlar götürdü. Çocuk
lar biliyorlar ki, Namık Kemalin 
bu dağlardaki yalm:zliiı bir öJt.. 
süzlük değildir. Bir dağ, bir Na
mık Kemale az bile. Ezdiği .a
müklü böceklere baliıp lıendini 

kahraman •ayan zavallılar "Tak
ma yeleli,, yalaniyle kendilerini 
ona ,arpml§lardı. Be, on .arq 
ve iki padiıahla tek bcqına bOfd
fan adam, takma yeleli hal •. 

Şimdi gençlerin temiz gönüP.. 
lerind en azan •eogiyle yüreğimi
zin bu yarannı kapanmq görüyo
ruz. M ecmaalan ~akan bir fİm
§ektir. Keıkin ve cana yakın bir 
aydınlığı var. Ne mutlu onlara! 

S. Gezgin 

Haliç rıhhmları 
Haliç nhtnnlarrnm çok bozuk 

bir halde bulunduğunu gören e ~ 
konomi bakanlığı Eminönünden 
Unkapam ve Galatadan Azap ka· 
pısma kadar uzayan kısımlann 
mutlak surette tamir edilmesine 
karar vermiştir. Eyüp tramvay hat 
tının inşasına yakında başlanaca. 
ğı için ilk olarak Eminönü Uka • 
pam arasındaki rıhtım yapılacak
tır. 

Halkevinde lngilizçe kursu 
Eminönü Halkcvindcn: 4 Birinci 

kfmun 93:i den itibaren Evimizde ingi. 
lizce kursları da açılacaktır. Bu ders. 
ler çarşamba ve cumartesi günleri 
sant (17) de 'crilccektir. Yazılmak is 
te~rn lcr her giin Cıığaloğlundaki E. 
\'İmiz Merkez Bürosuna gelerek ka • 
yıtlarını ) aptırabiliı"ler. 
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Radyodan alınan Vergi 
Kadın yaralamak 

suçlusu hamal! 
Universitede 

Tahsisat alınırsa yeni 
enstitüler açılacak 
Üniversitenin bütün eksikle 

rinin tamamlanması için rektör -
lük Bakanlrktan tahsisat iste -
miştil'. Bu tahsiM.tm tutarı ~3,500 
liradır. Bakanlık Finans bakanlı · 
lığından bu parayı bir istikrazla 
alacaktır. Para verildiği takdirde 
KniYersitede birçok yeni enstitü 
lcr açıldığı gibi bir de fakir tale. 
beye mahsus yuıt yapılacaktır. 
Yurtta da Üniversitede okuyan 
ve yardıma muhtaç olan talebe ya 
tıp kalkabilecektir. 

Ankara, 20 (Telefonla) - Hü• 
kumet radyodan yılda 10 lira pa
ra almakta idi. Ankaradaki rad
yo sahiplerinden bir çoğu mü,tee 
rek imza iJe posta ve telgraf ge
nel direktörlüğüne baş vurarak, 
kancnda radyo resmi vermek için 
bir kayıt bulunmadığım, binaen
aleyh bu paraların alınmaması la-

zrmgeldiğini, şimdiye kadar alınan 
paraların geri verilmesini istemiş• 
leidir. 

Her ne kadar ilgili ,irketle hü
kumet arasında yapılan mukave
lede 1 O lira alınacağı kaydı varsa 
da bu cihet bir kanunla teyit edil• 
memiştir. Bu hususta yeni karar 
verileceği sanılıyor. 

ihracatın korunması hakkındaki layiha 
Ankara, 20 (Telefonla) - E

konomi Bakanlığının hazırlamak
ta olduğu kanunlar arasında ihra• 
catın korunması hakkında da bir 
layiha vaı dır. 

Bu layihada, ihracatçıların ha-

Sanayi f{enel 
direktörlüğü 

Ankara, 20 (Telefonla) - Sü• 
mer Bank serviıder ıubesi direk
törlerinden Bay Reşat, Ekonomi 
Bakanlığı Sanayi genel direktör-

iz bulunn:aları lazım gelen vasıf
lar etraflı bir surette tesbit edil· 
miş bulunecaktrr. Layihanın tetki
ki muayyen bir ::ı amanda bitirile
rek Kamulaya verilecektir. 

Başbakan 
Diyarıbekire gitti 

Ankara, 20 (Telefonla) 
Ba,bakan isme~ lnönü, Diyarbe
kir hattını açmak üzere bugün ha
reket etmiştir. 

lüğüne atanmış, yeni vazifesine --·--... --ıımııaw:nıııımnmmımmnıaııwumumuııw 
baılamıştu. Sıhhat müsteşarı 

9 aylık ihracat Trakyaya S?idiyor 
Ankara, 20 (Telefonla) _Bu Sıhhat işleri müsteşarı Hüsa · 

meddin dün sıhhat işleri direktör 
yıl dış piyasalarrla satılan afyon- lüğüne gelerek sıhhat ispekterle . 
ların duru.mu çok iyidir. ilgili ma- rinin de bulunduğu bir toplantı -
kamların hesaplarına göre dokuz ya başkanlık etmiştir. 
ay içinde yapılan ihracat, geçen Toplantıda İstanbul sıhhat işle 
yıhtt iki misline denk gelmekte- rile Trkavada bulunan göçmenle 

rin yerleştirilmesi .işi görüşülmüş. 
dir. tür. Bav Hüsameddin ve ispekter-

'"'""''"'"' .. a"' ııımııımıımnım•mıııaıınuıınııııııııııııınmınımmnıtmnnıtınıtn1' !erden bazıları bugün Trakyaya gi 
Polis ha~erieri: decekle!·dh·. 
ll2lll 

Beykoz parkındaki direk 
Beykozda Park gazinosund~ 

makine dairesinde bulunan yedi 
metre uzunluğundaki direk Şa -
ban isminde biri tarafından çalm· 
mış, yakılmak üzere kesilirken bu 
lunmuştur. Şaban yakalanmıştır. 

ALACAK YÜZÜNDEN - A· 
yazma kapıda keresteci Bedros 
kahveci Cemilden alacağım iste · 
miş bu yüzden aralarında kavga 
cık~uştır. Kavgada ikisi de biri -
birlerini dövmüşlerdir. 

KAVGA ETilLER - Beyoğ · 
lunda Meşrutiyet ma.hallesinde 
Sütlü sokakta oturan Zıyayı sey · 
yar ·sütçü Abdullah alacak yüzün. 
den dövmUştür. 

BiR SARHOŞ YAKALANDI-
Aksarayda Sofularda oturan 

Mehmet Emin sarhoş olarak Hor
hor caddesinde bağırıp çağırm~ş. 
halkı baş\na toplamıştır. Emın 
yakalanmıştır. 

KALB DURMASINDAN Ö · 
LÜM - Sanyerde Büyükdere 
caddesinde oturan Yervant Be -
zirciyan evine giderken sokakta 
düşmüş, kalbi durarak ölmüştür. 

Tıp talebe cemiyeti 
kongresi 

Tıp Talebe Kurumu Genel Sekre • 
terliğinden: Kurumumuzun yıllık ge. 
nel kurultayının ikincL-.inin geçen 
hafta çokluğun bulunmaması dolayı. 
siyle bu cumartesi saat 13 de Univcr. 
site konferans salonunda toplanaca. 
~ı bildirilir. 

· ·Eyüp Sulh icra r.ıemurluğundan: 

Mahe'\ız olup paraya. çe,·irilmesine 
karar , ·erilmi;: olan Beş adet fıçı 21 
- 11 - 93:> tarihine müsadif çar~ım. 
ha günü saat (12) den (13) e kadar E. 
yüp J{urukavak cadde.sinde 5/ 7 N. lu 
~ükkanda açık artırma suretile para. 
,. ~evirfleceğlnden isteyenlerin 'lc2,20 
tellatlye müşteriye ait olmak üzere 
sözü geçen gün ve saatte yerinde ha. 
zır bulunmaları ilfm olunur. 

(Y. N o. 11150) 

Matbaamıuı gelen eıerler: 

z;raat gazetesi 
Ziraat mektepleri mezunlan cemi • 

yeti tarnfından ayda bir neşredilen 
"Ziraat gazetesi., nin sekizinci sayısı 
çıkmıştır. Okurlarımıza tavı:ıiye ede . 
riz. 

Atletizm kış idmanları 
lstanbul Atletizm Heyeti Başkan. 

lığından: 
Heyetimiz kış salon idmanları için 

aşağıdaki programı hazırlamıştır: 
ı - 2.'l - 11 - 93;; cuartesi günün. 

den itibaren kış salon idmanları baş. 
lıyacaktır. 

2 - Haftada iki giin yapılacak o. 
lan kış salon idmanları cumartesi 
:5.30, çarşamba günleri de 6,3{) da baş. 
lıyacaktır. 

3 - Kış salon idmanlarına rnıntıt • 
kamııa dahil bütün kulüplerin atle • 
tizmle meşgul olan azaları işth'ak e. 
debilec:ektir. 

4 - Uç ay devam edecek olan kı~ 
salon idmanlarına kulüplerimizin bü 
yük bir ehemmiyet Yermesi Ye atlet. 
!erini muntazaman göndermesi la • 
zımdır. 

;; - Atletizm Federasyonu kı~ sa . 
lon idmanlan i~in Deyoğlu Halkevi 

·salonunu mıntakamız atletlerine te. 
rnin etmi', ati etlerin çalıştırılması i. 
<;in de emrinde bulunan antrenörlere 
lfmmgelen tebligatı yapmıştır. 

6 - Muayyen günlerde atletlerin 
spor eşyalariylc beraher llalkevi sa. 
tonunda bulunmaları tebliğ olunur. 

[Nöbetçi eczaneler 1 
Samatyada: Rıdvan, Aksaray da: 

E. Pertev, Karagümrükte: Suat, Şeh. 
remininde: Nazım, Fenerdt.>: Yitali, 
Şeh1,adeba~ında: Üniversit&. Bah~e • 
kapıda: Mehmet Kazım. Ankara. cad. 
desi.,de: Eşref Neşet, Ze~re!cte: Yor. 
gi, Beyazıtta: Cemil, Beşik taşta: Ali I 
Rıza, Galatada Okçu Musa cadde.sin.

1 
de: lzidor, Beyoğlunda Posta sokak. 

ta: Ga rlh, Mi~ soka.ğı~d~: ~im. onci · ı 
yan, Kurtuluşta: Dımıtrı, Kasımpa . 
şada: Merkez, Hasköyde: Halk. 

Dün akşam hakyerinde 
tevkif edildi 

Küçük pazarda oturan hamal 
Çankırılı Osman oğlu Osman, Sı
dıka isminde bir kadını bıçakla ya 
ralamaktan suçlu olarak, dün ak
şam üzeri Sultanahmet kinci sulh 
ceza hakyeıinde sorguya çekildi. 

Evli ve çocuklu olduğunu söy -
!iyen Osman, suçunu inkar etti, 
şöyle dedi: 

- Ben, bu kadını yaralam:-.:~ 
şöyle dursun, görmedim, kendisi . 
le karşılaşmadım bile ! Bu, bana 
karşı bir iftiradır. Benim müdafa 
a ~ahitlerim var. 

Okunan raporda, Sıdıkanm bı -
çakla bacaf,rınm üç yerinden yara 
lı bulunduğu, açılan yaraların üç, 
beş günde kapanacağı yazılmış · 
tı. 

Hakim Selahaddin Demirelli, 
suçun mahiyetine göre, hamalın 
tevkifine karar verdi ve duruşma
yı, şahitlerin çağınlması için a -
yın yirmi dokuzuna bıraktı. Ve 
Osmana şöyle söyledi: 

- Müdafaa şahitlerinin isim · 
lerini kaleme ver. Onları da ça . 
ğıralım ! 

- Bu işten dolayı ben de da • 
vacıyım. İstidam, müddeiumumi · 
liktedir. 

- Numarasını getir. İki dava. 
nm birleştirilmesi gerek olup ol -
madığıru o zaman düşünürüz! 

istimlak edHecek bina 
sahipleri kira alamıyor 
tlbayhk binasının karşısında ya-

pılmasına karar verilen yeni tüze 
sarayının yapısına başlanması i · 
çin birçdk ev1erin istimlaki ica_p 
etmektedir. Binaları istiılılak e • 
dilecek bazı ev sahipleri istimlak 
dolayısile kiracılardan aylıkları -
nı alamamaktadırlar. Bu vaziyet 
karşısında durumlarının düzeltil 
mesi için tüzeye başvurmaya ka. 
rar vermişlerdir. 

Belediye ve mezarlıklar 

MAKAM PARALARI - llk 
tedrisat ispekter ve baş öğretmen 
!erinin makam paralarının tekrar 
verileceğini evvelce yazmıştık. ıs 
pekter ve öğretmenlerin paralaıı 
bu ayın sonunda kendilerine veri 
lecektir. Kültür direktörlüğü ma
kam paralarının durumunu bakan 
lığa bildirmiştir. 

YABANCI VE AZLIK OKUL -
LARlNDA DERSLER - Özel is 
pekterler dün kültür direktörlü · 
ğünde bir toplantı yaparak yaban
cı ve azlık okullarında okuyan ta 
lebeye Türkçe, tarih, coğrafya, 
yurd bilgisinin tedrisi şekilleri et -
rafında görüşmüşlerdir. Okullarda 
akalliyet talebesine bu dersler kur 
şeklinde gösterilecektir. 

Yeni şekil bütün yabancı ve az 
lık okullarına tamirnen bildiri · 
lecektir. 

lNKILAP DERSLERi BAŞLl -
YOR - Universitde inkilap ders 
lerine önümüzdeki pazartesi gü -
nünden itibaren ba.5lanacaktır. tık 
dersi C.H.P. genel sekreteri Bay 
Recep Peker verecehiir. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bu 
de~lere bütün yüksek okullar ve 
Üniversite talebesi devam etmek 
zorundadır. 

Hariçten dileyjci olarak iştirak 
etmek isteyenlerin dinleyici kartı 
almaları lazımdır. 

Istanbu'un imarı hangi 
meselelere dayanıyor? 

Vakıfla, mezarlıklar belediyeye Türkiye lktisatcıl~r Cemiyeti ta-
geçtikten sonra, bazı mezarlıklar rafından, konferanslara başlan · 
üzerinde belediye ile muhtelif mıştır. Bu senenin ilk konferası, 
kimseler arasında anla.~amama · !stabul belediye imar müşaviri 
mazlık çıkmış ve belediye mezar· Dr. "\Vagner tarafından "İstanbul 
lıklardaki bütün tasan·uf hakkını şehrinin imarının dayandığı tek -
tam manasile kullanamamıştı. Bu nik ve ekonomik meseleler 
arada olmak üzere bilhas.53. Edir · mevzuu etrafında verilecektir. 
nekapı mezarlrklarmm kendisine Konferans cumartesi günü saat 2 
a~t olduğun.u Heriye süren ~ütf~ de Ticaret Odası salonunda veri -
aga veresesı orta~a çıkm:ş ve ıddı lecektir. 

· asını tapu senedıle tevsık etme · 
. ğe çalışmL5tı. B.elc~iye ile bu cins Kuru kahveye bezelye ka-
tasarruf hakkı ıddıa edenler ara · rıştır anlar cezalandırılacak 
sındaki anlaşmamazlık henüz hal . . 
!edilememiştir. Eğer belediye bu Bazı kuru kahvecılerm kavur · 
işi kendi lehine bir neticeye bağ . dukları kahveye Bezelye karıştır 
lryacak olursa, bütün mezarlık . dıkları yapılan teftişlerden anla . 
lar belediyeye geçmiş olacaktır. şılmıştır. Dün şubelere bir yayım 

St d 1 d yapılmış, h-uru kahvecilcrden sık, 
a yom ucuz a 1 sık nümuneler alınarak Bezelye 

Hallnn spor oyunlarına karşı karıştıranların şiddetle cezalandı 
gösterdği büyük alakayı gözönün nlması bildirilmiştir. 
de bulunduran Taksim stadyomu, 
maç ücretlcdni indiımeğe karar H~seki hastanesi 
venniştir. Stadyoında yapılacak Belediye Haseki hastahanesi 
maçlar için tribün de dahil oldu nin bu günkü şeklini kat'i olarak 
ğu halde her yerin fiyatı yirmi beş hdah etmeğe ve binayı yenileme · 
kuruş olarak kabul edilmiştir. ğe karar vermiştir. Belediyenin IS· 

Geçmiş Kurun/ar: 
21 'ft'şrinisani 1921 

Scyriscfain, Şirl•eti Hayriye ı;c 

Haliç rnpurlarının birinci meı:ki 

ücretlerine illll:e olarak alınmakta • 
olan yirmişer paranın Barik Ko . 
misyonu emrine tahsisi hakkında 
bir kararname neşredilmiştir. Bu 
kararnar;!C!Je göre talısil kılınacak 
mebaliğ, varidat bütçesinde açıla. 
cak bir fasla irat ı·e keza maliye 
bütçesinde "llarik Komisyonu cm. 
rine ı·erilecek olan., nomiyle ra. 
kam.~ız olarak küşat edilecek fa.~lı 
mahsusa masraf kaydolunacaktır. 

lah projesine göre şimdiki ahşap 
pavyonlar kaldırılacak, onların ye 
rine kargir binalar yapılacaktır. 
Bu projenin beş sene müddetle 
tatbiki nihayetinde Haseki hasta· 
hanesindeki bütün ahşap pavyon
lar kalkmış bulunacaktır. 

Bugün yapılmakta olan pavyon 
lar bitmek üzeredir. 

1 Kurdoğlu ltalyaya gidiyor 
I Ekonomi bakanlığı müşteşarı 

Bay Faik Kurdoğlu Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. 

Yeni tica!·et müahedesi ko -
nuşmalan için ıtalyaya gidecek · 
tir. . 

Şehrimizdeki 
Yunanlı subaylar 
Af ilan edilince derhal 

g idecekler , 
f O 

Yunan kralı Yunanis~na d~ 
dükten sonra genel af ilan e • 
ği için son isyan esnasında nı 
leketimize iltica etmis olan 'e S 
tanhulda bulunan Yu~an su~d' 
rı memleketlerine dönmeğe h 
lanınaktadırlar. ıı:r 

Yunan subayları, araıarın~~.,ı 
de General bulunmak üzere duııı~ 
dan beş on gün sonra budu . U 
za çıkmışlar ve lstanbula getifi 
mişlerdi. rit' 
O zamandanberi memleketıe,-s' 

deki ailelerinden uzak Y~ıil~~ s' 
Yunan subaylan Yunanista ·'& 
cak mektuplaşabiliyorlar, ve. ~r 
!erinden gelen para ile geçilll) 
lardr. ~· 

Şehrimizin muhtelü köşeleotı1 
de aile arasında veya otelde f (.' 
makta olan subaylar, genel ~0j:t kar çıkmaz memleketlerine ~ 
ceklerdir. Vazifelerine ne sU~, 
avdet edecekleri meselesi sa111• 

dan belli olacaktır. 

Limanda bir 
kaza oldu 
Evvelki sabah lima.nnnızdS; 

deniz kazası olmuş; İtalya.Jl , 
d.ıralı Reana şilebi Akdenizej; 
mekte olan İnönü denizaltı ı;· 
sine çarparak yaralanmıştır· ;. 

Hadise Kızkulesi önünde o~ 
deniz altı gemimiz, çarpış1f 
meydan vennemek için mall. 
yaparak rotasını değiştirmelt~f ı 
nllştir. F:ık~t bu oı:::ru:\dn ~\~ 
lehi deniz altı gemisine çarır 
mıştır. .ı 

Çarpışmada deniz altı ge~ 
nin burnu şilebin teknesini d~ 
ve bu suretle iki gemi akIJltı 
beraberce sürüklenmişlerdir. C/ı 
pışrnayı duyan ilgili makamlr · 
men tahkikata başlamışlardı!· 
önüne bir şey olmadığı anlaŞ1 
yaralanan şilep limanmuza ıı 
mıştır. 

Konservatuvar binaS1 

ilkbaharda yapılac•~ 
Şehzade başındaki ko~1 

tuvar binasının inşa projesirı?111 rine alacak olan Alman n1! !il 
Policik d\41 şehrimize geıını; dl 

Profesörle yapılacak, bUJll)'. 
sonra plan ve projeyi haz~~ı:ı~ 
üzere tekrar Almanyaya dorıe 
tir. Yapılacak binanın inşaat 
nakasası nihayet üç ay sonı11 
lacaktır. 1~ · !nşaata da ilkbaharda b3Ş 
ınası muhtemeldir. 

Limon satışları hald6 

yapılacak 
Limon ve portakal satarıl; 

halda satış yapmaya mecbur t! 

ınelerinden dolayı şikayet ~ıı 
lerini yazmıştık. Belediye~e :r~ 
lerle um.kadar bir zat deınıştJ,,J 
"- Limon ve portakal t~~!1' 

G .. ı.ı· rini evvelce çağırdık. oı ~ 

kendilerile mütabık kaldı}<. ~(. 
ma.n limon ve portakal S3tı ~ 
halda yapılmasında bir ırııı~ 
görmemişlerdi. Limon satış~ 0 
alınmakla sekteye uğrayac~ 
ğildir.,, 

Anneler Birllğind~ıf: 
Anneler birliği yönetiill ~it 

dün bir toplantı )raparak fa; j 
cuklara ve annelere yardfl 
konuşmuştur. -eril 

Bundan başka yakında '
1
-o 

cek mfü.:amcrenin ~ekli v~:i ~Jf 
mı Ü7.crindc u~ ü..vc1cı·in fı r 
ml§tır. 

1 

b 
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imparatorun mezarı oto
nıatik oklarla çevriliydi 

. Vünkü Moğolistan içinde, bu 
bıtıneı; tükenmez lnım ve kaya 
ıneınleketi içinde bir takip hare -
k~tine giti§mek kendileri için hiç 
hır istüade temin etmedikten baş
ka çok tehlikeli olabilirdi. Bu çöl
ler içinden yeni kuvvetler tedarik 
ederek geriye dönecek olan Hün -
ler bel~ de kazandıkları her şeyi 

kendilerine kaybettire bilirlerdıi. 
Hünlere gelince, onlar da Çin 

topraklanndan çıkarak asıl yurt-
1~rrna girdikten sonı·a yine bu şe
?~iz, köysüz, mamuresiz çöller 
ıçınde sadece kendi atlan, ara -
haları ve hayvan sürüleri ile yaşa. 
lllağa başladılar. Tekrar eski ço • 
hanlrk hayatına avdet ettiler ve 
dört yüz sene kadar semavi impa
ratorluğu kendi haline bıraktılar. 
. Fakat Vu. Yang'm Çinde te -

sıs ettiği sükfuı, rahat ve terakki 
devri yine ( Kung - Nige) den son
ra nihayet buldu. Çünkü Vu. Yan. 
gın isyanında kendisine yardım et
llliş olan generaller her biri hiz -
tnetine mükafat olsun diye kendi
lerine beylik verilince gunırları 
fı:tnıış, biribirlerinin aleyhine en-
tıkalar çevirmeğe düşmüşlerdi. 

nu gibi dahili ihtilallerin netice -
~i ise her vakit olduğu gibi yine 

Ç{ni zayıflatmıştı. Obür tarafta bek 
ıyen Hün1er ise yine atlarına bi -
l'leı·ek, arabalarını sürerek hudut 
hat1al'ndan berive rrecmeğe bas -
lam!~lardı. · ~ • · 

Milattan önce :243 senesinde 
Gin imparatorluğuna Şc - Hoang • 
~J·~eçti.Bu imparator Vu-Yang'm 
cl~~Üeyliklere taksim ettiği Çin 
krtasınm icıari birliğini temin et . 
ti, lkinci derecedeki krallar, va . 
~llar hakimiyet hakkını tamamen 
1tnnaratora bıraktılar. Kendileri 
~ade ,·ali vaziyetine geçtiler. Bun
dan sonra Şe • Hoang - Ti Çinde 
kuraklığa karşı tedbir almak için 
su kanalları kazdırdı. Feyezanla -
l'tn önüne geçmek için setler yap -
tırdı. Bundan sonra Hünler alev· 
hine harp açtı. ~ 

SEDDI ÇIN .NlÇlN VE NASIL 
YAPILDI 

İmparator Şe. Hoang- Ti Hün 
ler üzerine sefer yapmağa karar 
\'erdikten sonra general (Mung -
~iyen) i kendisine başkumandan 
1tıtihap etti. Esasen ilim ve edebi
l'~t ile meşgul bir fikir adamı idi. 
Ötedenberi Çinde yazı için bir ne
\7ih' ucu sivri kalem ile baınbo lev-
aları kullamhrd'I. O kalem ile bu 

levhalar üzerine yazı hakkedilir
~~· tık defa olarak general Mung-

ı ya·zı yazmak için kağıt Ye mü
l'ekkep ve fırça kullandı. 
b Çin alimi imparatonm emri ile 
"aşkumandan olunca kalemi, ka
gıdı bir tarafa brraktr. Başına miğ 
feri geçirdi, eline krlrcı aldı. O za
lllana kadar Çinde hiç bir kuman
?anın cesaret ile girişemeC:~ği bir 
ışe başladr. 

Fakak Mung - Tiyen iptidaları 
l!ün memleketi üzerine sefer ac
~;ı. nın c;ok ·zor bir iş olduğunu tak 
ır edememişti. İşe başladıktm 

~?nra bu işin öyle zannettiği gi-
ı kolay olamıyacağım anladı 

llünler adet itibarile pek çok, ce 
saret ve harp kabiliyeti itibarile 
ta_hminden daha yüksek i&i. ı 

Bundan başka Hünler memlP· 

keti üzerine sefer yapmadan ev -
vel bizzat Çinin hudut vilayetle • 
rini kurtarmak lazım geliyordu. 
Çünkü bu vilayetler komşu göçe -
be kabileler tarafından istilaya uğ 
ramıştr. 

General iptida şimalde (Ti) 
ler üzerine yürüdü. (Ti) ler tüy
lü ve yünden yapılmış manto gi -
yen insanlardı[. Bunlar mağara gi
bi yerlerde yaşıyorlardı. Garpta 
(Hiyung) lara rast geldi. Bunlar 
deri gjyiyorlar, et yiyorlardı. Ce
nupta (Man) larile karşılaştt. Bun 
lar aletlerine resim yapıyorlardı. 
Şarkta (Yi) ler bulunuyordu. Bun 
lar ba~larmı tıraş ederlerdi. Vü -
cutlerinde resimlC'r vardı. Çiğ et 
yiyorlarlr. 

General Tung - Tiyen bunların 
hepsine de ayrı ayrı galebe çal -
dı. Bi.itün bu kabileleri Çin hudut
larından dışarıya attı. Fakat bu 
kabileleri huduttan atmak kafi 
değildi. Çünkü kendi hallerine bı
raktıkları takdirde bir müddet 
sonra yine bir frrsat bulup geri ge
lecekleri şüphesizdi. Onun için ge 
neral Tung - Tiyen esaslı bir mu
hafaza tedbiri almağı düşündü. 

Nihayet Şan - Si eyaletinin hudut
ları boyunca uzun duvarlar yap . 
mağa karar verdi. Bunun üzeri -
ne (Hoang - Ho) nehrinin boyun
ca uzun setler yapmağı imparato
ra teklif etti. İmparator Şe.Hoang 
- Ti bu teklifi kabul ettiği için der
hal inşaata girişti. 

Çin Seddi denilen bu eser dün
yanın en büyük harikalarından 

biri oldu. Yerine göre beş metre . 
den on metreye kadar yüksekliği, 
dört metreden yedi metreye ka -
dar genişliği olan bu duvar dağ • 
<lan dağa atlıyarak, vadiden va -
diye geçerek büyük Çin krtasının 
hudutlarını kapattı. Ayni zaman -
da bu seddin icap eden yerlerine 
kuleler yapıldı. O zamanın usul • 
lerine göre tahkimat icra edildi. 

Bu kadar büyük bir eserin ik
mali için ne kadar amele kuvveti 
sarfed'ilrnek lazım geldiği kolay -
ca takdir eriilebilir. Filhakika Çin 
seddini yapmak için yüz binlerce 
amele getirildi. Fakat yine bun • 
lar frfı.fi gelmedi. Bunun üzerine 
imparator Şe - Hoang - Ti bir ira
de neşretti. Bu irade mucibince 
suiistimalde bulunan, rii5vet alan 
memurlaı1n ve hfikimlerin Çin 
seddi inşaatinde kullamlacağr ilan 
edildi. Bu suretle büyük Çin sed -
dini :yapacak olan amele ve usta
Jarrn yanma ehemmiyetli bir kuv
vet ilave edilmiş oluyordu. 

Nihayet Çin lntasını ecnebi is~ 
tila ve tecavüzündeı:ı .bir daha ma
sun bulundurabilmek için başla -
nan büyük eser ikmal edildi. Bun
dan sonra imparator Şe - Hoang -
Ti artık rahatça ölebilir, mezara 1 

girerken gözü arkada kalınıyabi-
lirdi. <Arkosı var) 

İmnbul Belediqui 

.$ehir11'yatrosu 
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Yazan: 

Necip Fazıl 
Kısakürek 

Bulgaristanda 

Tayyarecilik 

Mektep çocuklarına tay· 
yarecllik merakı aşılıyorlar 

Sofya, (Özel) - Bulgaristan"' 

r abancı memleketler postası 

Mısırdaki s·on karışık
sebebi lıkların 

da son zamanlarda tayyareciliğ~ ''H •• • t• • t •• d ) k 
çok büyük önem verilmeğe baş- urrıye ımıze ecavuz e en ere arşı 

lanmıştır. Melrtep ~~~~ldarma va- boyun eg"' meyiniz .. Eg"' er egv erseniz .• 
rrncaya kadar butun gençlere " 
tayyarecilik aşk ve merakı aşılan" 
maktadır. 

Bilhassa motörsüz tayyare tec· 
rübeleri, ve inşası bütifn mektep 
talebelerine öğretilmektedir. Bu 
maks:::ı.tla bir de kurs açılmııtır. 

Ayni zamanda, Bulgar sportistlert 
tayyare menfaatine müsabakalar 
tertip etmektedirler. Yalnız bir 
kulüp geçen gün tayyareye 20,000 
Leva hediye etmiştir. 

Bulgar hava kuvvetleri direk
törü Görgi Vasilefin söylediğine 

göre, üç Bulgar tayyaresi Mart a• 
yına doğru Bulgaristana komşu 

devlet merkezlerini ziyaret ede
ceklerdir. 

Zehirli f!azlara karşı 
tedbfrler 

Bulgaristanda çok büyük faa
liyetlerde bulunmakta olan zehir 
li gazlarla mücadele cemiyetleri 
teıkilatı günden güne kuvvetlen· 
mektcdir. 

Bu uğurda ianeler toplanmak· 
ta, halka bir muharebe vukuunda 
zehirli gazlardan ne suretle koru• 
nabileceği öğretilmektedir. Bu ce· 
miyet1erin organı olan Sofyada 
(Gazlara karşı müdafaa) gazete
si çıkmaktadır. 

Gazeteler, tayyarecilikten, 
memleketin müdafaası için tay· 
yareye olan ihtiyaçtan, zehirli 
gazlardan bahseden yazılar yaz
maktadırlar. Tayyare satın alın-

ması için her taraftaki teşekkülleı 
kendi aralarında para toplamakw 
tadırlar. 

Her sene veremden 
20,000 kişi öLüyor 

Son posta ile, Mısır gazeteleri krala, hüküınete ve İngiltere ınü
Mısrrdaki karısrklıklar hakkında m.essiline bildirdik ve tem.el yasa· 
birçok malU.ma'°t vermektedir. sının iadesi için çalıştık. Nesim pa. 

Bu malfunat içinde telgrafların şa krala müracaat ederek 1923 te-
bildirdiği noktaları alıyoruz. mel yasasının iadesini rnuvaf rk gö 

lkinciteşrinin 13 üncü günü Mı . rüp görmediğini sordu. Kral, mu· 
sırın istiklal muahedesi bayramı- vafakatini bildirdi. 
dır. Bu günün istiklal bayramı sa·I Kral, millet ve hüküm.et kara • 
yılmasının sebebi şudur: rıru verdikten sonra İngilizler bu 

1918 şenesinin 13 ikinciteırin işe katİyen karışmamayı taahhüt 
günü Mısırın ulmal lideri Saad ettikleri halde işe karışdılar. Bu· 
Zağlul birkaç arkadaşile birlikte nun üzerine Nesim paşa ile görüş· 
lngilterenin Mısırdaki mümessil - tük. Bize İngiltere mümessilinin 
liğine giderek İngiliz mümessili yeni bir temel yasasının hazırlan
Sir (Visiget) e Mısırın Hüriyet ve masma tarafdar olduğunu bildir " 
istiklaline kavuşmak istediğini di. Kabul etmedik. Ve ligiltere • 
ve Mısırın artık lngiltereye karşı nin bu müdahalesine tahammül 
ancak müsavi vaziyette duracağı- etmiyeceğimizi söyledik. HükU • 
nı bildirmişlerdi. met, trigilizlerin müdahalesini pro 

Bu hareket üzerine bütün Mısır testo edecek, haklarnnIZI koru • 
ayaklanmrı, Hüriyet ve istiklal mağa uğraşacak, muvaffak olmaz 
uğurunda her fedakarlığa hazır ol sa çekilecekti. 
duğunu göstermişti. 13 ikincite§ • Derken İtalyan · Habeş buhranı 
rin Mısrrm istiklal müca.hadesine ortaya çıktr ve o zaman vaziyet 
girişmesinin başlangıcı olduğu i- değişti. Mesele yalnız temel yasa,.. 
çin her yıl bugün törenlerle kutlu- sının iadesi değil, bütün vaziyeti• 
lanırdı. mizi tasfiye meselesi idi. HükO. • 

Birkaç gün önce de bu yıldönü- met bu yolda çalışmağa başladr. 
münün ayni şekilde kutlulanması lngiltere ise bütün donanmasını 
için hazırlık yapılmış, daha önce Akdenizde, ve MISir sularında 
den hükumet de zabrta kuvvetle • topladı. Mısırdaki askerlerini ve 
rini seferber ederek bir hadisenin tayyarelerini arttrrdr. Biz Mısırın 
vukuuna karşı gelmek istemişti. müdafaaSI işinin Mısır tarafından 
Zabıta kuvvetleri kalın sopalar ve yapılmasını istiyoruz. Mısrr asker 
tüfeklerle silahlanmıştı. lerinin, Mısır paralarının, Mısır 

Hükilmet, bütün talebenin ders limanlarmm ve her şeyinin bir 
lerini bırakarak bu hatırayı kut • başkası tarafından kullanılması • 
lulamağa karar verdiğini öğren • na razı değiliz. Bunun için !ngil
mesi bu tedbirleri almasına sebep tere ile vaziyetimizi tasfiye gerek
olmuştu. Talebe mekteplerden çı. tir. Biz de Nesim paşa da bir ınuh· 
kara.k doğrudan doğruya Saad tn·a ile İngiltereye bu dilekleri bil 
Zağ Jul kulübüne giClip Veft lider dirdi. Bu dilekler şunlardır: İn · 
lerini selamlamış ve İngilterenin giltere ile Mısır arasında bir mua· 
Mısıra karşı aldığı vaziyeti pro .. hede imzalanması ile, iki Mısır 
testo eden şiddetli nutukları din - arasında dostluğun kuvvetlenrne
lemişlerdir. Daha sonra "Ulus evi,, si. Kapitülasyonların ilgası ye 'Mı· 
adile tanılan ve eskiden Saat Zoğ sırın uluslar cemjyetine ginnesi. 
lulun ikametkahı olan eve gidil . Birinciteşrinin on sekizine kadar 
mesi kararlaştırılmış ve talebe ile va.zi:vet bundan ibaretti. Fakat İn 
halk ulus evine giden yolu tut · giliz'ler fırsatın bu işlerle uğraşma· 

Bulgar hükumeti, Vereml1' muştu. . . . ğ·a elverişli o.Jmadığr fikrinde idi-
··c lele etmek üzere bir kanun Talebe ıle halkın yolda bır lngı . ler. Nihayet Sir Samuel Hoar İn· 

mu at · ı· k .. kı ' · 1 k 1 ·· 'it · M t 1 s ın ı"· .. . . .. 1z as er1 t asıy e arşı aşması uze gı erenın ısır eme yasa rn 
layıhası hazırlamıştır. Bu munase· rine talebe İngilizce ile "Kahrol· adesine müdahale ettiğini söyledi. 
bet!e beyanat veren profesÖ"' sun lngiltere,, diye bağınnağa "Bu vaziyet karşısında !ngilte • 
YaııuJof, Bulgaristanda her sene başlamış, ve bu sırada zabıta kuv- re ile mesai birliğin.den vazgeçi • 
ö\e"tlerin sayısı 20,000 kişi oldu vetleri talebeye ve halka karşı ge- yoruz, ve hükUmeti istifaya da • 
ğunu, 20 yıldanberi, Sofya şehrin- ler~k sopa. kul~a~akla bunları vet ediyoruz.,, 
de yaşamakta olan insanlar ka- dag~ak ıstemıştır. Fa~t talebe Nahas paşa bunları anlattıktan 
d . 300 b' k" · · ··ıd"... .. de polıse mukabele temış ve po • sonra sözlerine §U şekilde son ver-

ar, yanı ın ışının o ugu· ı· 'l"'h k ll tı dı" •• . ıs sı a u anmış r. 
nü, binaenaleyh, hır kanun yapa• Bunun üzerine talebenin bir kıs " "Artık gizli kapaklı her şey 
rak veremle mücadele edilmek mı zabıtanın üzerine yürüyerek ba mey'dana çrktı. Kanunu esasimize 
zamanının gelip geçtiğini söyle- zılarmın ellerindeki sopalarla tü - ve davamıza karşı kurulan suikast 
miştir. feklerin hiT kısmını ele geçirmiş ler anlaşıldı. Hüriyetimize teca • 

Bulgar ordusunda 
değişik Jikle r 

Geçenlerde Bulgar askeri gar
nizon kumandanları arasında de
ğişiklik1er ve yeni tayinler yapıl-

ve bunlara şiddetle dayak attrktan vüz edenlere karşı boyun eğmeyi
şonra, talebeye atef açmak emrini niz. Boyun eğerseniz her şeyi kaY. 
veren zabitleri de ayni şekilde betler, memleketinize ihanet eder, 
döğdükten sonra "Ulus evine,, doğ şehitlerinizin ntlılarmı rahatsız e
ru yürümekte devam ehniş ve bu- dersiniz. Bugün mücahide ve f e· 
raya vararak söylenen nutuklan daka.rlık günüdür. Hep birden mü 
dinlemiştir. cahedeye girişin ve fedakarlığa 
Nutukların en mühimi "Veft,, katlanm.ağa azmedin. Memleket 

mıştı. lideri Mustafa Nahhasındı Li . uğrunda fedakarlık gerektir. 
Bulgar Sü Bakanı General Sa- der son on altı senelik hadiseleri Biz de prensiplerimizden zerre ka 

nefin söylediğine göre şimdi de, hülisa ederek Sıtkr paşa ile hale· dar ayrtlmıyacağız, em.ellerimizi 
tabur ve bölük kumandanları a• finin diktatörlükleri devrini anlat gerçekleştirmeğe çalışacağnruza 
rasında da icap eden bütün tayin mış ve bu devrin "rüşvet, fesat, karşınızda tekrar and içiyomz.,,~ 

istipdat, zulüm, işkence ve anar. Mısrrm bütün vaziyetini anlatan 
ve değişiklikler yapılmıştır. şi,, devri olduğunu izah ettikten bu nutuktan sonra tören bitmit 

sonra Nesim paşa devrine geçerek ve halk dağılmağa başlanu~, fakat 
vaziyeti şu şekilde anlatmıştır: zabıtanın bu sırada halkı koğa • 

"!"fosim paşa eski devri yıkmak, ladığı görülmüş ve iki taraf ara• 
Bu akşam 20,30 da o devrin izlerini silmek, milletin smda kanlı bir çarpışma olmm, 

Frans1z tiyatrosu 
HALK OPERE'f l 

temel yasasını diıiltmek için işba. ve daha sonra bu çarpışmalar te • 
;,4y • BAYAN şrna geldi ve geçen yılın 30 ikinci _k_er_r_ü_r.;...e_tm_i_ıt_ir_. ____ _..,.._.,,.... 

teşrininde eski duıı.unu yıkan e · 
mirnameyi çıkardr. Daha sonra si
yasi maksatlarla işlerinden çıka -
rrlan mem.urlarr işlerine döndür · 

Uüyük operet 
Son Hafta 

Naşit - Ertuğrul Sadi 
Şehzadebaşı TURAN Ti11atrosunda 

Bu gece saat 20,!JO d:ı. 

Yazanlar: Mahmut ı·esari ve Necdet dü, irtica edvrinin kanunlarım kal Kleopatra 
Riiştü. Müzik: Sezai "e Seyfeddin dırdı, ceza kanunundaki neşriyat 
A~~I. cezalarım hafifletti. Bnmm üzeri- 'l'arihi me:;;hur eseı 

Gişe ~üncHiz aç-ıktır. Telefon: ·11819 nr Milli bir kongTa rağıı·drk. :; perd@ 
Fiyatlar: z:; - !'$t> - 7:> :.: 100 Loca: Bu yı lm ilk 'ayrn-da toplanan 

1 

Her tarafa tramva) 
·100 - 3oo ' Milli kongra 1923 temel Jrasasmm . Telefon; 22127 

Pek yakuıd:ı: TELl ... t TURNA' iadP.sine k!:!.rar verdi. Bu karan / ,,.--
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rlı:ıde muamele görenlcrdJr. t<akaml.ıır ım. 

ıı hp&llfl utıt ftyaU&rıda. 

B~ık dam mor salkım dalları sun'i bir renk, cazibe verir. Belki i Hukut 
altında gizli ... Beyaz, badanalı bu adam bu gece göriindüğü ka .

1 

• Loodrı ,..,o, - • Vh•u 93 - 1 
duvarları hanımelleri, yaban gül- dar güzel değildi. Fakat donuk * f';nyorır i2(). - • MıtJrld 17. - r 
leri ve sarmaşık dalları ile sarıl . ay ışığında bu hali ile dünyada • Parıs ı68. - • Bcrlin a4, -

H k d h • MllAno 17i, - • Varsova •4 
ımş... er esten, herşey en - içbir ressamın c:ıimdiye kadar 8 .... ·: ı ~ * f!rük~e 8~. - • udapc,c~ "' 
dünyadan uzak - yalnrz tabiatla tablosunda yaratamadığı, hiçbir * Aııu cı•. - • Hütre~ ı.s. - 1 

başbaşa kalmış bu kulübede genç muharririn kalemi ile canlandıra- • C'cocm ·ıs -- • Bclı;rad f 4 , -

bir adam oturuyordu. Mazisin . madığı bir güzellik içinde görü . • sorya :3, - ~ Yotohıma 35, - 1 

den acı ile geçen bir vaka, siyah, nüyordu. • Amsıcrda ~4. - • ;Alııo QJB. -
1 

dalrralr sa"ları arasında beyaz iz- Rü,1asmdan dikenli böguv ··rtıen • Praı 94
· - * Mecıuıyc ~3· - \ 

._, ..,. .J • ~roltho'm :\~. -· " Rıınltaoı 23"i - I 
lerini bırakmış, biçimli, hassas dallarının oynamasiyle uyandı. ç ki 
burnu ve koyu yeşil gözleri altın- Koyu yeşil gözlerini o tarafa dik· e ~r 1 
da birtakım buruşukluklar viicu - ti. Kimdi? Ne olabilirdi? Hafif • ı.ondra 619

·- * Stothlrn :ı. 1287 
• l'ltT)Or 0.7!H." • Vlyar. 4,948 ! 1 

da getirmişti. yapılı, ince, uzun bir genç kadın • Paııs ı2.06 • ~1adrıd ;ı.s190 
1 Her akşam güneş ufukta kızıl hayali birden önünde belirmişti. • Mlljoo 9.8•J- • Bertin ı,9763 ı 

hareler çizerek tabiatı pembe bir Gözlerine inanamıyordu. Sene . • flrütsc 4.7o ~ • Varşou 4,u;-:. I' 

renge boyadığı zaman o, sahilde !erce evvel benliğine, sonra bu • Arın~ "~ ~ı~i • Bu:iapc,rr 4.3~96 
senelerin ve belki de as1rlann yalnız adada hayaline, hatırasına • Ctne"'' ı.4 ı 5o • Rültrc• ıot.06ı?S * Sofyı 63,7~ - • 1 elgrıd .•4.8770 
,göğsünde uyuttuğu dalgalar ile tapmdrğı kadın şimdi karşısın · , Ammrdarı• 1. 17 .. * Yokohanı• 'l.7610 
aşındırmış olduğu yorgun, bitap daydr. Kuvvetli, adaleli kollarını • rrae 19,19114 • Moston ıoss :;o I 
manzaralı bir kayanın üstüne o - öne doğru uzattı... Beyaz keten ----E s H A M 
turur, güneşin en son kızıllığının pantalonlu, dik yakalı, mavili be. 
gözden kaybolmasını beklerdi. yazlı Remici fanilesi icinde saklı 

Gene böyle bir akşamdı; mazi- ince vücudu kendine doğru çekti. 
sini, - nefret ettiği halde gayri ih Yeşil gözlerini onun simsiyah, iri 
tiyari - elan hatırasına, hayali- gözlerine dikti, koyu, dal~alı saç. 
ne taptığı kadını düşünüyordu. larma uzun uzun baktı. Bu ufak 
S:ıhili kızıla, sonra pembe ve ni- başr J!Öğsünde sıkmak, ezmek is . 
hayet mor bir renge boyayan gü- tiyordu. Genç kadını ince bilekle
neş ufukta son ışığım da kaybet. rinden tutup kendine doğru çe • 
miş, arkadaki çam ağaçlan akşa- kerken birden yerinde sendeledi. 
mm siyah gölgesine bürünmeğe Of! Demek bu, dimağının mü
baslamrstı. Ayağı alaca karanlık- temadiyen ayni şeyi düşlinmesin
ta bir tahta parçasına takrldr. Tu- den doğan bir hayalden başka bir 
haf! Bu ne olabilirdi? lğildi, dik- şey değildi. 
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Hava tehlikelerine karşı 

Ga ata tüne i ve hamam· 
la a sığınak olabilecek 
Mahallelerde teşkilat yapılması, evlerin üstlerine 

kum tabakaları döşenmesi düşünülüyor 

Hava taarruzlarına karşı ah· 
nacak tedbirler hakkında tetkik
ler yaptık; okuyucularımıza bildi
riyoruz. Bu tedbirleri tesbit etmek 
üzere kurulan komisyon bir hafta 
sonra bir toplantı yaparak kar 
makamlardan mıntaka1armdaki 

mahzenleri ve sığınak olabilecek 
yerleri gösteren listeleri gözden 
geçirecektir. 

Bu listeler alındıktan sonra se
çilecek bir fen heyeti bu yerleri 
gezerek hangi mahzenlerin ne ka
dar masrafla bir sığmak haline 
getirilebileceğini tesbit edecektir. 

Beyoğlu cihetinde Tünel ile Is• 
l tanbulun hemen her tarafında hu· 

lunan hamamların da hava tehli~ 
kelerine kar§ı birer sığınak halin" 
de kullanılabileceği de dütünül
mÜ§tÜr. 

rm sığınaklara, apartımanlarda O" 

turanlarm apartımanlann altla• 
rındaki sığınaklara iltica etmele· 
ri muvafık görülmektedir. 

Tehlike İ§areti lstanbulun 
muhtelif yerlerine konacak dü
düklerle ve deniz ve kara vasıta' 
larınm düdüklerini çalmaları, 

zabıta memurlariyle bekçilerin 
düdüklerini öttürmeleri ile halka 
bildirilecektir. 

Her evin birer odalannın da 
pencelerinin uzaltılma11 suretiyle 
zehirli gazlara kartı birer korun· 
ma yeri olabileceği, atılacak boııı· 
baların infilakına mani olmak i• 
çin her evin üzerine kalınca birer 
tabaka kum döıenmesi de düşü .. 
nülen tedbirler arasındadır. Gaz 
atıldıktan sonra bunları temizle· 
mek için mahallelerde eski tulu~ 
bacı teşkilatına benziyen birer 
teıkilat da kurulması dütünül
mektedir. katle baktr. Ortasmdan kırılmış Uçan rüya ile o kadm da kay- _ 

bir kürek ucu! Koyu yesil gözle - bolmuc;tu. Kulübesine giderken ______ ...,._P_eflODl--be-..-Com--a--=-
1 

l'ini nasrrlr eUeri içinde srnısıkr ilk defa o gece "Yalnızlık!,, diye Takvim 1202 cf teşrin 212 cı teşrırı 

Hamamların büyük kapılarının 
imtizaçlı bir tekilde yapıldığı ve 
kubbelerin üzerine fazla irtifada 
kum döıendiği takdirde halk 
buralara sığınabilecektir. İstan
bul cihetindeki mazhenler de üst
lerine kalın birer beton tabakası 
yapıldığı ve içerlerinde de lazım 

gelen tadilat vücude getirildiği 

takdirde buraların da fevkalade 
birer sığınak olabileceği tesbit e
dilmittir. Mahzenlerin içleri de 
ölçülecek ve içerde kalacakların 
hıwasızlıktan boğulmamaları için 
kaç .Kişinin buralara sığınabilece
ği kararla,tırılacaktır. 

Bugünkü itfaiye te§kilatının 

hem muhtemel yangınları sön .. 
dürmesi ve hem de sokakları ıf!I' 

hirli gazlardan temizlemesi iın· 
kan dahilinde görülmektedir. Bu· 
nunla beraber itfaiye tetkilatı gt!" 
ni,letilse bile mahallelerde bu gi
bi ·bir kuruma ihtiyaç olduğu an" 
latılmaktadır. Bu kurumlara girt!" 
cek gençlere vazifeleri eıaıh bir 

tuttuğu bu tahta parçası üstünde inledi. ====~1'24 Şaban ıs Şaban 
hirkaç ~aniye, hiç krpırdatmadan, l!iiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiii 
c:nrdurdu. ı :!;R(· :\: .. :Ar~:o··v· · ... a .. · 

'• :. .... . .. 
~I ~.-.... • • . • ' ' ~ . , . ·. · ı ~ : '' . · '• ./ •,' 

' . . · · PROGRAMI .· ' -· · · 
. ~~ l ._ ... , ....... · ·--, .. . . . ·.·. ; . "" ··· · .......... :. .. : ........ . 

lSTANBUI. - 18 Bayanlara jlınnasUk 
dersleri, :le.yan Azade Tarcan. 18,20 Manen 
operası (UçUnctl perde). 19,20 Salt Edip vo 
çift piyano (kendi e~rlerl). 20 Foto 8U~y

ya konuşuyor. 20,30 Stüdyo orkestram. 21 

GUn dofuşu 
Gün ba~ 
Sabah namazı 
Öğle namazı 
lldndi namazı 
Akpm namazı 
Yatm namUJ 
tın.sak 

1 

Yılın geçen günleri 
Yılm kalan g1lıılerl 

6 53 6,!'i5 
16 47 1648 
5,56 5 58 

12 00 12 00 
1431 41,Sl 
16,47 1648 
182.3 18,22 
5 11 512 
322 B2J 

43 42 .. . . . ~ 

Yorgundu; hafif adımlarla ku
Jü besine döndü. tki tarafı mor di
kenlerle sarılmış ince, kıvrımlı bir 
yoldan ağır ağır bayın tırmanına
ğ'a başladr. Ay titrek ışığı ile ku . 
lübenin sarmaşık ve hanımelleri 
altında uyuyan duvarlan ve et · 
rafındaki meyve ağaçlarını yıykı
yorC:u. Kameriyeye yaklaştığı za
man heybetli. simsiyah bir köpek 
kuyruğunu sallıya sallıya ona doğ 
ru koştu ... O, yıkılır gibi oradaki 
tahta kanapelerden biıine çöktü. 

Radyo caz ve tango gnıplnn. 21,3:5 Son ha- -------------

Arkasını bir ağaca dayadı. 
Ay ışığı, sanki gökü kucakla . 

ınak istiyormuş gibi, geniş kolla
rını açmış olan çam ağaçlarım ve 
kameriyenin bir tarafını siyah tü
le bürümüştü. Buna güzel bir te . 
zat olmak üzere sağ tarafta mor 
salkımlar donuk ay ışığında Ja -
pon fenerleri gibi gözüküyordu. 

Hafif bir yaz gecesi rüzgarı al
nındaki harareti alıyor, pek er . 
ken beyazlaşmağa başlıyan siyah 
dal!"alr saçlarım öpüyordu. 

Ay ışığı birçok çirkinlikleri ör
tüp her şekilsiz şeye bir güzellik, 

berter • Borsalar. 21,50 Türkçe operetler ve 
dans parçatnrı (pl!k). 

BUDAPEŞTE - 18 Ziraat. 18,30 Orke.s· 
tra. konseri. 19 Konferans. 19,SO pldk, 20 
konferans. 20,30 Macar mUzlğl, 21 StUdyo 
piyes!. 23,05 Haberler. 23,25 Cazbant. 2f 
Macar mllzlğf. 

Bt)KREŞ - 13 ten Hi e kadar plak ve 
haberler. ıs Rndyo salon orkestrası. 19 Söz
ler. 19,20 Konserin arkası. 20 Haberler. 20,15 
PlAk (Tt\nmml§ p.ntörler). 20,40 Pl!k. 
21,15 Bllkrc:I Filharmonlslntn aenfonlk kon • 
seri. 23,15 Pltık. 23,45 yabancı dillerle ha • 
bcrler. 

BERLt!\ _ 18 Ham burg radyo orltcs -
trası (hafif mllzlk). 19,tO Muhtclu. 20 Şra
mmel kuarteti. 20,40 AlttUalitc. 21 Haber • 
ıcr. 21,15 Alman ev mll%lği. 22,Hi '"Dc.r Bau· 
er bfetet Seha.eh., adlı mll%ikll .ak~. 23 Du· 
yumlar, 23,30 Gece müziği (kUçUk radyo 
orkestrası). 

\1YANA - 17,60 yeni Viyana mllzlğl. 

Aradığım Kadın 7 ~ •I Aşk, Macera ve Hayat Romanı I• 
Yazan : Kadircan Kafh 

Bir erkek n bir doktor olduğum j 
halde ben bile ilk doğumu yaptırdığım 
zaman onun kndar serin kanlı olma. 
mıştrm. 

Onun bulunduğu evde de burası gi. 
bi hiçbir hırçınlık ve gUrültünün. şi. 
kayet ''e dmJtmın olmıyacağı şüphe. 

sizdi. 
Keı~di kendime tekrnrladım: 
- tşte aradığım kadın ... 

* * • 
Bir sant geçmeden doğum bitti. 
Kara, kuru, ufacık vücudunda yer 

)'er kızarıklar olan sevimsiz bir yav. 
ru... Hir kız çocuğu ... 

Sinirli, Emlıırsız, hırçın, düşüncesiz 
ve cılız bir kadının vereceği yemiş el. 
bet hundan başka türlü olamazdı. 

Kurak, yer yer köstebeklerle akta • 
rılmış, aynldnrla boğulmuş olan bir 
tarlnda elbet böyle sıska başaklar ye. 
tfşir ... 

Elbet, böyle etsiz \'e kararmış kız 

çocuktan olur ... 
Genç ,.e 1.avalh anne pek yorgun • 

du. Çocuğun doğma.siyle beraber de. 

Bölem~ 55 

rin bir: 
- Oooohl ... 
Çekmiş Ye yalnır. kendi kurtuluşu . 

na sevinmişti. 
Leyla, kendi cinsinden birisinin 

yavrusuna karşı bu ilgisi:r:liğindcn 

utanmı gibiydi. 
Ona: 
- Yavrusunu düşünmüyor. Aklına 

bile getirmiyor. Kamburunu atan bir 
zavallıya benziyor. 

Dedim. 
Bir inek ,.e bir keçi bile doğurur do. 

ğurmaz ilk iş olarnk yavrusuna ynlnr 
YC emzirir. 

J..ıeyl:l bana döndü: 
- Ne yapsın! ... Çok çekti. Kusura 

bakmayın! ... 
Dedi. Sonrn beyaz havluların içinde 

bağıran yavruyu kucağına aldı. An . 
nesine yaklaştırarak gösterdi: 

- Bak kardeşim. ne güzel bir kızın 
var! .•• 

Fakat genç anne Se\'inmemişti. Ona 
bakar bakmaz yüzünü buruşturdu. 
Dudak lıüktli: 

l~ Tarllıııel olmıyan bllgllcr. 19,10 Güzel 

.sanatlar. 19,15 Ebeveyn ile çocuk Kongo 
cUcelertnden. 19,50 Teknik haberler (hafta· 

Iık). 20 Haberler. 20,10 Dl§ siyasa ve Ulus· 

Jar Sogyctcal. 20,40 Eski senfonik eserler. 

21 lbsenln "ROSMERSHOLM.. adlı piyesi 

23 Haberler. 23,10 Eğlenccll mUzik. 23,150 
Tamimler. 24,05 Konserin arka.aı, l Dans 
müziği. 

VAR.,OVA - 16,30 Dana mUzfğl • Sözler. 
lT,lri Pla.k. lT,•5 Şarkılar. 18 Kon!erans. 
18,115 Hafit müzik. 19 Plyano (Leh eserle • 
ri). 19,SO Sözler. 19,415 PlAk. 20 KöyIUye ö· 
ğütler ves&ire. 2:ı Tiyatro (stüdyodan). 22,315 
Şarkılar. 23 Senfonik koruıcr (Mozart, Dan· 
kov.eki). 24,05 Dans pltLkltırL 

MOSKO\-'A - 18,30 Şıırkllı konser. 19,20 
Garp A.vrup8.81 kompozitörlerinin eserlerin· 
den sonra, Norveç ve lrlanda havıılan. 21 
"TOSCA,. adlı Puccint operasmm radyo a· 
daptuyonu, 22 Yabancı dlllerle yııyımlıır. 

- Bunun nere.;;i güzel? ... O kadar 
acıyı bunun için mi çektim? 

Der gibiydi. 
lı'akat Leyla çok tatlı n kandırıcı 

bir dille yavruyu öyle ~Uzelleştiri . 
yordu ki ... 

Genç annenin yüziinde yavaş y:naş 
hülyaya bendyen bir açılış gördüm. 
Doğum odasından kendi yatağına 

götürdiiğiimüz zaman yavrusunu kol. 
tarının arasına almış, emziriyordu. 

LeyHi. ona anne olmanın büyük sn. 
adetini anlatıyor, bu kara kuru, kü . 
çük kız çocuğunun yarın zeki, terbi • 
yeli esmer güzel bir genç kız olacağı. 
m ve annesinin onunla övüncccğlni, 
her çocuğun, doğduğu zamnn b<iyle 
olduğunu, tatlı tatlı, hem söylüyor, 
hem de ı,endi işini yapıyordu. 
Karyolanın biraz ilerisinde, ayak . 

ta durnrak ona baktım. Sabahın cam. 
Jnrdan ,.e perdelerin arasından s11.an 
altın ışıklarına karşı, ışıktan yaratıl. 

mış kadar güzeldi. 
Hayır, güzel değildi bu ... "Kadın,. 

dr. 
Odııdan ayrılırken içimden söyle 

dedim: 
- lşte aradığım kadın! ... 

c: * • 
Fi.skiye karşısındaki odamı n ı. .... 

dakt yalnı7.lığımı bmıkalı aylar ol • 
muştu. 

na~tan başa beyazlara bürünmüş o. 
lan bu hastahane, işten sonraki za • 

: 

Komisyon taraf mdan bastır~ 

lan 40000 kadar broşür yakında 
her eve birer tane olmak üzere da
ğıtılacaktır. Y almz lstanbulda 
136 bin ev olduğundan bu adet 
kafi ge!miyecek, yeniden broşür 
bastırılacaktır. Broıürde tehlike 
vukuunda halkın neler yapması 
lazım geldiği ayrı ayrı izah edil· 
miştir. 

Sura c~var v~ ahşap evde otu
ranların tehlike İ§areti verildiği 

zaman sur haricine kaçmaları 

tavsiye edilmektedir. 

Sığınaklara yakın yerlerde, 
yani şehrin merkezinde oturanla-

manlarcla hana kapkara görünüyor, 
hiçbir hayat arzusu vermiyor, hatta 
biltün arzu ve ümitlerimi körletiyor . 
du. 
Artık orada kalamıyor, i~imi bitirir 

bitirmez soluğu dı:.nrıda ve "Tepeba. 
şı,. ndaki panııiyonumda alıyordum. 

Fakat Leyla geleli bambaşka ol • 
muştum. Çekinmesem ve sebebini sor. 
mıyncağını bilsem fiskiye karşısında. 
ki odamı ve oradaki yalnızlığımı Ah . 
met heyden geri lstfyecektim. Çünkü 
beni dışarıya gitmek için vaktiyle kış. 
krrtan o idi. 
Akşamları geç çıkıyordum. 
Çok zaman hiç gitmiyordum. 
Bu hal Ahmet heyin gözi.ine ~arp • 

madan olamazdı. Dana: 
- Senin pavlyonun hava. ı güzel • 

leşti. insanı kendisine bağlıyor. Da • 
rı~ı başkalarının başına! ... 

Dedi. 
Ben içimdeki duyguları. başımla • 

rmı rahatsız etmiyeccğini bildik~e, 

hiç gizlemem. 
Cernp ,-erdim: 
- Yazık ki hu gü7.e1 hava), ancak 

giizleri alabiliyorum. 
Üstat, tepesi çıplak kafasının, a • 

lrndan başka ker.arlarında kalan be. 
yaz saçlarını okşadı . 

Yiizündc. kendi hiilya ''I! ~nadctini 
s<>vdi!clnindı> "'Ör<'nferin temiz sevin. 
d olrnnuyordu. 

Elini omuzuma koydu: 

surette öğterilecektir. 'O ı ~1 

Terkoz gölünden ıehre gelen 
ana borunun her hangi bir bomba 
isabetiyle tahrip edilmesi de şehri 
boru tamir edilinceye kadar ıusuı 
bırakabileceğinden bunu ön· 
lemek için su mahzenleri ve depo• 
ları yapılması, her aparbmanıf1 
en üst katında ihtiyat ıu depol&f' 
bulundurulması da düşünülen 
tedbirler arasındadır. Komisyon1 
halkı tenvir ve irtat için yakınd"' 
konferanslar verdirmeye de bat· 
hyacaktır. 

Bundan başka bu i,Ie daiıni 
surette uğraşmak üzere bir de da· 
imi büro kurulacaktır. 

Yekta Ragıp 

- Mes'ut olmak .. , Ne gariptir ki o. 
nu yıllarca, her yerde, hatta ur.alil~! .. 
da ararız; bulamayız ... Fakat bir gull 
sc. izce ayağımıza geldiğini, etrafı : 
mızda dolaştığını, hatta e.slddenbert 
yanıbaşımızda olduğunu görilrüz. A • 
kıllı odur ki onu mUmkUn olan eti 

kıAA zamanda görsün ,·e sahip ol • 
sun! ... 

Koluma girdi. 
Koridorda yavaş ya\•aş yürüdük· 
"Anneler,, koğuşunun yanında LeY· 

Hinın odası vardı. Ahmet bey onut1 
kapısını açtı. }~şiğinde durdu. Saygı 
ve takdir dolu bir sesle bana: 

- Dak! ... 
Dedi. UI• 
Orasını görmeyi sahiden ben ae 

terdim. Hatta bu bana, an1atıln1ns;, 
,·arı, 

kabil olmı:ran, aşkın sonuna lctf· 
anlatır gibi tatlı bir duygu ,·crece 

Odaya baktım: hiç 
l<liçük lılke karyoladaki yatağınıuk, 

bir yerinde en küçük bir buruşuk 1• 

bir düzensizlik yoktu. Yerler .~ırıl :t .. 
rıl ve temizdi. Komodinin üstund~ 
:raz Ye işlemeli bir örtü ... Deynzk ~;. 
haklar içinde bir ~urahi ''e n~zı 11

1 ... • kent .,. 
1r bir bardak.- Kenarda bir ıs ,11ıı 
Etajerde iki kitap ... Karyolnnı~rs:ift 
ucunda yan ynna \'C tertemiz ~1 

1118
". 

rugan terlik ... Duvarda bi~ d~.nı~ 0 • 

zarnsiyte iki tarafında ikı guzc ç 
cuk resmi... varı 

<Arkaaı 





ABONE ŞARTLARI: 
Wlll* e •1'1• il '1bll ~il 

Memftıket1mtlld9 760 •20 236 ııo 

Yaballeı yerlere 13~ 72:1 400 1~ 

Posta birliğine \ 
lROO 9:><1 l'IOO 11'( 

glnnlye.o yerlere 1 
rnrklyenln ber posta merkeztnde KlltUINa abone yazılır 

YAZI VE.: YONE'TIM YERi: 

btanbuı, Ankara cıuıde.t. l ~Alil'I yurdll) 

(ldare: U370 
reıetoo ) Yazı tşıert: 24379 

TelS?'&I adreal: K UNUN l.uuıbuJ 

Poet.a ıtutu.u No. '8 
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Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

Qsram·ı~ 

/.40 isTiFAD~LiDiR 
16/1ıı1935 

AKTiF 
ı -- • __ __ .. __ _ 

vaziyeti 
PA.SiF 

Lira Lira 
Kasaıı . 

Altın. ;;ali kilogram 1 b.494,438 L. 23.200.795. b5 
... 7.346.279 -

Sermaye ............................................................ tS.000.000.-

OSRAM Laboratuarlarmın 
yeni meydana getirdikleri 
OSRAM " D ,, ampulleri 
fennin bir mucizesi telakki 
ediliyor. Çifte spiralli olan 
OSRAM " D ,, Iambalarr 
tabii sarfiyatla pek çok 
ışık verirler. Cereyandan 
tanı manasile istifade et -
mek isteyenler 

Banknot .................................. . 
lhtivaı aı.çesı • ....................................................... 1 026.756.6i 

Cfaklı, ...................................... . 679.928. 19 ~1.227 C0'-2 84 
1 ecavllc't:k i f. anknotlar: 

Cahildeki Muhabfrler. 

Tür,.; •ır ·'~' .......................... fi. 1. t.07 .!'98.64 .ti07 59864 

Deruhte edilen eHaı.t na~ tiye L 158 748.563.-

1\anunun o ve 8 inci madde· 

t- arlçteki fluhablrler . 
1 eriıre ıevfi an hazine tara 
fınd:ın va i ıcdiyaı 10.750.980.-

Altın Safi kilogram 4.401,265 ~ 6.190.744 02 1 >eruhtc edilen evrakı naı;tiyt 

sam ''D Altına tahvili kabil Se ı best dövizlf' ~. 6 602 2J8 02 12 792.982 04 ba!<ıyesi ........... , .. _ .................. . ı 47.997 583.-

t azine Tehvlllerı ' K aısılıffe.ı tamamen alon olarak 

'' Ampullerini diğer Iambalaıca 
Deruhtt' edilen e\·rakı naktive · 
1 arsılın-ı 1 1 sa.-48 -6" 

tedavül~ ilAvcten vazedilen ~L 13.000.000. - 160 997 583 -
.. .,.. - { .:- ,, -
ı,anunun ı \ c 8 ıncı mad 
delerint" revlikan 1 I:ızinr- ıara· 

Tilrk Lirası Mevduatı : tercih etmelidirler. Adi ucuz 
lambalara nazaran yüzde 
40 istifadelidirler. 

tından vaki tedivaı • 10.750.980.- 147.997 58.J -

Senedat Cüzdanı 
~::~:~iiz ~~::::::::::::::::::::::::::: ~ 15 637 9 I 7 .Otl 15.637.91706 

1 lazine booolan ...................... ~ L. J 818.500. - Döviz Mevduat. : 

I'icari senetler ............ ··········· ~ .. 22 ~S J. 7 4~ o 7 24 ı 70 243.97 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 
~::~~~1iz ::::::::::::::==~~=~~~~=~~ ı 12 ~~~~~~~~ 1283841444 

f Deruhte edıll'n evrakı nak- 1 
M uhtellf ~ .......................................... --....... - .. 70 585.784 24 

Al ciyenin karşılı~ı esham ve li :H.996 444 73 
tahvilAt ıtibari kıvmctlc U 

B ı Sc-ıbcst f:sham v,. Tahvillt 4.429.014 - 36.425 458 73 

Altın 'c <lö,·ız Ü7.erın~ n&nc: 

Tah,·il:'lı üzerine avans 
~ .~ a2.4I8.53 
~ 4.828.28( 43 

Hissedarlar········ .. ···-... - ................................. . 
muhte:lf 

Yek On 

4860699 96 

4500000 -
13 504 88623 

2_.ZQQ~f>.'!_5~:!! YekOn 276.086.455.41 

Ankara Jandarma müstakil 
taburu komutanlığından~., 

~ ~art ı~33 tarihinden itit aren~ 
rskClnto t.addi ı l zde 5 1·2 - Altın ilzerine avans yUzde 4 1·2 

1 - Jandarma Müstakil Ta'~uru erabnın bir yıllık ihtiyac~ ~ 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan birinci çeşit ekmejill il 
Tabur hayvanlarının bir yıllık a. pa ve kuru otun miktarı ve~ 
bedeli ikinci maddede yazılıdır. isteklilerin eksiltme gününde ;it 
zılı aaatten bir saat evvel teklif mektuplarını komisyona • ..J ı 
bulunaü.klardır. Eksiltme 9artn'\mesi parasız olarak tabur kaı;J.' 

Muhtelif elektrik malzemesi 
~\skeri fabrikalar U. niüaürlüğünden: 

Tahmin edilen bedeli 70000 lira olan yukarda yazılı mal:e.eme 
,\sl:eri Fabrikalar Umum MüdW-lüğü Satınalma komisyonunca 5 -
tlkkanun - 935 tarihinde Pertembe günü saat 15 de kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname üç lira 50 kurut mukabilinde komisyon• 

DiinyAntD tn Hbit 
dudak boyası, 

FARUKl'nin CiCi 
aıtıtıdır. Hlç bir t~ 
maala ıllinmeıt. Ya
kaıııa bile ;ıkmu. 
24 ıaat dudakta kalır. 
Tcc::rübeal kolaydır. 

Deposu t Sultanhamamında 

FARUKi GÜZEL KOKULAR 
.__.,. .. mağuuıdır. • 

tct'" 
gihmdan alınacaktır. • 'JfJ'llJ. 

2 - Satın alınacak birinci c;eıit ekmeğin miktarı azami 1 . ~ 
askari 120000 kilodur. Uk teminatı 1172 liradır. Kuru otun ıııı1' ,.pf' 
azami 120000 askari 100000 kilodur. ilk teminatı 540 liradır. ~ Iİ' 
nın azami miktarı 170000 askari 150000 kilodur. ilk temnat 1 
radır. 

3 - it bu erzaklarm ayrı ayrı eksiltmesi yapclacaktır. 6') 
(3351) (71 

dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 4750 lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde!erindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisyonca müracaatleri. (7237) 

~~~~~~~----~~------------~----~--~~- .. 
Denizyolları 

Istanbul 3 üncü icra memurluğundan: 

Siyasal bilgiler okulu satınalma 
komisyonu başkanlığından: 

Okulumuz talebesi için 210 · 225 takım elbise açık eksiltme u 

suliyle diktirilecektir. Bir takımın muhammen fiatı 11 lira muvakk,~ 
teminatı 18i liradır. isteklilerin ıeraitini öğrenmek için Yıldızd~ 
Okut ka~emine ve eksiltmeye gİr':f\ ek için 3--12-935 çar§&mba gu 
nü saat 14 de Fındıklıda Yüksek Mektepler muhasebeciliğinde Ko 
misyona müracaatları. Ve eksiltır.~ nin saat 16 da biteceği ilan olunur 

(7220) 

Emniyet Sandığına 
1300 lira mukabilinde birinc1 derecede ipotekli olup .P-'$ 

ilan telefon: 227'0 •••ili çevrilmesine karar verilen ve tam:ı mına 2808 lira kıymet ta~dır j11" 
/mroz Yolu len Erenköyde Göztepe mahallesin ~te eski Yeniyol yeni, Yenı ıot<-1'W 

ASYA vapuru 21 lkinciteı- da eski 15, 16, 22 yeni 11, 11 num:ı ralarla murakkam ma tarla ve 

iŞLETMESi 
Acenteleri: Karakö1 - KöprBbqı 
Tel. (2.1'2 . Sirked MBblrdar ade 

rin PERŞEMBE günü saat 16 tamamı açık arttırmaya vazedilmiştir. . . Jıt1' 
da IMROZA kadar. "7338,, Arttırma peıindir. ArttırmJ. ya ittirak edecek mütterılerı~ll bif 

ill••ı•••••••••• .. meti muhammenenin yüzde 7,5 nfa betinde pey akçesi veya ııı• ~ 
__ bankanın teminat mektubunu ham il olmaları icap eder. Müte~ ~ 

-=nnm:m:ı:nm:ı::::::: .......... m:::a::ı=-. . ).rttJl ...... . 
---------------------------~9 .. 1 vugi,tan~~~~~~~env~d hM~an ~r~~aaütı~ dd~ 
Yüksek Mühendis mektebi arttırma H Türk Elbise gşartnameıi7/12/93StarihinemüıacHf7/12/935 Cumartesigüıı;, ..... 

!! O H rede mahalli mahsusuna talik edi1.~ cektir. Bi,rinci arttırmaıı . ııai'' 

ve Eksiltme Komisyonund~n: H eposu ıı2-935tarihinemüsadif23- 12-935Pazartesigünüd••;eııır 
H • • r de saat 14 ten 16 ya kadar icr\. edi !ecek, birinci arttırmada bede_iııltf· 

Mektep 'Klmyahane Laburatuva rı için ol baptaki tartnamesi veçhile 
ve açık e~iltme suretiyle bazı cihaz alınacaktır. Tahmini fiatı 4975 
lira ve pey akçesi 373 lira 12 kuruttur. 

~i Veresıye ve Peşın i ıneti muhammenenin yüzde 15 ini bulduğu takdirde üstte bır .~ 
!! Bahrekapı Hacıbekir karşısında- r. Aksi takdirde son arttırmanın te1'h !aüdü baki kalmak üzere ·~~ ... dif 
.ı ::. • H ı h. ıııu- .. 
!iki 86 numaralı mağazaya koşunuz .• on beş gün daha temdit edi erelC i - 1 - g36 tari ıne l•" .. 
!! l{ış gelmeden, soğuklar basmadan H 7 - 1 - 936 Salı günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede yaP~ıf· 
ii enel aradığınız her nevi yerli ve U ikinci arttırma n~licesinde en çok t\rttıranın üstünde bırakıla f'Jı,ıl 
•• b' k 1 1 sma 1 .. 1 te• 

1 
;: ecne 1 umaş ara 1 r ama n Q 7004 numaralı cra ve iflas kanunu ı :un 126 ıncı maddesine .,, Jı' 
!! Hazır elbiseleri burada bulacaksınız !i . . . . l . . l diler a ,4 :: u· d C .. t k: c d' \''t . _ ii l,nkları tapu sacıllerıyle sabıt o mı yan ıpoteklı alacaklar a . le fal :: ır e a muracaa a ı ır. ı rın •1 h" t h uııY n )erim izdeki fiyatlara dikkat Ye fır· h !radaranın ve İrtifak hakkı sa ıp e rinin bu haklıırını ve us 20 ,uıa 

----------------------- ii sattan istifade ediniz.(V.No. 10609) ft ve masarife dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren . ıasJJIY 
il .............. :••••••••• ............................. _. ~arfında evrakı müsbiteleriyle bir Hkte dairemize bildirrnelert 1...dr 

Eksiltme 22/ 11 / 935 saat 14 de yapılacağından girmek isteyenle -
rin \•aktinden evvel teminatlarını mektep veznesine yatırarak arttır -
ma ve eksiltme kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaik 
ile beraber belli gün ve saatte ve şartnamesini görmek için her gün 
komisyona müracaatları. ( 6241) 

Jandarma genel komutanlığı 
satınalma komisyonundan: 

1 - Kapatı zar: "!ksiltmeıinde verilen fiatin tam rf tğeri:.den 
görülmemesinden ( 55 ~ eli; bef ku ·uı tahmin bedelli ( 10,000) on~ bin 
kilo vazelin pazarlıklar: - 11 - 935 Çarıamba günü ıaat (15) de 
Jandarma Genel Komulınlığı ~urağında satın alınacaktı ... 

2 - Şartnamele: pdrası:... komisyonumuzdan alınabil;r Eksilt 
meye ıirmek istiyenleıio paza:lık günü ve saatinde ( 41~) dört yüz 
on dört lira ( 50) eUi k-.:ru~ luk makbuz veya banka mek~u Lu ile ko-
mis onumua , 7084 (3328) 

•.............. ····································=-- tıf us dır. Ak•i takdirde hakları tapu sicil )eriyle sabit olmıyanlar •• •riye ., 
lstanbul 6 NCI icra J/emurluğundan: linin paylaımasından hariç kahr Iar. Müterakim vergi, tefi~ li ıttf'I 

'f' d 'b t 1 b l d' .. k f · si beoe _...tıs Bir alacağın temini için haps edilip tanzı ıye en ı are o an e e ıye rusumu ve va ı ıcare . i .,.,ip· 
Praya çevrilmesi !\e karar verilen eş· 7ayededen tenzil olunur. Daha faz la malumat almak ııt 1 t~· 
ya:·ı b~ytiye 26-:- ıı, - 933 sa.h günü 34/ 1935 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen hacİ;,;) 
saat l.> De Beyoglu l'aksım Sıra ser r~ kıymet raporunu görüp anlıyaca kları ilin olunur. ( ·- ~ 
vilerde Billor Sokak 26 NO Hamdi ~::::J · 
Bey apartimani 10 NO Dairesinde a· 1 
çık Artırma ile .satılacağı ilan olunur. •stan bu ı Beledlycst tl•nl•r• ~ .. ı.,ır 

(Y. No. 11148) kas~ .... 
-1111u1101111ııu111111mıaııı•ııınıııııııııııııııııımııaınıtım11111mıııınnınıı"'".,..1" Kadıköy Belediyesinden: Ba ~ıboı olarak bet adet ti~ 

Sahibi: ASIM US - Vakıt matbaası ınuıtur. Sahibi zuhur etmediii tak dirde bir hafta aonr~.!!.tJ 
:Ne ri at · kt ril: cfilc Ahmet Seven · Hin olunur. (8.) , JJil"'!!" · 
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