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Atatürk'ün söylevi 
l\.an1utayın b~şinci devresinin ilk 

ç~lışrna yılı Atatürk'Un çok güzel bir 
~Yle,·i ile başladı. Büyük önderin bu 

~~·levi yalnız devlet reisi olarak de · 
: l, ~ŞSiz ulusal bir şef sıfatile de hem 
b ~k.~rnetc ve millet vekillerine, hem 
d~tun Türk ulusuna karşı verilmiş bir 
la ~ktif mahiyetindedir. Dundan do -tJ1 bu ~öylev resmi bir töreni açmak 
ı:ı 11 ı:ıöylenmi"' fiözden ziyade gözleri 

1· İıi ''e gönüIİerimizi yarının karan -

1;~lar1 içinde aydınlatan bir zeka '\'e 
aın projektörü olmu~tur. 

'- Atatürk'ün sözleri üzerinde dura · 
'Vak Pek çok ince Ye önemli noktalar 
8a r~,~· O kadar ki s:ıdece güzel söz 
bi 11 atı bakımından başlı başına derin 
tar .. tetkik konusu olabilir. Çünkü A · 
d"tu.~k'ün her söyle,·i üzerinde yürü · 
~ğ11rnüz dil inkılabının kutlu bir ko 
~ .. fıdır. Bu bakımdan en büyük Tür · 
\' 

11
". hu söylevdeki yüksek üslubu her 

i ilkıtten daha artık dikkate değer bir 
ktet olarak görülebilir. 
d Söylevin e:'!aSına gelince, her şey · 
b~ Önce arsıulusal durum hakkın · 
lta ~l fıkralar gözlerimize ~arpıyor. '\ işı koruyacak arsıul al nsıtala · 
Ilı -em vermekle beraMr km vetll ol 
d'ıtfı da ihmal ederniyeccğimizi bil -
dıt~l\ bu fıkralar hadiselere dayan · /fr için kıymeti bir kat daha artı · 
~t y· b . . .. 1 . l 

l'ı • ıne unun ıçın soy evın son a-
llı llda ulusal korum araçlarını arttır 
'tı~~ .~üzumunu gö -teren sözler her 
~dkun kalbine yazılacak bir şekil 

ı: 

'>ti '
1 
~n arsıulusal lıcidiseler, Türk 

let· · d '" ı ıçın kudretli bir hava or u • 
bi tıurı, lıayatiğ önemde tutulmasına 

ltalqan süvarileri Ma
ka/le' qe yürüqor 

Roma, 3 (A.A.) - Saat 1,30 -
Resmi tebliğe göre, İtalyanlar bu 
sabah saat 6 da bütün cephelerde 
taarruza geçmi§lerdir. Bilhassa 
M:ıkalle,ye doğru ilerlemelctedir · 
ler. 

Adisababa; 3 (A.A.) - Saat 
1,30 - Hükfunet mahafilinden 
öğrenildiğine göre, İtalyan kıtaa· 
tı doğu şimali bölgesinde Alagera
ya varmıştır. Danakil bölgesinden 
gelen ltalyan kıtalariyle lmmini 
bölkesindeki Habeş kuvvetleri a • 
rasında şiddetli muharebeler ol -
muştur. Cenup cephesinde İtalyan 
uça.1darının istikşaf uçuşları hariç 
olmak üzere, sükunet vardır. 
HABEŞLER ALLAHA GÜ· 

VENlYOR! 
Adisababa, 3 (A.A.) - Saat 

1,30 - İmparator taç giymesinin 
yıldönümü münasebetile yapılan 

kabul merasiminde demiftir ki: 
"Kendisine tamamen güvendi .. 

ğiıniz Allahın yardımI ile, Habe • 
şist.anın bu savaştan şerefile çıka. 
cağını ümit edıiyoruz. Bu fırsattan 
istifade ederek hükümdarlarmız 
ve devlet başkanlanruz için en iyi 
saadet ve refah temennilerimizi 
bildiririz.,, 
MAKALLEYE iLERi HARE • 

KETi BAŞLADI 
Tigre, cepheai, 3 (A.A.) -1 · 

talyanların Makalle'ye doğru ta• 
arruz hareketleri pek yakındır. Ve 
ihtimal ki ıafakla beraber batlı • 
yacaktır. Bununla beraber, ba~ka ı 

cephelerde de ayni zamanda ta • 
(Sonu Sa. 2 Sü. 2) 

Zecri Tedbirler 
Italyaya karşı alınacak 

tedbirler nelerdir? 
ı: dafıa hak ı·erdirdi. Çok emekle 
i~t;~.ufiunwz, canımızla korumağa ant ltalya lngiltereye yeni teklifler yaptı 
ılı 9'rniz kutsal yurdun. lıaı·adan sal· 

lıt:flara karşı güı·cnlik altında bu. bunlar oldukça mutedil sayılıyor 
•· l)ıası demek, bi=e saldıracakların, 
~tıdi ~']{f~.:'.li l0"l 1/llrtlarına bizim de ayni zarar • • • 7J§j, 
~ Yapabileceğimize güvenimiz de - Fransız - /ngılız anlaşması tahakkuk ederse ltalgo ~ ;....;~ 

ktir k" ""tt ~·kl · · k d. fikrini " l\ta... es ı mu e1 ı erının en ı sormama- r:.-~ 
t!kt türk'ün hemen her fıkrnsını yü l h t d k ' )~U .j .... en bir ilgi ,.e saygı ile takip etfr arına agre e ece ıl~ 7 
l()~i, g~steren T" met \'ek illeri işte bu 1 ~~ f ,j . 
tııt tt çok uzun ,.e coşkun bir alkış Cenevre, 3, (A.A.) - Zecri kilde hülasa edilebilir: f 1 

trıı ile kar~ıladr. tedbirler konferaıuı tarafından ka 1.- Kredilere tatbik edilecek om ' · 
~ 

........_ ASIM US bul edilen kararlar aşağıdaki fe· bargo hakkında, 39 devlet, ltalya 
~-------~----------------- ve sömürgeleriyle her türlü finan 1 

tedbirler almıt veya almaktadrr . anll .. Jar 7-2 yenı•Jd • sal muameleleri imkansız kılacak 
' 

lar. Atatürk ·Kamıılayın 1 lkinciteırin ioplanhııntla töylevlni vttiyor -

~~c ~~ 
' 2 ~~tQaaray Pcınatinaikoı adındaki kuvvetli Yunan takımını 
'" gıo[ rn "h. b" • liJQtl .. u ırn ır Farkla yenmeye muvallak oldu. Bu mc..ça daır 

" dun ba,lıyan lig maçları neticelerini 5 inci sayıfamızda bu
laccıks1nız. Yuk:ırıki resim Galatasaray- Yunan ta-

kım! ma~ındon alınmııtır. 

2 •. ithalat ve ihracata müteallik Atatürk, BQ.§bakan ve bakanlarımız Kamııtaya geliyorlar - Bcqba-· 
2, 3 ve 4 numaralı zecri tedbirler kan Ankaraaa yapdan süvari binidlik müaabakalarını görmeğe geli· 
hakkındaki teklifleri 44 devlet ka yor - Binicilik müıabakalarına giren subaylarımız Tanm Bakanı 
bul etmit ve ayrıca 6 devlet, bu Bay Muhli• General Mür•el ile beraber. 
tekliflere ait metni çok geç aldık· 
!arından, mevzuu bahis teklifle -
ri teveccühle incelemeğe hazır bu 
Iunduklarını bildirmi§lerdir. Fi • 
nansal ve ekonomik zecri tedbir
lerin tatbikine 18/ 11/ 1935 de baş 
]anacaktır. 

3.- Konferans, 1 tal yadan ithal o 

lunacak mallar ü.zerine mevzu am 
bargonun tatbiki hakkın 2a şu ka -
rarı vermiştir: Bilhassa klering an 
la§maıandan doğan ve ze::i ted -
birlerden ötürü tasfiyeleri imkan
sız bir hale gelen İtalyan borçları 
olduğu gibi kalacak ve bu husus
ta naklen ödeme yerine aynen te
diyat y_apmak üzre ltalyanlar ta -

(Sonu Sa. 7 Sü. 2) Çamurlarla .oyniyan ,ocaklar 

Dünkü 
· Fırtına 

1 Hava dün bütün tiddet ve sert· 
liğini muhafaza etmit fakat öğle
den sonra yağıf olmamı§tır. Yeşil 
köy hava merkezinden öğrendiği
mize göre dün tazyik 764 dü. 

En fazla hararet 14, en az 1 t o 
larak teabit edilmittir. Gece yir ~ 
snide iae ııcaklık dokuza katlar 
ılütmfi!tür. Karayel ._att:e saat yir 
miden sonra hrzmı biraz daha art 
trnnl!br. Hava.mn bugün ayni va 

'{Lfdfen •tfllfayı fıft'i':İnir). 
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- lta fya - Habeş harbi ( 

Yun~nistanda 
azanıJ"Or ! 
geneloy başladı 

3 / 11 / 935 te J 

~) ~m~~~re:i i ita~ t~iğ~ E~i! ~~oındJ) 
ikinci büyük bir taarruz hareketinin başlamak üzere bulundu· 
ğunu kaydediyor. Bu tebliğe göre şimalde lta.lyan oıduıuntı!'I 

ileri karakolları Agame ve Cheralta taraflarında il.eşil hare, 
ketleri ile me§ğuldür. Halbuki bazı Aımıpa gazetelerinin ay· 

Atina, 3, (A.A.) - Reyiam bü. I geldiğini bildirmekte ve ukıa si - da krallık demokrasi lehinde bü . 
tün memlekette tam bir nizam ve ı yasal şeflerle ihtirasları tahrike yük bir değişiklik vardır. 

= tarları taarruz hareketin:n başladığını bildirmiştir. Onun içi~ I bu dakikada ltalyan ordusunun hareketine clevam etmeld~ ol· 
ıükUn içinde cereyan etmektedir. çalışanları dinlememeğe ve fakat Atinada yapılan mitinglere 
Alınan ilık neticeler krallık taraf • bugün pek lüzumlu olan cezri is· naip Kondilis ile binlerce kiti it -
tarlarının kahir bir ekıeriy

1

et ka - lahatı ba;armak için elzem olan tirak etmiştir. Bu mitinglerde na· 
zandıklarını bildirmektedir. Ati · krallığın iadesini tasdike davet ip Kondilis ile eski baıbakan Çal. 
nanın 6 mc:ı ıeçim bölgesinde 865 etmektedir. daris söz almı§lardı'l'. Krallık ta· 
reyden 849 u krallığa ve 16 sı Cu- B.Kondilis'e göre, ulvi hakem raftarlarının bugünkü reyiamda 
muriyete rey verilmiştir. olan krallığın mevcudiyeti, dahili kahir bir ekseriyet kazanacakla • 

Agia Paraskevi banliyosunda iftiraklara nihayet verecektir. rı anlatılmaktadır. 
824 reyden 820 ai krallığa ve 4 ü Naip diyor ki: Atina, 3 (A.A.) _ B. Kondi· 
Cumuriyete rey verilmiştir. Mu • "Elen ulusunun tarihi, krallı - lis, gazetecileri kabul ederek, Yu-
bacirler kalabalık kütleler halin · ğımn onun bizzat mahiyetinde nan krallığının dıı işleri siyasası 
de rey vermi,lerdir. münderiç olduğunu iıbat etmekte- evvelki rejim siyasasının ayni o-

KONDILIS1N BEY ANNAMES1 dir. Yurdu, ulusal büyüklüğe sevk lacağrnı teyit etmiş ve demiştir . 
Atina, 3, (A.A.) - Naip Kon - için bizimle beraber geliniz. Bu • ki: 

dilis, ulusa hitaben bir beyanname günlerden itibaren yeni bir devre "Yunanistan bütün büyük dev· 
netretmiştir. Kondilis bu beyan • hatlamaktadır.,, !etlerle dostluk münas~hetleri i • \ 
namede, memlekete birçok fena · Atina, 3 (A.A.) - Bütün Bi- dame etmekte ve Balkan paktı J 
lıklara mal olmut olan siyasal a- taraf mÜ§ahitlerin mütalaasına premiplerine temam.en bağlı bu . i 
narıiye nihayet vermek zamanı göre, Yunanistanda halk arasın· lunmaktadır.,, ) 

Titülesko diyorlri : \ 

Balkan ve küçük antlaşmalar \ 
::x:: 

• • 
ıçın 

Cenevre, 3 (A.A.) - Anadolu 
Ajansının hususi muhabirinden: 

Bay Titülesko, zecri tedbirleı 

konf eransmın dünkü celsesinde, 
küçük anlatma ve Balka!l antantı 
adına ıöz ıöyliyerek, bu iki antan
tın pakbn sadık hadimi oldukla -
rmı, yaptıkları fedaldirlıklarm 

vüsati arsıulusal camia tarafın . 
dan takdir edi:eceği ıimidinde 

bulunduklarını ı~iylemiş ve, "Fa -
kat, uluslar sosyetesinin amacı, 

her §eyden evvel savatın önüne 
geçmek ve savaş baıladığı vakit 
de barıtı tekrar tesis etmektir,, 
demittir. 

Bny Titüle3ko bunun için ital· 
ya ile Habeşistan arasmda adi • 
l~ bir barış te~iı için bu üikü -
den mülhem olarak icap eden 
gayreti sarfeden!erle beraberdir. 
Fakat bu iki antantın telakki f'tti
ğf şekilde bant, uluslar sosyetesi 
çerçevesi içinde, paktın esas pren• 
aiplerine riayet edilerek tesis e
dilmelidir. Buna binaen iki an -
tant, 1ı1luslar sosyetesi il~ birlikte 
barı§ için çalışanlara muzaheret 
edecektir. iki antant, bu yolda ik· 

Fransız Başbakanı çekilmek üzere 
e 

ni, kendilerini ltalyaya bağhyan ZECRi TEDBiRLER MÜESSiR ~ 
5 samimi dostlukla telif edebilecek- OLACAK g 

lerini müdriktirlor. 
SOSYETE T ARIHINDE MÜ· 

HIM BiR GUN 
Cenevre, 3 (A.A.) - Bay Sa 

muel Hoare, Cenevreden ayrılma
dan önce lngiliz milletine itaben 
radyo ile §U beyanatta l-ulunmuf" 
tur: 

"2 Teıriniaani 1935 günü 1.clus
lar sosyetesi tarihinde mühim bir 
taTih olmuıtur. r lluslar sosyeteıi, 
kollektif bir tesanüt göstermek 
suretiyle hayati yetini iıl at eyle -
migtir. Zecri tedbirler hakkındaki 
şüpheler ortada~. kalkmı§hr 56 
ulu11tan ellisi ıo.tyctenin teklifleri· 
ne müzaheret vadetmi§lt>rclir. Ba 
neticeye lngiliz veya lngili,,. -
Fransız tazyiki ile değil. küçük 
büyük bütün devletlerin el birli • 
ğiyle varılmqtır . .Şura11ı mulıak · 
kaktır ki, ulusla· birliğinin bütü11 
üyelerinin yegan€ hedefi harbin 
fecayiini mümk:~n mertf.be kııa 

kesmektir, bu Zikir iledir ki bu 
sabah Aloi~i. ile c.çık sıırette gö 
rii§tüm.,, 

Londra, 3 (A.A.) - Zecri ted- '== 
birler hakkında Chamberlain de-
mittir ki: 

"Zecri tedbirlerin tesirsiz ka 
lacağmı iddia etmek için vakit 
çok erkendir. ltcılyanlar bu ted -
birlerin müessir olacağı kanaatin
dedir. Çünkü atdığı tedbirler bu• 
nu göatennek~adir. Madem ki. 
zecri tedbirler 'müessirdir, uluılar 
sosyetesi hikmet vücudünü iııbat 
etmit olmaktadır. Ve bü\ün dün
ya görecektir ki bant yollu ulus
ler yerine kuvvete müracaat et • 
mek karlı bir iş değildir.,, 

LAV AL ÇEKiLECEK MI? 
Paris, 3 (A.A) - Ovr gazete

si Cenevreden öğreniyor: 
Burada dönen bazı ıayialan. 

göre, Bay Laval Cenevreden ha . 
reketinden evvel süra.tle Parise 
dönerek Cumur batkanma istifa · 
sım vermek istecıit ve ancak bir
çok muahedelerden sonra, bir ka
rar vermeden 1ince ' 'Şatodün,, e 
giderek bir kaç gün istirahat et • 
meği kararlaştırmıştır. 

H 
~ 

1 
~ 
§ 
= 

duğuna hükmolunabilir. ~ 
Eacuen Cenevrede olan müz,akerıe.lerde /taly.:ınların bıı \ 

tarzda bir tarruzu zaruri kılacak bir mah'yett.-?dir. ltalyan delc. j 
ğe8İ. Baron Aloizi Cenevreye gitmi§, l:ı.kat o:acla Mcıssolirıiyı ~ 

:ı:::; 

memnun edecek bir ıulh teklifi bıılamamı§tıt Ôbür yandan ~ 
Uluslar •oıyete•i bu ayın b(lfında ba§lıyacak olan ekonomi!t Z 
zecri tedbirlerin tatbikini on sekiz gün daha sonraya oırakmış · \ 
tır. Hiç §Üphuiz bu ikinci mühlet Fransanın ita/yaya yardım_' fi 
sayesinde olmuftur. Ancak önemli olan yeni bir harli•e var k•· 1 
bu da şimdiye kadar Habe§ İ§inde anlQ§amıyar.. Fransa ile l11gil \ 
terenin bu kere ltalya karşısında birleımi§ olmalarıdn I 

Franaız gazetelerine göre Fransa ile lngilterenın birleıtik ı 
leri t1Ulh formülünün eıcuı §Udur: "Şimalde (T;ğre) de Habt:;§le· 
rin mukaclde• ıehri olan Akt1Um ile cenupta (Harar) l!ab~iı 

tancla kalacak. tır. Fakat ıimalcle (Tiğre) de Habeşlerin mukad ' 
des ıehri olan ( Aksum) ile cenupta (Harar) ve içeride yükıelı 

yaylalar Habqistanda kal.acaktır. Sonra Hı.ıbefistan Üzt?rine 

kontrol konacaktır.,, 
Bu teklif d§ağı yukarı daha evvelce lngilizler tarafından 1 

ltalyaya yapdmq olan kombinezon gibi bir ı~yJir. Bu Wbar ile , 
ıon lormülcle Franaanın lngiltereye yaklQ§mış olduğu anla§ıl· 
maktadır. Fransa ile lngilterenin birleımiş olmal.arı tabii /falya· l 
da clerin bir teuşür uyandırmr§tır. ltalyanlar /;öyle bir anlaşmtt' 1 
elan haberdar görünmemekte ve daha evvel talyaya haber ııeril· i 
mediği için hayretlerini gizlememektedir. Hatırlardadır ki, ,llııı· "ı 
•olininin Llival ile evvelce Habeş meseleıi üzerinde anlattığı ztJ 

man /ngilizler bu iki taraflı anla.şmaclan kendilerine maMmtıt ) 
verilmemesine çok sıktlmı§lar o vakit te onlar hayretler~ni gizli~ 
yememi§lercli. 

Şimdi cephe vaziyetlerine geçelim: l 
Eritı e cephesinde 

Eritrede taarruza geçen veya geçmek üzere olan ltalyatı 
ordusunun cepheai (80) kilomeh'e geni§liğindc!:İir. Ordunun asıl 
merkezi ile taarruza amac olan Mahalle ıehri arasında (80 ı ki· 
lometre bir uzaklık bulunmaktadır. Ancak ltal)anların ileri ktl' 
rakollarının Mahalleye çok yakla§tıkları anlQfılıyor. Ht1betıerif1 
bu cephede asıl kuvvetlerini topladıkları yer Dessiye'Jir. Fakal 
Makalle'nin mevkii çok ıarp olduğundan buralarda olacak çar· 
pf.fmalar ltalyan - Habef harbinin en çetin safhaşını teıkil ede· 
cektir. Bazı kaynakların verdiği malumata göre ltalyanlar111 btı 
cephede yaptıkları tazyik, claha ziyade Deısiyeden cenupta Ogtr. 
den) e kuvvet gönderilme•ine mani olmak içindir. Almarı kttY~ ,~ 
naklarına göre iıe fimalde büyük harp (Aıch:mgi) gö!ünür: ya 
nında olacaktır. Burada (100,000) Habe§ aıkeri toplanmıf bıJ' 
lunmaktaclır. J 

Musaa.li cephesinde f i. 
Son yirmi clört saat içinde Danakıl taraflarında ilk Je a t 

olarak büyük uçak haTeketleri olmu§tur. Makıat Aclisababa .
Cibuti demiryolunu kesmek için bu taraftan lıazırlanmıf bit ~ 
arruzun bQflangıcı ıanmamalıclır. Bu keşif hareh.etler; ıimal ' 
Makal.le üzerine yapılacak taarnız esnaşında ordunun ıol cend 
hının bir baskına uğramamcuını temin etmektir. 

Somali cephesinde "' 
ltalyan tebliği Somali cephesinde (Gorrahi) mıntaka,.,tı Ja 

Habeı kuvvetleri toplanmaktadır. Bana göre bu §ehir (;frafıtt el 
yakında yeni bir harp olacaktır. Bununla beraber doha e";',ı, 
cenuptaki Habef kuvvetlerinin bQ§kumanJanı olan Raı (N ld' 
bu) nun kuvvetlerini (Gorrahi) nin garbindeki hatta çekme 

d~ suret~le 3~ru1usal öde~er~ ~~--------~--~--------------~ ~ • • 

-==================-==== 1 tal yanlar taarruza geçti ~-- illi ı••ı ..... ,"""' ...................... -.-... ~ 
olduğu bildirilmiıti. 

ziyeti muhafaza edeceği anla ------------------------- • 

ıılmaktadır. Dün tatil günü oldu- (Üst yanı birincid,•; ı tahkim edilmektedir. Böylece, Da· ltalyada f )• nans ı•şJerJ 
ğu haldeğu için hava raporları gel arruza. geçi!ımesi ihtimali vardır. nkalilerin taarruz tehlikesine kaı • 
memiştir. Bu itibarla şimdiki yük- Zira bütün mesele, sevkülcen ba- şı, doğu cihetinde b;r müdafaa hat . . tidd~Jt 
sek te!difin arkasından yeni bir kımından çok önemli bulunan A • tı tesis edilmiş olacaktır. Roma, 3 (A.A.) - DeVlet dai·f rilere engel olmak ı!;•l1 ı~ 
yüksek tazyik daha çıkıp · gelmi . dua - Adigrat Makalle müselle- Harrar; 3 (A.A.) - Diredaua' relerinin ekonomik ;inantal ista • tedbirler alınacaktır. ltalY•~,,. b1' 
yeceği belli değildir. sini daraltmaktadır. dan bildiriliyor: İtalyan süvarisi tistikler neıretmeleri bir emirna • liğinin heyecanı haklı ~a ;ı;ıee:el' 
Havanın alacağı durum bugün Her ordunun önünden yürüye· Fransız Somalisi hududu boyunca me ile muvakkaten yasak edilmit• tedbirler kat'iyyen tatbık 

belli olacaktır. Bununla beraber cek olan yerli kuvvetler antrenör· Musaali dağmrn cenubuna doğru tir. tir. ııd 
ıimdilik bir kar vaziyeti mevzuu lük ödevini görecekler ve taar.. ilerlemektedir. Roma; 3 (A.A.) - Bu ayın al· tbuat k•"" t 
haha değildir. Dün yalnız Balıke. ruzun hızını arttıracaklardır. Ogaden'in bir çok yerlerine tıımdan itibaren 46 trenin lağve. Fransada ma »~" .. 

ıir civarında sulu kar yağmış fakat Süel sebeplerden htıtka, henüz yağmur yağmaktadır. dilmesi kömilr sarfiyatında taıar • Paris, 3 (Özel) -·ddetlendı~q 
'utmamıştır. İ§8al edilmiyen yerlerde bir kıs • AD1SABABA SOKAKLARINDA. ruf makıadile ahnmıt bir tedbir· matbuat kanununu !~. 1.,reı:;, 

Karadenizde ve İstanbul lima - mı İtalyanlara teelim olan ve bu BiR KAZA dir. Diier taraftan benzin fiyat • miştir. Yeni kanuna gor:daııı1 ,-
nında yeni bir kaza olduğuna dair yüzden Habeşlerin hıtmından Adissababa; 3 (A.A.) - Bin larının artması taksi tarifelerinin ve gerekse dış hükunıet y•'•ıı I ' 
alakadarlara hiçbir haber gelme . korkan ahalinin imdadına yetit • kişilik hususi ordusuyla buraya yükselmesine sebep olmuıtur. m tahkir edecek yaı1ar bir ıe;:.
miştir. Liman dün ha.reketsizli - mek lazım ge!:mektedir. gelmiş olan Decaa Maç Kibrat ve Roma, 3 (A.A.) - Salahiyet zetenin sahih~ üç •Y .. :;rıı ,,,11ı. 1, ", ğini muhafaza etmi~ yapa yalnız Ta Öbüryandan, ,·asnti irtifaı 2500 üç arkada§ı şehrin büyük cadde • sahibi çevenlerin söYlediklerine ye kadar hap ıs ve n:iııı(Jıll • 01 ,.. 
rı v-apuru Karadanize hareket et - metre olan Sintkala - Edagan . sinden otomobille geçerken bir ka- göre herhangi bir yabancı devlete da para cezasına Dl 

miştir, mus - Adigrat dağlık cephesi de za neticcainde ölmüşlerdir. karşı yapılacak dil,tm•nc.a üıte • çektir. 
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l iıaretler 1 
Elanh bir adam 

Bizim münevoerler yıllarca ko
rtıl§tular. Re•mi makamlar, ko -
ıniıyonlar topladılar, encümen -
ler kurdular, bir türlü ;§ın içinden 
~kcırnaddar. Bi.~im bir tercüme' 
kütüphanemiz olsun mu, olmasın 
ntı? buna yüz yıldır cevap veril -
ınemif tir. Çünkü ev~tin, hayırın 

6tt İfte dahli yoktur. Ortada veril · 
"1İf bir eaer bulıı.nmaclığ. na göre 
Cevap menli olacaktır. 

Yüz yıla yakın bir zamandır 
Vakit vakit konutulan, • JJakit 
Uqkit üzerinde duru!an mev -
~un verimli bir hale girttmemeıi 
ite konuıanların cehaleti yüzün • 
den, ne de bu memlekehn böyle 
bir iıe •aıamamq olmasındandır. 

Bu bahsi konuşanlar C"ahil de· 
iilcliler, memleketin elif. tutulur 
'ttiinevverleri idilE"r ve irlanlarını 
..tvrupa memleketleri bilgilerine 
borçlu olanlardt. Bu memleket 
Avrupalı kalaya, Avrupalı di.i§ün
CeJle hiç olmaz•a yüz yıldır hct•ret 
~ekmektedir. 

içki düşmanları 

}" eşilag gençleri alkol 
düşmanı yetiştirecek 

Ahrida 
sinagonunda 

Balat Musevı cemaati 

Kadıköy parkları 

ıiskele ve Yoğurtçu park
laı ı bu qıl f{enişıet ile<.ek 

Irki düşmanları genrler kuru - · d b k b · lki sene kadar evvel, Kadıkö · ~ ~ tarafın an ügü ır 
mu beşinci yıllık kongrelerini dün yünün bir takım bot araalarmdaki 
öğleden evvel Halkevi salonunda fÖr~n qapılcJ.ı çirkin vaziyete nihayet vermek i-
yapmışlardır. Kongrayı profesör Dün saat 10,30 da,Balattaki Ah- çin gerek belediye ve gerekse Ka-
Bay Fahreddin Kerim açınıı, ge - rida ıinagonunda Balat musevi ce dıköy kaymakamlığı tarafından 
n.el yazğan kurumun bir yıUık ça• maati tarafından bir toplantı ya- tedbirler alınmış, bu arada oJmak 
hşma raporunu okumuıtur. Ra - pılarak Cumur Batkanımız Ata. üzere, iskelenin ön tarafındaki, 
porda yeşilay rozet gününde, ku • türk'e karşı dütünülen menfur su üzere, iıkelenin ön tarafındaki, bü 
ruma yeniden 200 üye yazıldığı ikast hareketi telin edilmiıtir. yük arsa süratle park haline getiril 
ve içki düşmanları kurumunun Sinagonda dün büyük bir kalaba diği gibi Moda tarafında bir çocuk 
memlekete yararlı kurumlar araıı lıkla Fener kamunbayr, Fener ocak bahçesi yapılmış ve yoğurtçu parkı 
na konduğu ya.zılmıftı. Rapor çok baıkaru, apor klüpleri ve birçok mu nm bir kısmı düzeltilmi9ti.Haber al 
lukla kabul edildikten sonra yeni sevi doktorlar bulunmuftur. istik- dı,ğımıza göre bilhaısa tramvay it· 
yıl çahtma itleri görüşülmeğe ba~ lal mar9ından sonra ilk olarak a.. !emeğe hatladıktan ıonra modern 
lanınıf, birçok üyeler &Öz alarak vukat lbrayin Nom söz söylem it bir tabiye manzara.11nı gösterme . 
dileklerini söylemişlerdir. Bu ara- ve Atatürk'ün Türk tarihi ve yeni ğe baıhyan Kadıköyde, önümüz -
da üyelerden bazıları kurumun ço- Türk devrimi üzerinde batardığı deki ıene içinde yapılmak üzere 
cukları esirgeme kurumile temas inkilapların büyük krymetlrini an bir takım bayındırlık hareketleri
e derek ilk okullarda içki dütman- la.tmıttır. Gan Yeli.din talebesin - ne daha karar verilmiştir. Sade . 
larının çoğaltılma.sına çalıtılma • den bir küçüğün okuduğu fİİr ve ce, bütçe darlığından dolayı yeni 

En cahil, en baıit yuvalarda bi- yı istemişlerdir. Bu istek kabul doktor Şavl'un konferansından b. t k h lk b h 1 · k 
le Avrupa fikrinin üıtüııiüğü hat- edilmi,tir. Bundan ıonra kurumıın sonra haham Habib tevrat • l ır a ımkt ad ha ~e edrı ve pakr •

1 ta mi k t h b l l . v. • • ar açma an a a zıya e, yarı a 
me e e eıa ına zararı o a- mevcut olan hına.sının degıştırıl · ların bulunduğu mihrap kapıları - 1 ki ta 1 · 

f>:re k b' hal b"l l t M . . • mıt o an par arın marn anma-
u ce ır ı e a mı§ ı. em- meai ve daha genıt hır bınaya nak nı açmıt ve İbranice bir dua o- t d·ı kt' J k ı · 

leh.et Avrupa bUgi•i ve dütmanı ı· k l l k D h h L_ sına gayre e ı ece ır. ı e enın d ı arar aştırı mıştır. wnuftur. a a ıonra anam .. t f dak' k k' t f 
eğildi. Şu haldı: bu tfi önleyen, Bu konupnalardan sonra ku - Tevhinin hükUmit: baıkanlarına don aradmh 

1 p~rl ''lar ak ~ra a 
Tiirkı"ye-'e Av f 'krı·vatın1 b k F h dd" K . •. o.ıı:.ru a a genıı etı ere agar · :ı rupa : ' · rum aş anı a re m erım soz tahıiı olunan duası dinlenilmi.t ve 5 

• • • • ~ 
l'<tpmak davaıına •et çeken hadi - 1 k l k t' · · h t C . lar dikıleceği gıbı, yoğurtçu par -a ara mem e e ımızın er ara • umurıyet mart iyle törene niha kı d k l l .. 
"e ne olabilir? fında içki mücadelesinin günden yet verilmiştir. nın a yarım a mıı o an du -

Parcuı:z.lık da cliyemeyız. Çün - güne inkitaf ettiğini ve kurum zeltmeıi yapılacak ve park yoğurt 
ltii .zaman zaman devlet müe11eae- genel çalışmasının yurd büyükle . KUltUr itler• çu tramvay durağından itibaren 
ler; bu iı için etek, etek ma•ralla· rimiz tarafından da takdir edil • nihayete kadar açılacaktır. Diğer 
3'Qpınayı göze almıılardır. diğini, gelecek nesillerin birer aJ. Bir derste kalanlar taraftal"l, Akay idareıi de, iske . 

Bence bu hiiifiıenin ıebebi ne lrolizm düımanı olarak yetişece . le bekleme yerinde yolcuların öte 
:~:lur, ne budur. Sadece tereddüt- ğini y eşilayın bütün memlekette 'T' k . .. beriye attığı k.aiıt ve çöplere ma-
"'· Ct:sarebizliktir Şı•ndan mı takd' d'ld .... · ı ~- t B 1. alebeLer o ul dırektor- ni olmak üzere muhtelif r.np se -b l . ır e l ıgını an awulft ır. ay r" 

d~~ ıy mı, bundan mı ba§lıyalım Fahreddin Kerimin sözlerinden son lükLerine baı vurmalı petleri lroydurmuıtur; ve duvar . 
~l'e bir ve•c>eae in•anın rçine gir- ra yeni idare heyeti seçimine ge _ Liae olğunluk ıınavlarında bir lara da halkı temizliğe tefVik eden 

clı mi derhal bir komi&yon kurma çilmiı daimibatkanlığa profesör dersten muvaffak olamayan ta - levhalar aaılmıttır. 
jerahı uyanır. Komiıyon kurulur. Fahreddin Kerim, üyeliklerine Ce lebenin tekrar 11nav edilmeleri 
~~e;. artık kom:s)ona havale edil- vat, Vecihi, Kazanfer, Tarık, hakkımn kültür bakanlığından 

§ rr " lluan, Fehmi, Mevkip, Necmeddin gönderilen bir emir bütiin lise di-

Doğu illerinde kültür 
müşavirliği 

"" " 1(. 

Halbuki ces!lıPtle bu İ§e baılı
~ bir adam uzun :zamunlar ih -
~q/ edUen ıc:;lc"i bird<0r. reoliz-?. 
:~emeıe bile f.f"r halde elamlı 
ır fekilde İfe hu: veriyor N P. bü

l'iik bütçeye, ne büyük ve u -
~" bir telekkü> be~iği t1lan ko -
(iıyona ihtiyaç "lmadar• dü"EÜnÜ· 

1
er.., arzu edilen ~eyi realize eıme· 
b~ bCl§lıyor. Mi8al mi İstiyorsunuz., 
b ır zamanlar Hüseyin C ahit ba§lı 
'Qf11ıa bir kütüpf.ane kurdu uc: bir 
erciirne alemini ortaya koydu 
Şimdi ayni nev; faaliyeti (Dün 

tıe }'arın) kütii.Jhanes;nt!e görü . 
:

0 ruz. Haydar Rilat 8on ~ene ıçin· 
/

1 
elliye yakın eserin yabancı bir 

1 cle11T"k '/ · b. ur çeye çevrı meııne ya 
~;ZQf, Yahut ta clolayısiyle sebep , 

~ 1 
Oiin Y k"t" h · ti ve arın u up ... mesı ne\· 

f::JtQhnı §Öyle bir gözdert ger;ıre -
t1ı~ 0lurıanız varacağını;: n.?·ict> 

"Ur: 

lQ Bir elamlı adam y~:zünden yıl
tcQ 'h 'tt ı mal edilen eıerfrri kaza • 
l-'orul:. 

Bülent seçilmişlerdir. rektörlerine bildirilmiftir. 
Doğu illerinde ibdaı edilen ü • 

çüncü genel iıpekterlikte, kültür 
itleriyle uğra§'mak ve doğu taraf. Ekonomi haftasının 

beşinci günü 
Ekonomi yedi gününün bugün 

betinci günüdür. Geçen dört güne 
bütün okullarda konferanslar ve 
müsamereler verilerek talebeye e 
konominin büyük önemi anlatıl · 
mı,tır. 

Bundan başka yerli mallarımı• 
zın kullanılması hakkmda da pro 
paganda yapılmıştır. Bugün hafta 
nın beşinci günü olmak münaıe • 
betiyle yine okullarda dersler bu 
mevzu etrafında verilecektir. 

Yeni ccıaoanef er 

İstanbulda mevcut bulunan 69 
eczahanenin İstanbul halkına yet

Bir derıten muvaffak olama -
yan talebelerin bugünden itiba -
ren okul direktörlüklerine batvu -
rarak yazılmaları lazımdır. Sınav 
te,rinisanide yapılacaktır. 

larmm kültür ihtiyacını karıda -
mak üzere bir kültür müşavirliği 
meydana getirilmesine karar ve • 

DİREKTÖRLÜKTE DE(UŞlK • r·ıım· .. ı· M·· · l'k d v d d .. bak •:r 1r. uşavır 1 ogru . an og 
LIKLER - Kültür anlğında . kt ı·... b .. 

1 
• 1 k 

'd b .. ı· t 1 ruya ııpe er ıge ag ı o aca tır. yem en azı onem ı a anma ar ya • 
l kt ıd ... d.. k·· Bu vazıf eye Çapa kız okulu ede . 

pı ma a o ugu un u ıayımız • . . . . 
d t k 

bıyat hoca11 Tevhkın tayın edil· 
a yazmış ı • k "h . 1• d 
A k 1 V f 1

. • d' kt .. 
1
.. me ı tıma ı var ır. 

çı o an e a ışesı ıre · or u-
ğüne atanacak kültür yar direktö
rü Bay Şevket yerine bat iapekter 
Bay Kemal Edibin getirilmesi kuv , 
vetle muhtemeldir. 

BIYOLOJ1 ENSTITOSO -
Üniveraite bahçesinde yapılmak -
ta olan Biyoloji enstitüsünün ya . 
pısı evelki gün bitmiftir. Enstitü 
yakında çalışmaya batlıyacaktu. 

Yük navlunları 

medi ği son nüfus sayımında mey - =~~~=~!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!=~~!!!!!!!!~!!!! 

Türk ürünlerinin maliyet fiyat· 
lerini yük.sellecek şekilde navlon 
alan yabancı vapur kumpanyala • 
rına kartı, ihracat tedmerlerimiz 
aralarında bir birlik kurmaya ka 
rar vermişlerdir. Tecimerler hu 
kumpanyalar navlonlarını indir -

medikleri takdirde boı Yunan ve 
Türk şileplerini ucuzca kiralıya . 
rak mallarını nakil edeceklerdir. 
İşittiğimize göre ekonomi bakan
lığı bu teşebbüsü muvafık bulmuş 
tur. 

dana çıktığı için sağlık bakanlığı 
tarafından yeniden beş eczahane 
açılması kararlaştırılmıştır. Daha 
ziyade yoklukları geçende hisse • 

dilen bu eczahanelerin nerelerde a 

çılacağı henüz bahsedilmemiştir. 
Bununla beraber bu eczahanelerin 
Boğaz ve Banliyo havalisile Top 
kapı taraflarında açılması muh
temeldir. 

Sanat ...................... 
Necip Faııl ve 

• 
pıyesı 

insan ruhunuı. d erınf, ki erinde 
çağlıyan ıularır. 9ızli ıırıltısım bi
ze kadar getirip eb2dileJtirmenin 
sırrını bilen Ner. p Fa:ı.d, bir eli 
Yunuı emrenin yakaıı-ıda, bir e -
linde de Baude•aire estetiğinin 
meşaleıi, bu mistik olduğu fladar 
da m'?dern şair .miz, kuf uçmaz. 

kervan geçmP: "Kaldırımlar,. 

dan, harikuliide}f' suıaml§ mil -
yonlarca bakışır. göz kom(Jftıra -
cak kadar aydı,-.lattrğı sahneye 
atladı. "Tohum, piye•ın' yazdı. 

Tiyatronun san'atkarr halkla 
burun buruna denilecek kadar te
masa getiren bir ıan' at şrıbeıı ol -
duğu ve ıan'atkiirın da, şahsiye · 
tinin etrafında biı mahıer kalaba
lığı, bir ayin ıenliği gör~ek arzu· 
siyle için için yandığı düşünüle -
cek olurıa, §aİr -.fsun, romancı ve 
hikayeci olıun, 1'er çeıit yazıcının 
tiyatroya karıı duyduğu zaal, ka
buğu •oyulan bir muz gibi, kendi
liğinden, bütün mahremiyetiyle 
ortaya çıkar ... 

Halbuki Necip Fazıl, kemiyet· 
çe mahdut, lakaf keyfiyetçe na • 
mütenahi, •eçki.1 bir okayncu hal
kaıının aydınlık ve ıuurlu hay -
ranlığını, güzeli çirkinden ılyırt 

edip edemediğ~ meşkük bir kala • 
balığın müphem ve hayat kadar 
lani alkı§lanna tercih edEn, beğe
nilmek, ıevilmek hu•asunda da e
ıerinin in§aıında göıterdiği titiz • 
liii gö•teren nadir ıan'atkiirlar -
dandır. 

Edebiyahmızın bulutlu gökle -
rine bir kaıı•ik'.lzah çize,. bu atla
Ylf, hakikatte, Necip F cztl İfİn, 
Necip Fazılın telek.kür diinyasr i
fin, ne z.amandanberidir olğunla -
fa olgunlcqa dallannı k11 acak bir 
raddeye gelen meyveleTin çatla -
yıp düımesi ka-lcr tabii lie deru -
ni bir zaruretti; :ıira "Tohum,. Ef
latundan BeTgıona kadar insanlı
ğın yüz yıllardır yetİ§tİraiği bü -
tün büyük kalaların uyku~unu ka
çırmı§ olan bir meıeleyi ruh ve 
madde münakaşa8ını diriltmekte, 
Necip Fazılın bütün eıteıiği ue ö· 
zijn kabuğa, ruhun maddeye iiı -
tünlüğü prensibine dayanmakta • 
dır. 

Necip Faz.ti, ıiirin "kelimeler a

raıındaki eırarengiz izdiııaçlardan 

doğduğuna inanan, cins ıairler -
dendir; bunun için, "Ben ve öte -
ıi,, nde, fikirlerini bize yalnız 

nağme ve lezzet halinde veren, ıi· 
irin büyüsü bozulur endiıeıiyle 
- pek haklı olurak - telekür 
dünya11nı biıluilar ve ıiaıer arka
sında gi:zlemeğe mecbur A alan ıa
ir, "Tohum,, u yazmakla, .~iirin 
"intizam ve güzellikten itaret,, o

lan ülkesini muvakkat bi1 müddet 
için terkeclerek narin hudutları 

içine girmİ§, bulutları ve ıialeri 
dağıtarak, kafosrndaki sonıuzluk 
bahçe8inin kapz~~nı ardına kadar 
açmış oluyor. "Tohum" "Ben ve 
ötesi,, ~airinin, bugünkü edebiya
tımızın temel t~l.:ırında l biri ol • 
duğunu kabul etmekte tt:reddüde 
düıenleri bu ye sız tereddiitlerin· 
-len. kurtaracakt .r . sam ycrum. 

Cahit Sltkı Tarancı 
...... ,..,...ıtıuttflll:lı .... '""'~tttm•ı"""'""ttt11tııtttttUtltltlflilUHllM_. ... ııww 

Dev'et sanavii mamu at; 
Kağıt, cam eşya sanayii ve pa

muk, yün men.sucat ile listik mad 
•
1e1er sanayii koJları üzerinde 
gümrük tarifelerinin yeniden tet· 
kik etHldiği bildirilmektedir. Bu 
le~1<ik . iç pazarların ihtiyacını te· 

min e-'ecek ,'e-.r!et sanayii mc-.mu•a 
tının ; nl< işafı için ehemmiyetli gö
rülmektedir. 



Ulusun soruşturma -
sına karşılık 

-1-
Ulusun ilk etimolojik soruştur ( 

masında öne koyduğu örnekler: 
Soruıturmamn konacı ( 1) şu 

7 kelimedir: :Jabah. sabahle
yin. - Öyle, öyleyin. -- İkindi, 
ikindiyin, ikindileyin. - Ak . 
ıam, akşamleyin - Yatsı, yatsı . 
yın, yatsılaym (leyin). Gündüz, 
gündüzün, gündüzleri, gündüzlc
yın. 

Bunların kökleri şunlardır: 
Sbh (subh). Og - ök. - lki. 

- Ak+ıam. - Yat. - Gün. -
Giç. 

Bu köklere ilgin ( ôi.d) düsünü
§Üm: 

Sbh = Subh. Arapcadır. Bizde 
bu biçimde halk diline girmemiş
tir. Bunun yerine bundan çıkan 

:Cıabah) dilimize geçmiş ve be • 
nimsenmiıtir; hem de o kadar ki, 
aibelek (esasen) Türkce olan ve 
(( ıabah) a pek benzi yen "sapak,, 
sözünü birçoğumuz bilmediği hal
'de {sabah) ı bütün dünyanın 

Türkleri bilir. Ancak tarihden ön
ceki olduğu karanlık çağlarda bu 
kökün Arapcaya bizden alınıp a• 
lınmadığı yolunda söylenecek sö
züm yoktur. 

Ôg=ök=ok=yok, ok= oğ: 
Bu kökün ilk biçimi çıkmak, 

yükselmek anlamına oıan "ok,, 
dur. 

Ok (yaydan çıkan); okarı = 
yukarı. Ole oğ. Oğlan (çıkan de -
mektir; erkekliği sonradan almış. 
Hala kız oğlan kız deriz). {Ok) 
un yeğnisi (muhaffafi) (ök) dür: 
Öksürmek ( ök :;:;- çıkan, kabaran, 
göğüs. Ökçe. 

O halde öğlen = öylen, güne • 
şin yüksek duru,iyle ilgındir. 

iki. Geniş kökdür; dar kökü 
"ik,, dir. (Kökler sormalığı(2) -
na bakınız). lk - lkmek -= eğ -
mek. lkirmek = eğirmek lkin = 
egin = arka (zahr). Bır çubuk 
eğrilerek arka arkaya geimel:: ve
ya kırılmakla ikileşir. Şü;:hesiz ki, 
maddesi {eğiş) (Maddi inhina) 
il~ elde edilen ikilik. sıyrrsık 

Atatürk'ün ve başbakanı-\ 
mıtın Darüşşafakahlara 

cevaplan 

(abstrait, mücerred) olan sayı i
ki' den önce gelmiştir Böylece 
"ikindi,, öğlen'in arka:iı olur. 

Şayet ikindi sözü yalnız müs -
lüman Türkler atasında ya§ıyor • 
sa, yani Şaman ve gayrı müslim 
Türkler arasında bilinmedik bir 
söz ise, başka türlü yoruşa da ge
lebilir. Öğrenin 10 rik'atına kar
şı ikindi 8 rik'atdır; yani (ikin• 
di). Şu kadar var ki, bu türlü yo -
ruş, hayli karalbeğendi<'e (avam
pesendane) dir. 

Ak§am. Bu kelime katmıklı 
(mürekkep) dir. Yelpaze, ordu • 
gah Türkce ve Farscadan yapıl -
mrş olduğu gibi, bu da, Türkce ak 
ile Arapca şam' dan katnnlanmış
dır, sanırım. 

Yat + sı, nisbet gösteriyor = 
yatmak zamanı. Yat = yay= 
yas = herhangi bir tarafa uzan • 
mak, yayılmak. 
Gün +düz. llk şekli Koy = köy
dür. (koyaş - güneş'i hatrrlayr 
mz). Köyünmek = yanmak. 

Köy + n + köyün. {Y) nin 
düşmesiyle = gün. (Köymür = 
kömür). 

Gice. Giç + ce'nin k& ynaşma• 
sıdır. Giç = geç, yani geçmek, 
mürur, maziye karışma. Zaman 
geçince "geç,, olur. Çoluk çocu -
ğuna giç + ce geri dönen giç
ce = gece gelmiş olur. Söz böyle
ce kaynaşıp giderken, mazruf mi.
naca da zarfın yerine geçiyor. 

Yukarıki köklerin almış olduk· 
ları lahikalar, bundan sonra, bu 
köklerin aldıkları lah:haları ayrı 

bir yazıda anlatacağız. 

(1) T. D. A. K. cep klhn·uzun -
da "me,·zu., karşılığı olarak ''konu" 
gösterilmiş. Konu misafir karşılığı • 
dır; konu komşu denilir. Halk ağzın .. 
da beJJi anlamları i.le yaşıyan_ kel.i ·J 
meleri zora gelmedıkçe oldugu gıbi 
bırakmalıyız. Egemenlik dilde de ulu-\ 

sundu~ 1 
(2) Sormahk - bahs - mebhas. 

Kılavuzda "mebhas" için "bölüm,, de 
nilmiş ise de, bölüm daha ziyade "fasl,, 
anlamını karşılar. 

~~L.f<.(;Miz Of /I~ 
KURUN objektifi karşısında 

yurt hadiseleri 

Darünafakalılar Cümhuriyet 
Bayramımız münasebetiyle Ulu 
Önderimiz Atati.irke ve Başbaka
nımız lsmet lnônüne telgraflar 
çekerek bayramı yürekten kutla -
mışlar, uzun ömürler dilemişler -
'dir. Atatürk ile ismet lnönünden 
gelen cevaplar Darü§iafakaiıları 

çok sevindirmiıtiı. Bu cevaplar 
§unlardır: 

Cümhuriyetimizin on ikinci yd dönümü Bayramının yurdun her kö§esinde büyülı seoinr ce coıkıı"lıt~ 
içinde kutlulandığını telgraf haberi olarak yazmıştık; koyduğumuz resimler, büyük bayramımı~a ~t 

lST ANBUL _ 18 Bayanlar için bazı intiba/an tesbit ediyor. Sağdaki. beı resim, Samsunda yapdan fenliği gösteriyor. Soldaki ,esi,,.ı,r
jimnastik. 18,20: Hafif musiki <plak).ıden yukardan aşağıya doğru birinci: Burdurda vücude getirilen Cümhuriyet alanının açdı§ım ve to,,Iır. 
18,50: t. Galip Arcan konuşuyor. 19,10 nan halkı gösteriyor; ikinci resimde: Burdur il bayı Abdülhak Sava§tn törende söylev verdiği görJfi.i· 
Ambassadör gazinosundan nakil. mü · yor. Üçüncü resm, Şarkışlaya aittir. Bayram gününde giydirüen fakir çocuklcıra §Ölen verümiıtir. Ett t:Jt· 
zik, şan. 19.30 Spor konuşmaları. Eş· taki resim.· Niksardaki bayram ıenliğine aittir. 

Darüşşafakü lı. okurlar 

Ben de sizi .k.t•tlularım. 

Kama/ Atatürk 

Darüşşaf ~kahlar 

Büyük bayramınızı kullulanm. 
B~oekil: 1. lnönü. 

FRANSIZ TiYATROSU 

S ÜREYYA 
Operet; 

Bu akş•w . 20,30 da 

BAY - BAYAN 

Büyük Operet 

ref Şefik. 19,:15: Romen halk musiki 
si. :Mayistro Estagaço ve arkadaşları 
20,30 Bayan Bedriye Tiizün. Radyo 

caz ve tango grupları. 21,35 Son ha 

herler, borsalar. 21,50 orkestra eser · 

leri. Plak neşriyatı. 

Geçm;ş Kur unlar. -
4 Tt'şrınisani 1921 

Londra, 2 - Taymis gazetesi bu-
1ii.nkü nüshasında yazıyor: 

"Yunanlıları Asyayi suğrayı talı
/iye edecek derece nıüddealarını tc· 
dil etmeğe ikna etmeli:. zamanı /uı· 
liıl etmiştir. Kendilerine yapabile
ceğimiz en iyi lıizmel muhal olan 
miiddealarmdan feragati tavsiye 
etmektir. O zaman şarkı karipte 

muhik bir leı:azünü kava teessüs· 
eılccek ve b!r sulhü Türkiye Milli 
r-Tüktımetile müzakere etmek inık{· 
nı ha:;ıl olacaktır. Ayni gazele Türk 

Yazanlar: Mahmut Yesari ve Necdet .. .. . . ... - Yunan ihtildfının temadi ettiği 
Ruştu. B~. tclı) enler: Sczaı H! Sey 1 .. ld t ı .. .. lı .. l .t • • .. .. mu<. e çe ııer gun muş m a ve ma· 
fettın ,\saf. (;ı;ı· ~unduz a:;ilıtır. Te · ·~· t ··ı ~1·~· l _, b 1 lefon: 

418
1!) 

1 

Mı··ıı ın c=a!lll eı ıgınr. en ne a ı-
<:!'tmckf<'-li r. 

Fiatl;.ı . _., - :;:ı - 7:J - J LJ. Lo 
-.. ... ·-· - ~ ca 400 - :.!OJ. 

işidilmem;ş müthiş bir cinayet 
Aydının •Bozdoğan ilçesinin A -

lamund köyünde, şimdiye kadar 
görülmemiş derecede feci ve tüy . 
ler ürpertici bir cinayet işlenmiş -
tir; vaka şu şekilde olmuştur: 

eleyi kardeşi Hiiseyine açtığı za • ı tirmek için bütün işkence ~ 
man her ikisi de Tombak kadını larını tatbik ederler; ve itke~e~ 
dağa kaldırarak orada söyletme - ki İspanyol zulümleri gibi ~ b\J 
v • l b ti kurt 'k' .. .. K dın biitüıı gı ve para arı u sure e arma on ı ı gun surer. a "'IJU ~e 
ya karar verirler. Aralarında ka- .!akikalarda parayı abnad~g de ,ıe 
rarlaşan gün geldiği zaman Tom - endisini bıraktıkları takd;- Ji ;te 
bak dağa kaldırılır, fakat kadın - ·adar malı mülkü varta e ·.ıit· 
d h. b' ·t· f 1 ı F ı · · v• • söyleını,·. an ıç ır ı ıra a amaz ar. a . ,i.ıseyıne verecegını h~ 

cıa, bu dakikalarda başlamıştI · · akat her iki adaın da b;n- it · 
Veli ile Hüseyin kadını itiraf et 1 dırış etmemişler, ka~ı~ ::ıı le" 

~===~==~~=====~~=~~~~~~=~==~ !dikkri~~ahab~~m ~~ 
Almanlar yağın temiz ve berrak v l h tta alta"' 

Alamund köyünden Veli, bir 
gün 180 lirasının çalındığını gö -
rür, ve h-:.ı paranın ayni köyden 
Tombak adındaki bir kadın tara . 
fmdan çalındığını zanneder. Mes' 

1 Kna Haberler 1 
İstanbul Tüberkiloz kurumunun 
7 nci kurultayı 7 ikinci teşrin çar· 
şamba günü etıbba odasında ya • 
pılacaktır. 

ALMANL:..\R YUNUS BALIGI 
Y AGI tSTlYORLAR - Son gün· 
lerde bazı Alman firmaları Türk
ofise müracaat ederek Yunus ba
lığı yağı ihraç eden müessesele • 
rin isimlerini istemiştir. Ancak 

1 
ıga çakınış ar, a ~,.d,.ıı 

olmasını şart koymuşlardır. Bun · akarak kızartmışlardır. 'fotıl • 
dan başka Almanyada hayvan ye- '.lir müddet geçtikten son1r:ııısdı -mi olarak kullanılan bahkotu da hak kadının ortalıkta bu u ,..r,ıo' 
aranmaktadır. ğmı gören köylüler kadıııt ,..,sıı•f 

~Umumi harp zamanında E -
ı-eğli limanında batmış olan gemi· 
lerin enkazı fırtınalı zamanlarda 
limana sığınan gemilerin hareketi 
ni güçleştirdiğinden kaldırılmak 

için bakanlığa müracaat edilmiş • 
tir. 

· rda 1 ya başlamışlar ve cıva 
cesedini bulmuşlardır. ·,.od-' 

Yakaya derhal el koyaııa~ ~~ 
b. zaJl'l 111' 

ma suçluları kısa ır her 
de meydana çıkarın•~ ve eJi~if' 
suçlu da adliyeye teıhııt 
tir. 
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lj Amerika da 
Neleır Gördüm1 

~·-············-······==·gınaw ss.rıe -i!i.:PJEH55ii=m.=i .nr.::ı v m 12 B.1 

Ruzvelt Diktatör 
Olmasını bilmemiş ! 

• 
l\endisi ne Duçedir, ne de Hitler ... 
Aınerikaya çok yüksekten düşmüştür 

Biz içeriye girdiğimiz zamanı 
t.ıvelt, dirseklerini masasına da
!l-ıı, uzun nefeslerle sıgaruını ı 
itiyordu. Bir yanında kocaman bir 
d"1a, öteki yanında bir kırmızı 
IUI demeti vardı. Bizi bu sözle kar 
ldadı: 

._,_:-Ne istiyorsunuz bakalım, cen 
~enler? 

Bu ıöz üzerine müthit bir sual 
~- bqladı. En genç röportör · 
"'• açıktan halline imkan olmı • 
,._ biıçok meselelerden aöz açı • 
t"lardı. Rozvelt bunlara kartı tat 

t.tlı lfÜ]üyordu. Yüz yirmi bet 
"'Dron nüfualuk bir imparatorlu . 
; reiai olan zavallı "Mister Pre 

ent,, e, bir takım çapkınların 

~le yakuma yap11maamdan do-
h çok acıdım. Fakat ne diyebi -

~İln? Bunu kendisi i.tiyordu. 
"'OOver böyle değildi. O konf eran 
~. Jazile olmuım, ve röportör . 
~ıı dileklerini yazile sormalarını 
lttiror, ve pek nadir olarak da ce 
"-.p veriyordu. Rozvelt beyaz ev • 
·~~ez bu usulü deiittirdi. 

CM3etecilere diyordu ki: 

ı· . · hepimiz, arkadaşız, bir. 
• • G8tlar gibi g~vezelik a. 

.eliiii iptidilarda bu usul ço"k ne-
~~~r verdi. Bu gaz,eteci baylar 
~UJıceli hareket ediyorlardı. Fa 
1tri sonralan Vaşington gazeteci· 
fera eüreti arttırdılar. Nihayet kon 
lıll.! nslar kendilerinin söyledikleri 
;.~bir parlemento celsesi haline 
~diler. 
8ir gazeteci §U suali sordu: 

t 
....... Ticaret bakanımzı başınız · 

atmak istediğinize dair çıkan 
alar doğru mudur? 

~ozvelt buna ne ce,·ap venin? 1 
~•le "bayır,, iıareti yaptı. Bu 
~,tah:a ıuale kartı tntl! tatlı gi.:! 

1 
•· ~ devam editini doğıusu tnk 
lt ettim. Bir batka sual: 

l!ı·" Büylik i~ler için neden döı t 
da Uyar tahsis ediyorsunuz? Niçin 
)\~ tnilyar oluyor da iiç buçuk, 

Ut yedi ınikar olmuyor? 
~erçekten s~rula~k en mühiır. 
"it ! Evet, ni-:in? Bunu bilmiye· 
~ 'l'Jıe var? Hükumetin bu kadar 
ti. ı vardı da onun için tahsis et 
'-ı>h~ fazla olsaydı, daha fazla 
''dctı. Dünyada bundan basit 
~var mı? On yatındaki bir 
~bile bunu anlar ve anlatır. 
~ İçin bil Cumur Ba§kanını 'iZ etmeye lüzum yoktur. 
~· Öyle ama, Amerikalı ga • 
-.;: •ler boyuna not tutuyorlardı. 

"-1 daha: 

'~fer Avrupa milletleri, borç 
ta ~1..~demek için münasip bir pa 
lll~~-~f ederlerse kabul edecek . 
~? 
~ahların borçlarını ödeye · 
~ i fikri Rozveltin pek hOJUna 
~· Açaktan açığa gülmeğe bat· 
~Gazeteciler de buna iıtirak 
>..."1.; Fakat ıual soran ıırar edi 

''Öyle olunca ödemeyen borç· 
'~ ikrazını men eden Jon -.;unu lağvolunacak mıdır? 

elt hu meselenin henüz tet· 1 

kik edilmediğini ve kongranın ka 
rarından önce bir tey diyemiyece 
ğini söyledi. Bundan tonra günün 
meıelesine geçerek yapılacak bü
yük itlerde üç milyon itsizin kul
lanılacağını anlattı. 

Gevezeler susmuıtu, yalnız Ba, 
kan söylüyordu. Gayet açık bir i· 
f ade ile bu meselenin bütün gö -
rünütünü anlattı. Yapılacak feda
karlıkları saydı. Bilhaaıa üç mil 
yon zavallının istatiıtikler, yahut, 
borsanın yüzdeleri meselesi değil, 
halkın selameti ve bir insanlık i
tidir. Rozveltin haklı olup olmadı. 
ğını istikbal gösterecektir. Onun 
projesini tenkit etmeye salihiye
tim yoktur. 

Ben buraya yalnız Cumur re • 
isindeki ciddiliğin bana verdiği 

intibaı nakledeceğim. Kendisini 
canlandıran iman, acizlere, uluıa 
kartı olan atkı dır. O halk için hü
kiimet ediyor. Ayni zamanda hatk 
tarafından idare ediliyor ama ne 
yazık ki bu inaanları sevkeden a· 
dam bir diktatör olmasını bilme · 
mittir. Bazı muvaffakiyetaizlik • 
ler, parlemento gürültüleri ile ili 
divanın kararlarım hesaba katını, 
... ._. &ili e.ın.ı.lllr. Tetfdl&t 
esasiye kanununa itaat etmekle 
bir memleketi kurtarmak kabil ol 
maz. Ne ise bunu geçelim, bu hat 
kabir meseledir. 

Rozvelt bangerleri cezalandır -
makla halkçı bir adam olmu,tur. 
Bununla beraber profesörlere de 
kimseyi taptıramamı,tır. Kendisi 
ne Duçe:lir ne de Hitler. Ameri · 
ka çok yüksekten dütmü,tür. Bu· 
na tahammül etmelerinin sebebi 
de şudur ki, bunu muvakkat sanı • 
yorlar ve "bir ıey,, yahut "birini,, 
bekliyorlar. 

Bununla beraber Amerikanın u 
mumi harpten sonraki vaziyetine 
dönmesiı:i zannetmeyorum. V akı
a Well Strit' deki bangerler para • 
nın yük&elmesinden istifade ede
rek speküluyonlarıni yapıyorlar · 
sa da bu geçici bir ıeydir. Bugün 
Amerikada on milyon kadar iısiz 
vardır. 

Hakikat aranırsa bugün mevzu 
ubahı olan teY medeniyetimizin 
temelidir. Liberal devir kat'i ola
rak kapanmııtır. Şimdi Amerika
da da Avrupada da batka bir ıey 
bulmak lazımdır. 

Bu son yıllarda Amerikada aey. 
yabat eden Franaız gazetecileri az 
çok bir "Amerika inkılabı,, nc:lan 
bahsettiler. Bunlar çok ileriye git
miı oluyorlar. Ne bir Amerika in
kilibı, ne de bir Rozvelt inkılabı 
vardır. Yahut henüz yoktur. 

Amerikalılar ilk önce buhrana 
kartı harekete geçtiler. Sonra ya
vaı yavaı bunun pek ciddi teY ol • 
duğunu ve bu defa artık itlerin dü 
zelemiyeceiini anlamaya bqlaciı
lar. "lslihat,, fikri ortaya atıldı. 
Bi~okları ekonomi, ıiyaaa, ve sos 
yal tetkilitlar da toptan bir deği· 
,iklik yapılacağını zannedecek ka 
dar ileriye vardılar. 

<Arkan var). 

Galatasaray Yunanlıları 7 - 2 yendi 
Liğ maçları başladı: F enerbahçe Istanbulsporu 6 - 2, 
Anadolu Bey kozu 2-0, Vefa T opkapıyı 6-2, Kasımpaşa 
Sümeri 9- 1, Karagümrük ortakcyü 1- O, Anadoluhi-

sarı Doğansporu 1- O yendiler 
Sahaların bozuk ve çamurlu, 

h~vanın çok sert ve fırtınalı .:>ima• 
sır.a rağmen dün liğ maçlarına 

baılandı ve birçok futbol müaa -
bakaları yapıldı. 

Golatasaray - Yunanhlar 
Galatasaray - Yunar. takımı 

maçı bir yabancı takımla kartı · 
laımak itibariyle günün en önem• 
li maçı sayılıyordu. Yunanlılar 
~ehrimize Etnikoı - Panatinayi
koı mubteliti ~eklinde gelmi11 

kuvvetli bir ekipti. ilk maçını bir 
gün evvel Betiktata kartı oyna
mıt ve ancak bir sayı tarkla 3 • 2 
yenilmiıti. Bu itibarla Galatasa · 
rayın bu ekip karıııında nuıl bir 
netice alacağı merak uyandırı • 
yordu. Bu netice Galataaarayın 

~ok lehinde çıktı ve Galatasaraylı 
lar kuvvetli Yunan takımını 7 - 2 
gibi bet sayı farkla yenmek mu -
vaffakiyetini gösterdiler. Bunun -
la beraber mülhit bir rüzgir al -
tında, çamurlu ve ıulu bir toprak 
üzerinde oyanan bu mas.ın güzel 
bir maç olmadığını iıaret etmek 
lüzumsuzdur. 

Bu neticede Yunan tAkımının 

bir gün evvel ııkı bir mai J-.pınıt 
oldu .}l;iıl'" rsı 1 , ......... 

• • • 
Galatasaray tl\kımınm en bü · 

} ülC hususiyeti hemen bir seneye 
yakındır oynamıyan Nıhadın ta • 
kımda tekrar eski yerini •lmıı bu
luıımasıydı. Nihad futbolu unut -
mr.dığını, eski muvaffakiyetli 
giinlerine tekrar batlıyabileceğini 
dünkü mas:ta iyice göstererek Ga· 
lablsaraylıları sevindirdi. 

Galatasaray takımı Avni -
Osman, Lutfi - Kadri Nihad, 
Süllvi - Necdet, Adnan, Gündüz, 
Fazıl, Danyaldan mürekkepti. lb
rahim ayağından muztaripti. Mü-

. b 
1 

d B H d u11ar a: ata.aray - anatınaı"o. m~ıncıa ımıcıın vır vuı,,.ıi. nevverin de hastahiı henüz geç ·ıy L J Gal p · ·L _J N'L-J L.: • • 

ır..emıt u unuyor u. ay ay a- 0 aJ V 1 6. öl" •• Al F · l L--1 L.: -' "d .... 'lk d kik rt a: e anın ır g o. tta: enenn •tan1111 spora vır ••i nn ı are ettıgı maçın ı a a-
launda Yunanhlar bir ıayı ka • tinin ziyareti münasebetiyle Tak- sahaya çııkb: 
2andılar. Fakat biraz ıonra Nec - ıimdek maçlar tehir edildiği için, Halik - Cudi, Saim - MI • 
de• penaltıdan Galataaarayın ilk dün resmi müsabakalar Kadıkö • nür, Hüseyin, Adnan - Ridvaa. 
aayııını, arkasından iyi bir sürüıle yünde yapılanlara inhis6r etmiş Muhteıem, Gazi, Litif, KaYi. 
ikinci sayısını çıkardı. Birinci oldu. Oyunu izzet Muhittin Apak. r 
devre Gündüzün çıkardığı üçün - Kadıköy sahası günlerdenberi dare etti. 
cü golle 3 - 1 bitti. devam eden yağmur dolayııiyle Müsabaka battan };qa Vefa.; 

ikinci devre birinciye benzedi. çamurlu bir ha!de idi. Havanın lıların ağır bukııı albnda cere • 
Paoatinayikos takımı batlangıçta soğuk ve yağı,lı oimasına rağmeu yan etti. Yetil beyazlılar, eksili 
ikinci golünü çıkardı. Buna gün • oldukça kalabalık bir seyirci küt- kadrolarına rağmen vaziyete da· 
c.üz dördüncü, Danyal betinci lesi toplanmıttı. ha bikim olmumı bildiler. Maa
golle mukabele ettiler. Bu aralık Günün ilk ma\,ını ikinci küme- mafih birinci devredeki aayı vazi
C.ı.latasaray takımı biı penaltı den Karagümrük ve ortaköy ta _ yeti, oyunun cereyanını ifade ed• 
deha kazandı, Buna Yunanlılar ' kımları yaptılar. Maç Karag&.im . cek kadar kuvvetli olmadL Top -
itiraz ettiler. Hakem bir Yunanlı rüklülerin ı - O galibiyetiyle bit• kapı sabadan ancak 2 - 1 mal· 
oyuncuyu dıtarı çıkardı. Galata - ti. lup çıkb. 
saray pena 1tıdııt ~ altın.... gn·ı:nu VEFA _ TOPKAPI Topkapılılar, hu 2 - 1 muvaf· 
ka:randı. Devre s<'nuna c!oğru da fakiyetli sayılacak neticeyi tuta • 
Ad nanın attığı bir gol Gala tasa • ikinci maçı \' ef a ile T opkapı bilmek için, birinci devrede çok 
rayın maçı 7 - 2 kazanmasını te- yaptılar. Birinci irümenh kuvvet· enerji carfetmiılerdi. Buaun neti
min etti. li takımlarından biri olan Vefa · cesi olarak. ikinci devreye çok 

Galatasaraylıları tebrik ede - nm bu kümenin genç uzuvların · yorgun batladdar ve kuvvetten 
dan olan T opkapıya kartJ alaca · düterek 6 - 2 m'lğlup oldular. 
ğı netice merak ediliyordu. Vefa· 

. 
rız. 

Lik maçları hların eksik bir kadro ile ma~ FENERBAHÇE - ISTAN. 

Yeni alınan takımlarla miktarı baılamaları, genu T opkapılıların BULSPOR 

on ikiye varan Dirinci küme ku · 
lüplerinden seki.ıinin -iün biribi -
riyle karıılqmaıı mukarrerdi. Fa · 
kat Apollon·Panatinaikoı muhteli-

ikinci kümedeki kuvvetli vaziyet- Son maçı Fener bahçe ile latan-
lerini bilenlerin onlara şanı ver· bulspor yaptı. Fener bahçe fU kacl-
melerini bile mucip oldu. ro ile maça baıladı: 

Vefa takımı ıöyle bir kadro ile (Devamı 1 incl •fllP.ltltllllJ.. 
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Beş İ1e yedi Hikaye arasında Çev1r~nt 

A 1. U. 1 T aşnaklarla Hinçaklar 
birbirlerini yiyorlar 

F 

İntizamı çok seven titiz bir ev 
kadını idi. Her şeyi yerli yerinde 
görmek onun için artık bir adet 
hükmünü almrştr. Kocasmm ça -
lışma odasındaki vazoya çiçek ko 
yuyordu. Yerde gördüğü bir kağr 
dı kaldınrken bu iki üç kelimeyi 
gördü: 

- ... Sokağında saat beş ile ye
dıi arasında. 

Bu kağıt şüphesiz kocasının 
cebinden düşmüş olacaktı. Ahlak·· 
SIZ anam, daha bir kaç dakika Ön 
ce ona ne kadar muhabbet göste
riyordu! Y~Jancı, riyakar. Talih
siz Şükfıfeciğini böyle yapayalnız 
bırakıp ta nereye, kime gidiyor -
du Bu adam bir hainden, bir ca· 
niden başka bir şey değildir! 

Beş ile yedi arnsmda t Tabii, 
zaten aşk randevUieri hep bu sa · 
atlerde olur. Şükufe ağlş.dı, hır -
sın<!ı.an yumruklarını sıktr. Şimdi 
öfkenin zamanı; ağlamanın sırası 
daha sonra. O katil, o hain koca
smm masası başına oturdu. !ki e 
lini şakaklarına dayamış düşünü 
yordu: 

... sokağında, saat beş ile yedi 
arasında .. 

Birdenbire yerinden sıçradı. 
Ne diye saat yediden sonraya ka
dar o hainin gelmesini beklesin? 
O zamana kadar iki kolu bağh öf 
kesinden ölmenin manası var mr? 
Kağıtta sokağın adı yazılı .. Ah 1 

alçak herif gideceği evin numa -
ra~mr .,·.:-:..m~mıç ; hele rmu cc.. ynz 
sayılı, güni.inii görecekti. Amma, 
Şükfıfe bu kadarcık bir eksiklik · 
ten meyu:. olur mu? 

Eline telefon kataloğunu aldı. 
Sahiieleri birer birer, inceden in
ce gözden g2:ir~yor, ma -
hut sokakta olan evleri arıyor, i -
çinde oturanları öğrenince koca · 
Slnm nerede olduğunu bulacak. 
Dir iki sahife çevirdi. Ha işte ! O. 
r:ı hiyanct eden c- :->1 '1 w ,ı 1..nf3ında 

i:d numaralı evde ... Şeki p ! 

~ .. 

vet etmişti de, bir takım düşünce· yenmeye çalışa:~.:. c_ . ~p verdi: 
lerle Şükufe gitmekten çekinmiş - - Evet, bu sokakta seni bekli 
ti. Çekinmişti değil, açıkça ve nef- yen iş değil mi? 
retle reddetmişti. Elbette edecek · - Tabii, fakat bu halin ne? Ba. 
ti. O, bütün sevgisini yalnız bu na gücendin mi yoksa, Söyle ba -
nankör, bu hain kocasına bağla - kayım, benim güzel karrcrğnn, 
mıştı. hangi iyi bir tesaGıüf seni bu soka.-

Ah şimdi bir eline geçse bu a· ğa diişürdü? 
dama, bu kocası olacak yalancıya - Ne o? şüphelen din mi 1 
neler c.~ 3 neler yapmıyacaktı. Der- - Hayı:r, nede::.~ ~üphelenecek · 
ken kafasında bir şimşek çaktı. mişim? 

Niçin olmasın? Bak bundan iyi · - Sen nereye söylemeye cesa . 
si yok! Hem ev de sokağ·rn başm- ret edemiyorsun amma ben söyli 
da. Gider pencerede oturur, gö · yeceğim. Na, işte şuraya gidiyor 
zünü sokaktan ayırmaz. Kocası - dum. 
nm geldiğini görünce hemen koşa - Sen, ŞükUfe, oraya o herifin 
rak önüne çrkar, söyliyeceğ·ini söy evine ha! 
ler, yapacağım yapar. ŞükUf'e sokakta izahat vermek. 

Kataloğ·a bir daha baktı, tele- ten, elalem arasmd1a. rezalet çıkar 
fonun numaralaı•mı ç~virdi. Iki üç maktan çekindi. 
sözle anlaştı. Odasına giderek en - Şuraya, şu kahveye gel de 
iyi elbisesini giydi, başına en gü - anlatayını. 

zel şapkasını geçirdi. Dedi. Sokakta, müşterisiz, kü -
Bay Şekip, Şükuf enin geleee · çük bir kahve vardı, girdiler. Genç 

ği müjdesini telef ondan işitince kadın anlatıyordu: 
yerinde duramadı. Bu giizel, bu - Şu kağıdı oku bakayım. Beş· 
genç kadını memnun etmek için le yedi arasında değil mi? Açık 
her şeyi yapacaktı. Bir kaç ôakika söyle kime, hangi kahbeye ran · 
içinde odasını hoşa gidebilecek devu verdin? Ben peşini bırakır 
blr intizama soktu. En güzel çi · mıyrm? Seni gfö~dıen kaçırmamak 
çek erden bir iki demet aldı. En için Şekibin evine gelip pencere · 
1 efis pastaları getirtti. Semavere den gözetliyecektim. Korkma, ben 
ateş koydu. Çay talmmnı ha·zır]a- senin kadar hiyanet eden bir in . 
dı. O lmror zamandanberi özledi san değilim. Benden evvel konıştı 
ği, bir türlü ele geçiremediği mi · Hatic'eyi, o iyi kalpli ihtiyar ka · 
nimini Şükfıf eciğe nefis bir çay ik dmcığı oraya gönderdim, benj 
ram edecel~ti. bekliyor. Şekiple yalmz kalaca!< 

Pencerede duruyor, bu güzel değildim. 
kadının gelişini doya doya gör ~ Kocası kahkahalarla gülerek 
mek için gözlerini sokaktan ayır kahveciye seslendi: 
mıyordu. tık heyecanları ora.da ge - Birze iki güzel çay yap. 
çirecekti. Sonra cebinden bir mektup çr 

Şükufe, Şekibin evinin kuprsı · kardı. Bu kadar aldırmayışa da -
na doğm ilerlerken kocasil..: yüz · ha ziyade öfkelenen gözünü dört 
yüze geldi. İkisi de h::.ıyrc·tle :ı.yni açmış kendisine bakan kansına 
sözleri söylediler: dedi ki: 

- Vay sen misin? 
-Vay sen misin? 
Kadının r ::: ·n ... ·: öfke, kocamn· 

kinde hayret vardı. 
- Minimini ŞükUfeciğim, sana 

buradıa rastgelmek ! Ne bahtiyar -
hk~ amma bilsen ne bahtiyarlık! 
Muhakkak işimin yolundoa gidece
ğ·inc alamet ! 

- Vah zavallı Şükiı.feciğim, ne 
kadar üzülmüşsün ! Ne ise ziyanı 
yok, şu mektubu bir oku da sonra 
anlatının. 

Gene kadın metubu okurken ... 
gözlerinin içi gülüyordu. Kocas1 
izaha başladı: 

Berut, 29 Birinci teşrin ( ö · 
·ı:el) - Suriye deki Hinçaklar ile 
Taşnaklar arasındaki düşmanlık 

günden gline kendini göstermek -
te ve bu iki.ermeni fll'ka, biribiri 
le fena halGıe didişmektedir. Uç 
gün önce de bu iki fırka arasında 
şiddetli bir patırtı kopmuş ve Uç 
kişinin ölümile neticelenmiştir. 

Geçen pazar günü Eşrefiye mm 
takasında. (Kerem Zeytin) tara~ 
fmda olan hadise şu şekildıe baş 
lamıştır: 

Ermeni Hinçaklanndan müte
şekkil bir futbol takımı oyunu ka· 
zanmış ve taşnaklar aleyhinde bir 
sürü küfürlerle dolu marşlar okıı -
narak nümayişler yapılmıştı. 

Daha sonra Hinçaklar sokak -
!arda dolaşmış ve Taşnaklann ma 
hallelerine dle giderek orada da 
bir taknn nümayişler yapmış, der
hal iki taraf arasında kavgalar 
başlamıştı, fakat bu kavga mühim 
bir hadişe vukubuln:adan bitmiş -
ti. 

Ertesi gün Bedros Boyacıyan 
adlı ve 19 yaşrnda bir ermeni gen
ci sokakta yürürken üzerine her 
taraftan kurşun atıinrş ve kanlar 
içindıe yüzerek yere düşmüştür. 

Ermeni genci derhal hastaneye 
götürülmüş, ancak 41Beni Taşnak 

1ar vurdular!,, diyebilmiştir. Fa : 
kat bir saat sonra bir cinayet ~a 
ha vukubuluyordu. Mari Kiracı : 
yan namında bir genç kız, "kar 
deşimi öldıürdüler.,, diye zabıta i 
ya müracaat etmiş, zabıta der~. 
vak'a yerine koşmuş ve Agop 
gorik Kiraciyan adlr gencin sır ~ .. nr 
tından bir kama ile yaralandıgt 

., 1. 
ve kamanın sırtında saplı oıdugt 
nu gönnüştür. 

Kiraciyanlar da Hinçakdır~a~ 
Onlar da Taşnaklann kendi1er1? 
tecavüz ettiklerini söylemişle!.d~· 

Kiraciyan hastanede öımuşt .; 
Kısa bir zam2n sc ıra diğer bl 

hadise daha meydana geldi. Yirıe 
Taşnaklar tarafından vurulduk : 
lan iddia olunan iki k~i Agop 13° 
yaciyan ile Mişel Kirkor Bacin : 
yan iki kurşun yemişler, biri11ci9: 
boğazından ikincisi kolunda~ Y:i 
ralanmıştır. Birincisinin vazıye 
tehlikelidir. Bunlar da Taşnaldt.ı~ 
tarafından vurulduklarım ıtir:ı 
etmişlerdir . 

Sul'iye w hıtnsı 7aşnaklardal1 
yirmi b~ş _kişi tevkif etmiş buıurııı· 
yor. ~-

Zabıta devriyeleri bu çeşit b ~ 
dbelerin tekerrürüne mani olı118d 
için gece gündüz bu taraflar.' 
dolaşmaktadır. 

Türk-Bulgar hududunda feci cinayet 
1'··r!< 

Sofya, (Ozel) - (Mustafapa- set bulunmuştur. Bunların u. i 
şa) nm hududa doğru beş kilo · olup olmadıklarını Bulgar poiı~l 
metre uzaklıktaki (Kısırca alçak) henüz~1l1yamama. · J 

1 .:?,tennsU. 
mevkiinde kafaları bıçakla kesi - aletlerinin kesilmiş olduğu, \1~.t~e· 
len, kulaklan, buıı.mlan ve tena - nmamamaları için yüzleri, S"~ • 
sül aletleri kesildik-ten sonra yüzü.- ri paı·çalanmış olan bu bedbah 

3
. 

koyun yatırılıp bırakılan iki ce · nn Türk oldruklan anlaşılnıtık~ı· 
dır. Bunlar, anlaşıldığma. göre, 'ft r 

bugün için sözleştik. Saat beş ile 1 kiyeye geçmek maksadile Bıtl8"~ 
yedi arasında şu sokağın nihaye. hududunu kaçak geçmek uzcı~ 
tindı~ki dairesinde muameleyi ya. kaçakçılarn müracaat etıniş!CI'ı.' • 
pacaktık. Mektupta da gördün ya! bu kaçakçılar tarafından, hU(:llJl 

Haydi kalk da randevu verdiğim dun bir yerine kadar gidildil<t~,~1 
yere beraber gidelim. sonra üzerlerindc!:l par8Jaru :'

1 
• 

ŞükUfe kocasının koluna gire · an öldrürülmü.~lerdir. Eski zag~e· 
rek kahveden çıkarken; dan gönderilen polisler nıaktıl • 

- Ya Hatice ne olacak? rin kim olduklarım anlamağtı. ~\ 
Diye sordıu. lışacaktır. Polisin tahkikatın~~~-

- Acentanm adamile haber sonra bu zavallıların kinı oıdu tıil· 
göndeririz. rrm isimleri ile birlikte ben de 

A. 1. U. ddrecerJ.im. _. 
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Iü:bJol:tnn [,, ---.;ni lmldır<lı .' 
Tiu Bay Şekibin kendisini değil -
fe lıile ne biçim ol.tluğunu biliyor 
·du: En güzel, en nadide şişeler 
Ye ... aşk hatıraları kolleksiyoncu · 
su. Güzel, genç kadmlarr, kollek -
siyonlarım göstermek ve onlardan 
bir fikir almak için evine davet e
der. Geçenlerde kendisini de <fa-

- Gördün mü güzelim? Dünya. 
bu, insan bir dakikasmdıan emin 
değil r Daima seni düşünüyordum. 
Nihayet hayat sigortası yapar, mi· 
nimi ni karrcığımr ml.rasçı göste -
ririm, dedim. Sig-orta acentasile 

Ah ynl:ı.ncr, riyakar adanı. Yi -
ne Şükuf eyi aldatmaya çalışıyor. 
Bu sefer hiç bir : :~üne inanmıya
c" k; geçti artı: . . Bir3.z öfkesini 

Zübeyde soruyordu: mıyasın ! .. Ben yalnız sen n ı> ce1' • 

•
~· Fakııt bizi mes'ut ed~n ve filkümii· - Beni hep böyle sevecek misin tiyorum. Söyle, seviyorsun. se"e 

Aşk, Macera ve Hayat Romanı 1 ze kavuşturan, duygularımrz cleğjJ i. Süheyl?.. sin, değil mi beni?... f 1tıl' 
~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~ n~n~l~ız~~ -H~günhb~k.. ~~yde~n~~qiliğmıh; ~ 

Yazan : Kadircan Kafh Bölem · 4~ Kafa~ bana: - Erkeklere inanılmıyor. de scvgiJisinin boynuna. ~rıtm~ ~ıııııı 
w+WCWC# 'lit*i& • - • - Bırak, sevişsinler, kurtulacak - - Neden? da!darmı uzatmak ve kendisini retilt 

Baıtımı alçak duvarın üstüne kadar j bm, sonra bir yıldmm hızile onlara sın!.. - Uk günlerde hepsi de böyle ateş- kollarının arasına bıra\unnk 60 

yükselttim. Demir parmaklığın ara - saldıracakhm. Diyor. U, fakat sonra sönük ve hoyrat olu - veriyordu. ddfllı· 
ımdan onlara baktım. Kendimi tuttum. Ve ben onu dinliyordum. yorlar... Çünkü bunu anlatan sesler 

Erkek, kolunq kanmın beline do~ - Bir kıaç saniye öyle kaldılar. Doğruldum. Onlar şimdi nıe.s'ut - Benden hıilA şüphe ediyor mu · mağa başlamıştı. . 
Jonufb. Kıu·ım da elini onun Qmuzuna Hışırtılar, fısrlttlar, toluk soluğa bir bir sesle konn~uyorlardr. Daha yakm sun? Daha çok duramadınt• ]cetı~lrıtl 
lıı;Qymuştu. Bir tek inılln gibi ilerideki takım mmltı:lar.. gittJm ve dinledim. Erkek diyordu ki: - Etme! ... istersen kocandan he Bir hırsız, bir kaçak gibi !)3J11 o' 
kl\Jlleriyeye doğru gidiyorlardı. Bu sefer avuç!arımı ağzımdan gör - ntı ak~am içimde gizli bir korku men boşan .. Seni o gün nikahla alı · Beru .. '.l ~iden yola attınt• J..ra. 

Bir saniye durdular. Jerime götürdüm. var. Sanki bizi görecekler.. rrm. Bilsen bu benim için ne büyük rada icli. Bindim ve: 
Tep~nin ardımı gitmiş olan aydan , Olduğum yerde dizlerimin üstüne - mm görecek? Aşkımızdan başka saadet olacak. Seninle Mı.sırı, ltalya Çek geldiğimiz yere .. 

hııniz bir gökteki yıldızlaı-dan etrafa röktüm. her §ey uyuyor. yı, Fransayı dolaQırdrk. Bu köQkü de D d' rtt'" ,, -s -s e ım. yartS '( 
hafif bir aydınlık serpiJiyordu. Geçmiş günleri ve çektiklerimi hatır Zübeyde ne güze) konuşuyordu. satın a.Jıı:dık ve her yıl üç ay burada Saatime bakmadan gece ktıl" 1'1 

BQ hlli belirsiz aydınlıkta erkeğin !adım. Onun sesiydi bu.. bir çift kumru glbi yeniden a~ka ha~ geçtiğini anJndxm. çunldi uıll 
kadına büsbütün sarrldığını; kadının Kaç defa kendi kendime şöyle de~ Şaka değil, a5k konuşuyordu. lardık. istemez misin? kııç horoz sesi duymuştuın· , 
da lcollarmı onun bo~una iyice dola • diğimi de düıündüm: _ Bu hafta kocan gelecek mi aca . Zübeyde içini çekti • * * "' difşli 
dığını görebildim. ha? - Kocam beni bırakmaz!.. I{afamda biribirle çarpışs.ncr er1'tlr. 

- Eğer Zübeydeyi alacak bir a· ball 1' 
Bir iki adnn daha yürüyünce kame· elam bulunsa, onu kendi kardeşim gi _ Bilmiyorum .. Fakat sanmam ki - Bir defa söyle.. Mademki seni nüşler vardı. Karısının yad ,esl Ç! •• 

•iyeye girdiler. sevmiyol'ltıuşL. ı i t·~ı · ö dUğü hal e jjfll bi onunla evlendirirdim ve bütan öm - gelsin!.. e sev ş ı6 nı g r, • h"'rkesiıt 8 

Orada en yakın yere oturdular. - Sevmiyor gibi O'Örünüyor amn•a, m y bir arkek ıçın "" ' ··--ıce o adama borçlu kalırdrm. - Onu gördükçe üzülüyorum. Ah, P • 
1 an "" 

S"rmatılde.rın biru seyrek tarafın- t bı·r kur·tulsan I.. gene de seviyor. Hem de çok kıskanç yeceji söz birdi: 11 ... şte onu beğenen ve seven bir adam K k ~ ••· dan &ene onlan biisbiitün deiil:ıe de trr. oı· arım.. Boynuzlu cıı1'ı / !:rkmıştı. Her halde onunla evlenmek - Yalnız kalsam sahiden beni ahr y · d t l - - b ca bf ece' görebiliyordum. crım en ır ıyarak onun f\ar~ısı - m;yle bir adam ta an. 'r II -;er ~ 1· 
ten ,.eklnmezdi. işin bo"yle)ı'kle bı't.işı· mıydm? ı k 0 ·· 1 · · bıt<iı? r B Kadın erkeğin dizlerine oturmuştu ~ '· na çı tma -, Y zune ti~ dirmek: rul< kallanrr ve ikistnl . 0111 • 

.. e dudaklanru ona uzatmr~h. onu "Aradrğım Kadın" haline koy· - Elbet~ Acaba seni seviyor mu? - Yalancı!.. rerse namusunu tenıizleJtllŞ wı''. 
ma';,: için ugwraşmaktan claha kestirme Sevı'yor amma ben onu bir"z se D' h k k · t d' ..,..,. - • .. v ıy~ ay rrma ıs tı ~m. krşlanrrdı. ·ı. btınu 

* * * 
Afzımr avuçlanmla sımsıkı kapa • 

masaydım kaba bir küfür savuncak-

idi. sem bari I •• Ben yalnız seni •• Yemin et Erkek c~vap veri'mrdu: Ecm' '"' de hiç şiiphe51 

Niçin ayağıma geJen kurtuluşu a - J · 1 ·-ıhm beni alacağına .. ! - Senf beklerim Zühe:vde .• Oliirıee liyorlardr. <ArktllJ v1r) 
yağımla tepeyim? Ateşli bir ye~in re yeniden birle · ye kadar beklc:·im. Hiç bir şey beni 



Zecri Tedbirler 
(Ustyanı birincide) 1 

rafından yapılması muhtemel tek· 
liflere itibar edilmiyecektir. 

İtalyan hükUmetin.in, uluslar ıos 
Yeteıi paktının 16 ıncı maddesinin 
kendi aleyhine tatbiki mevzuu ba
hia değilmiş, alacaklı devletlere 
kartı teahhütlerini yerine getirme 
ai için, zecri tedbirlere ittirak e • 
den bütün uluslar ıosyetesi üyele
ri, bu tedbirlerin tatbik edileceği 
'<>n güne kade:r karşılıklı yardım
da bulunacaklardır. 

Devletlerden biri, bu tedbirler 
Yüıünden zarara uğradığı takdir
de tnünaıip tekillerde bu zarar · 
ları telafi etmek Ezere, 16 ınn 
lnaddedeki karıılıklı yardım hü • 
kaznıeri tatbik edilecektir. Kar · 
!ılıklı yardım komitesi, mevcut a· 
la.cakların bir liıtesini yapacak ve 
devletlerin uğrayacağı zararları 
telafi edebilecek vasıtaları im:e -
liyeccktir. Bugün tatbik edilmek
te olan anlaşmalara riayet meae • 
leai, bu kararla bir sonuca bağ -
lannuı değildir. 

I<onf eransın ekonomik komitesi, 
hu hwustaki görüımelerine ıele · 
Cek hafta devam edecektir. 

l't AL YANIN YENi TEKLiFLERi 

rin sonucunu bekliyen Londrada 
da ıeyrini tamamlamak gerektir. 

LAV AL CLERMONTtDE 

Cenevre, 3, (A.A.) - B. Laval 
Clermont F erreanda gitmiştir. Ha 
reketinden önce kısaca İtalyan 

baş delegeıi aloisi ile görütmüt -
tür. 

tTAL YA FlKRININ SORUCMA 
MASINA HAYRET EDiYOR 

Roma, 3, (A.A.) - Yarı reı · 
mi çevenler yalnız gazete haber -
feriyle öğrendikleri, İngiliz, Fran 
sız anla§maları hakkında hiçb?r 
ınütalea yürütmemektedirler. Bu 
çevenlerin fikrine göre, mevzuu 
bahiı haberler doğru olduğu tak • 
dirde ltalya hükumeti, eski, harp 
müttefiklerinin bu hususta fikrini 
istimzaç etmemelerinden ötürü 
hayret edecektir. 

HABEŞlST ANIN CENEVREDEN 
ISTEDt~t PARA 

Cenevre, 2, (A.A.) - Habetis· 
tan uluslar sosyetesinden istediği 
para yardımını, tecavüze uğrıyan 
devlete yardım edilmesi hakkın -
daki 2 ilktetrin 1930 laTihli anlat 
maya istinat ettirmektedir. 

Cenevre, 3, (A.A.) - Havas 
'ttarının bildirdiğine göre, ba • 
ton Aloisi dün &abah Sir Samoel 

---------.------,------;, Par.arte11l Sah 
Takvim 4 2 el teıırın 5 2 et te~r 
==-====t 7 Şabıuı 8 Şaban 

ile görüştüğü aırada, bazı teklif - ~: :~~u 
lerde bulunmuflur. Bu teklifler 

6 35 6.36 
17 04 17,0.:? 

londradakilerden henüz çok uzak ~~~dt:::~ 
01ınakla beraber, oldukça mute · AJ<şıım namım 

:'i,48 ~ !'10 
ı ı 58 11 58 
1444 41,4J 

Sabah n&mıua 

dildir. Mamafih bu teklifler öy Y&tst namazı 
l b j lmsak 

17,0+ 17,02 
18 36 18,35 

e İr sırada yapılmıştır ki, Sir Yıım geçen gUnlert 

~0are, Baron Alo isinin bunlan Yılın kıı.lan gUnlert 

4~4 455 
~ 07 ~08 

~~di namına yoksa hükumeti ağ- ---·----.:.....---.:----.: 
tından mı, aerd eylediğini esti • ~ 

58 57 

r!1e-· t" Mu,assal notlu 
~ış ır. k J • 

lyi haber alan çevenlerin dü§ün anunumeuenı 
düklerine göre, eğer bu Bay Mus- Herhangi bir hadise esebebiyle ka . 
;olinin bir teşebbüsü ise, bu teklif nunu tetkik ve o hadlst'ye milteferrl 
ber ~ilhassa bir yol göstermek iti· kanun hükümlerini bulup çıkarmak · 
arıyle önemlidir. tak( mUşkül:\t malumdur. 

tLu ULUSUN BlRLESMESI Eserin sahibi, bu müşkülatı gider 
bJKKATE DEGER BiR lŞTlR mek İ!;i (Her maddenin altına: Ka. 

Cenevre, 3, (A.A.) Sir Samucl nunu 11 • • · ·ni, Borçlar, Ticaret Ka • 
lio l l b d' nunlarında alaka ve irtibatı olan) . a.re, radyo i e yapı an ir ıye-
\>ınd~ demiştir ki: maddeleri hülf1salnriyle birlikte yaz 
l ''Elli ahı iHkeden ellisi, ulus • mr~ tetkiki ~on derece kolaylaştırmış. 
'r kurumuna müzaharet vand e!- 1 tır. 
tbiıl d b d h 'h Hdkimler ı\\'uhatlnr, tnlebe, ve hu· er ir. Har in e geline nı a 
ht vermek maksadile bu belli ulu kuliln i~tigal eden zevat aradıklarını 
~~n birleşik hareketleri dünya tari derhnl bulmıtkta güçlük ~ekmiyccek 
d~tlde dikkate değer bir hadise • -

ır.,, ' Dün ve Y ann -, 
IS LER VE TALI KOMiTE 

ttt·Cenevre> 3, (A.A,) - 18ler ko· 
cttleaj bu ayın altısında toplana . 
\)ok Ve talt komitelerden gelen ra· 

rlari tetkik edecektir. j 
b· Cenevre, 3, (A.A.) - Zecri ted ı 
~~ler kornitsi bir takım tali ko -
l ıteJere ayrılmı§tır. Bunlar yarın 
t~~~nıp, dün görütülen tedbirle-
~ tılettireceklerdir. 

li k ecrf tedbirler komitesi, bu ta -
.._ komitelerin kararlarını onayla • 
~··- .. ~I !Sın ayın altısına kadar toplu 
l 'caktır. 
~ \r AL HOARE ARASINDAKi 
l IŞ BlRLJ~t 

Tercüme külliyatının 4 lint·ü 
serisi tamaınlanrlı 

1 O kitap 520 kuruş 

Birinci taksit 220 rliğerleri 
ayda 100 kuruş 

31 Rasin Ahmet Reşit 
32 Ariıı.o Metafiziic Hilmi Ziya 
33 l&kender Haydar Rifat 
34 K..dın ve 5c4)'nlizm Sabiha 

_Zekeriya 
35 Demokrit Haydar Rif 
36 Dinler Tarihi Hilmi Ömer 
37 Filol!ofi ve aan'at Suud Kemal 
38 Etika Aiaoilu 
39 Heraklit Haydar Rifat 
40 Ruhi mucizeler Cemil s~na 

Mutlaka alımı ve okuyunuz 
latanbul • Ankara caddesi 

Galatasaray Yu
nanlıları yendi 

(5 inci sayı/adan devam) 

Hüsam - Yatar, Fazıl - Ce
vat, Ali, Riza, Retat, Niya~i, Şa · 
ban, Eıat, Namık, Fikre •. 

Buna karfılrk lstanblllspor ta• 
kım1 da şöyle çıkmıttır: 

Osman - Sabih, Saıaih - EE· 
ver, Hasan, Haziz, OrhAn, Nev 
zat, Samih, Salih, Aziz 

Maçı Sadi Karsan ıJare edi • 
yordu. Oyun, çamur içiı~de ve kıı 
men yağmur altında oy~anması -
na rağmen, daima heyecanlı vo 
güzel geçti. Her iki tak,m, fen ı 
şeraiti ehemmiyetten dütüre'l b:r 
beraberlik ve nakfuz nazarfo oy 
nadılar. 

Maça Fenerliler batladı. llk 
hücum, lıtanbulaporun muavin ve 
müdafaa hatlarından süzülerek 
kadar uzandı. Bunu bir ikinci F e· 
ner hücumu lakin etti. Fa.kat Fik
retin indirdiği top, Niyabinin i .. 
lerde olması yüzünden ofsayitle 
kesildi. 

Oyunun ilk da.kikalarmdan iti· 
haren F ener1ilerin ağır basdıkla
rı görülüyor. Bu baskı netceıini 
vermekte gecikmedi. Altıncı da • 
kikada, Fikrettten bir paı alan E
sat, aıkı bir şütle ilk golü kay -

1 ş E H 
., .... haa.erlerl -
Sadık bir koca 
Eski karısının evinde 

neler yapmış 

1 - (\URUN 4 il. TEŞRiN 193;; ~ 

i 
Wi 

R DE 
' 6 Fırtınadan sonra 

Liman11nızu gelenlerin 
anlattıkları 

Karadenizde büyük fırtınadan 

dolayı gemilerdeki yolcu ve tay -
Oaküdarda Icndiyede oturan falar birer birer limanımıza gel · 

Muıtafa kızı Fetiyenin evine gi- mektedirler. Gerze vapurundan 
rerek evden öteberi ç.almıttır. Po- roketle kurtarılan 120 yolcu ve 
liaçe yapılan arqtırmada hırsızın tayfayla beraber k plan da ıeh -
F eti yenin eski kocaaı Emin oldu- rirnize gelmiştir. Bir yazıcımızın 
ğu anlatılmıttır. gelen yolcularla yaptığı konuşma 

SEBZE HALiNDE - Meyve ha larda öirendiğine göre, fırtına, u 
)inde bulunan dokuz kabzımalın zun senelerdenberi Karadenizde 
türlü eıyalarını çalan Veysel a · bir e§ine tesadüf edilmemiı ıekil
dında bir hıraız yakalanmıştır. de ve §İmdiye kadar ani tılanler 
Hıraızrn evinde yapılan araıtır - dan daha deh,etli olmu§tur. Bil · 
mada dokuz kabzımalın e,yaıın . hassa. Şile açıklarında birdenbire 
dan ba9ka e§yalar da bulunmuı · kabaran deniz vapurları beg saat 
t kadar hiçbir limana sığınamadan ur. 

KISKANÇ AŞIK - Beyojlu dalgalar arasında bırakılmıı; sula." 
asmalı metcitte oturan Yango, ni- bacadan bile içeriye ginniştir. 
tanlr11nı Jözet adında birile aö- Denizin birdenbire gösterdiği 
rür> derhal üzerine ıaldırmıı ve ve geminin ocaklarına aaldıran 
ağır ıurette döğmütlür. suların bu vaziyeti knrtısında a -

KIRILAN VlTRIN - Kartal . tetÇilerin heyecana düştüğü anla
dtı oturan arabacı Omer Kadrköy tılmaktadır. 
altı yol aizından geçerken ayni Bugün karaya oturmuş bulunan 
caddede bulunan 116 numaralı tat Gerze yolcuları, kaptanın vazi · 
lıcı Rızanın vitrinine çarp.arak 100 yeti kurtarmak için ale§çileri va
lira kıymetindeki vitrini kırmı§ - zif el eri başında ala koymak üze • 
tır. 

detti. ZEHlRLENDlLER - Kuru çeı 
Bu gol lstanhulaporlu!arın ma• mede tramvay caddesinde 14 nu • 

neviyatrnı kırmadı. aeraberliii maralı kulübede yatan kömür a . 
temin edecek sayının peıinde bil· melesinden Atir ojlu İsmail, Ali 
yük bir gayretle çalıtma}a koyul- oğlu tbrahim, Haydar oğlu Muı -
dular. Ve dokuzuncı.ı dakikada, lafa, Haaan oğlu Dursun yaktık -
Saminin güzel bir tülü beraber r ları maden kömüründen zehirlen 
liği yeniden tesis etti. mek üzere iken etraftan yetioile-

re tiddetli emirler verdiğini söyle 
mektedirler. Bununla beraber, bü. 
tün vapurlar da, kaptanların bü • 
yük gayretleri sayesinde lazımge· 
len tertibat çok evvelden alınmıt 
bulunuyordu. Nitekim Gerze va
puru ba,tan karaya oturduktan 
sonra yolcuların dı§arıya alınma
sı buyük bir intizam içinde geç· 
miı ve tek bir yolcu bile burnu 
kanamadan ıahile alınmıttır. 

Oyun ilerledikçe Fenerlilerin rek kurtarılmıılardır. Hastalar 
yeniden vaziyetP. hakim oldukları Beyoilu Ye İtalyan haatahaneleri
görülüyor. Fakat hücum hattı hak ne kaldırılmı,!ardır. 
ettjği randımanı bir türlü bulamr- -------------
yor: lıtanbulapLlr kal sinin önün- Naşit - Ertuğrul SaJi 
de büyük bir ç•mur deryasının Şelızadt:başı TURAN Tiyatro unda 
mevcut olma11 akıncılarm ıürati • Bu gece eaat 20.30 da 
ni kesmekte ve top kontrolunu Büyük bir munffaki 
çok mütkül bir vaziyete sokmak~ yetle devam eden 
tadır. Bunun nettceıi olarak Is • meşhur eser 6 ncı 

defa olarak 
tanbulıpor müdaf aaıı her inİ§t B A B A 
kesmek kolaylığını buluyor. 

17 inci dakikada: Oyun tama• 
men lıtanbulaporun yarı aahaaın
da oyamyor. Fikret, Neıaddan al
dığı bir pası kaparak letanbul · 
spor kalesine doğru aktı. OnUne 
çıkan muavini v~ müdafii atlat -
tıktan sonra kaleci ile kartı karşı
ya kaldı ve bir '!rütle ikinci golii 
kaydetti. 

Fenerin bir1birini kovalıyan 

hücumlarına kartı koymak için 
lstanbulaporlulat canla bagla de 
vam etti. Fakat namık, 31 inci 
dakikada, güzel bir şütk Fenerin 
üçüncü golünü yaptı. 

Birinci devre bu tekilde, 3 - 1 
Fenerin faikiyetiyle bitti 

3 Perde. Aynca 
Naıidin komedisi 

Yakmcla: HAMLET 
Her tarafa tramvay Telefon: 22127 

pan lstanbulıporlular Fener mü 
daf aasını mütkül vaziyete soku -
yorlardı. 

31 inci dakikı-.da sağdan ~ev
zadın ortaladığı topu 18 me•rede 
yakalayan Orh.s.ıı güz~) bir şütle 
takımına ikinci ~olü kazandırdı. 
Fakat Fenerliler üstün oyunlarını 
kurmakta geçikmediler. Oyun ge
ne l&tanbulayor1uların yarı sa1ıas1-
na döndü. Ve Niyazinin ayağiyle 
39 uncu dakikada altıncı golleri 
ni çıkaran F enerbahçeliler uha· 
yı 6 - 2 galip terkettiler 

Oyunun umumi tek!i Fenerli· 

Gerze süvarisinin söylediğine gö 
re iki kadının kaybolduğu hava
diai aulsızdır. ~apurda tayfalar -
la birlikte 120 yolcu vardı; ve 
hepsi kurtarılmı§tır. 

Köstencede bekleyen 
göçmen!er 

lstanbul limanı ile Köstence a· 
raunda göçmen serviaini yapan 
Nazimiye vapuru bir kısım göç · 
men daha getirmek üzere Kösten
ceye hareket etmittir. Evvelce de 
yazdığımız gibi yeni yılın göç.men 
itleri bu ay sonunda uzayacak ve 
yeni nakliyata 1936 ıenesinin 

baharında başlanacaktır. Fakat al 
dığımız bir habere göre son gün -
lerde Romanya Türkleri mühim 
kafileler halinde Köstence lima · 
mna toplanmıı bulurunaktadırler. 
Sayısı 10,000 kadar olan bu göç -
menlerin ay sonuna kadar pek az 
bir mikdarı nakil edilebileceği i
çin alakalı makamlar arasında na 
kil çareleri için konupnalar batla 
mıthr. 

İkinci devrede Fenerin tazyiki 
ve hakim oyunu daha barizdi Bi
rinci devrenin SJn dakika.larmda 
sakatlanarak oyundan ç•kan ce 
vat yerine dönmedifi için Fener 
1 O kiti oynuyordu, Orta muhacim 
Esat, sağ muavi.ı yerine ieçmi~ti 
lstanbulspor kalui çok 7orlandı -
ğı halde bir türlü ıayı çıkarılamı

lerin daha hazırlanmıı o1dukları- -------------
nı göıteriyordu. 6ilhassa mu~vin 

yordu. 
Fenerlilerin c~ört muhacim il~ 

hatları mükem&!lden ça1ı,tı. D eniz y o 11 a re 
1KINC1 KÜ~E MAÇLARI i Ş L E T M E s i 
Dün Beşikta~la Şeref ıtadmdn Acentelerı: t\arako) - Kôpriı~: 

yapılan maçhrm sonuçlan da l'el. 42:~2. ::)irked •tühürdar 7.ade 

tunlardır: flı•Kftlftl Han tPl,.fnn: 22740 --•I 
ikinci kümeden Hiıar İdman • 

yurdu, Doğansp.>ra 1 -O. Kasım· 
pafa, Sümerapora 9 - 1 ::alip 
geldiler. 

ıskenderıye yolu 
EG~ Vapuru 5 Ikinciteşrin 

SALI giınü saat 11 de isken· "e 
1
°ndra> 31 (.A.) - Tekmil çe· 

kr n .er, laval Hoare araımdaki ıı-
)o 

1
11 birliğinden memnun görünü .__ .... _________ ,,.. _ _.! 

v t e.r. Bilhassa sol cenah, Bay 
t~~ ~elandin Fransı~, İngiliz gay 
dil e~ıni takdir etmek ıuretile, ken I 
biıı.~r~~e ~!uslar ıoıyeteıinin laıvi 1 dq ıldırrniş olmasından hoşn •d 

oynama11 latanbulapor muavin 
hattının ceza çizgisinin içinde oy
narcasına müdafaaya c:ekilmeaı, 

g:>l adedinin artmasına mani olu-

ikinci kümedfn bi:;nciye alı 
naıı Anadolu, güzel bir oyunle 
Beykozu 2 - O vendi. 

deriyeye kadaı. (6857) 

Karadeniz Yoıu 
CUMHURİYET Vapuru 5 

lkinciteırin SALI günü saat 
20 de Rizc'ye :qıdar (6858) 

r, 
Q 

Jı.ıı U~nla beraber, itin çarçabuk 
it }':~ıleceğ.ine kimsenin inandı -
di&tlb tur, Zıra durum Roma ile A. 

aha da olduğu gibi, ıeçimle-

. . ·:Kurun~:: , 
. ~ürkiyerin,::_·e~~·~~uz 
ve en'. çok .. sahlan ' 

gazetesidir • .. : · ~-> 
. KURUN'a·' .. abÔne'.> 
· ·· olunuz.:. "·.. ~. · · .. ı ... 

yordu. Nihayet 16 ve 24 üncij da 
kilerda Fikret He Niyu:i iki 11ü -
zel hücumla iki J.;ol çmardılar. 

Oyunun S - 1 gibi k1tti bi ·ne
tice ile Fenerin !t hine dönmesi la· 
tanbulsporlula.rı müdafaa siste · 
minden çıkardı. Ve oyun canlı 

bir §ekil almağa ba9ladJ. 1 
J Arada sırada güıel ;niılcı ya-

Jsviçt e oti mp:yad komi-
f t'.S;Flin açı ış töreni 1 
Roma, 3 ( A.A.) - lsv içre O • :;.S!!r!tcEeJPJ.'!_Elll_B!lr.m ___ -.a 

limpiyat komite;;inin Açılış töre - --------------
n1nde 2530 kişi ve bu arllda hii - mensup 3500 adetin iştirak ede • 
kumet ve uray erk5.nı He üniver • cekleri ge:e-;ek olirrpi\"at oyun a· 
aite rektörü hnı:ıı bulunmuştur. rma l viçreli po.culı:uı dllvel c~· 

Komite bnşkC\nı, 49 mıllcte miştir. 



ABONE ŞARTLARI: 
J'ıllılı: e aylık a aylık Aylık 

llemleket1mlzde 11SO &20 2~ 110 
Yabancı yerlere 18ri0 72'! 400 160 

Poata birliğine l 
gtrm.lyeu yerlere 1800 900 500 l.Rl 

l'llrldyenln ber posta merkezinde KUHUNa abone yazılır 

YAZI VE YONETIM YE.RI: 

lstsnhul, Ank~nı ~ll•1ıle91 , t \ Ah.l 'I yurdU) 

reıetıın 
\ l ııanı : 

I Yazı ı~ıen: 

24870 
ı437SI 

felgraı &<ireı;I : K lll< l iN Lal.AD bul 

Posta ımtıısu No 4tl 
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NEON NEDiR? 

Bu 

NEON 

Tesisatını 

atie 

yapmıştır. 

"Neon,, her renkde aydınlık neşreden bir nevi cam tüptür. Gece rek· 
Jamlarında ve dekorasyonda kullanılır. Devamlı bir hat halinde bulu 
nan aydınlığı son derece az elektrik cereyanı sarfeder. Asri ve :Modern 
bir reklam vasıtası olduğu için Avrupada pek çok istimal edilmekte
dir. Boruların her şekle girebilmesi resimleri reklamları dahi temin 
eder. Neon tüpleri ile reklam yapan müesseseler reklam hususunda 
rakipleri hayrette bırakan neticeler elde ederler. Verimli ve sattrncr 
reklamın ancak Neon tüpleri vasıtasile elde edileceğini bugün bütün 
reklam mütehassısları tasdik etmektedirler. 

NEON. Asri Reklam Vasıtasıdır. 

SA TiE' ye danışınız. 
S:ılıpazarı, Necati Bey caddesi, Telef on: 44962 - 3 

~ .................................... . 
Jandarma Genel Komutanlığı l~nkara 

Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Evsaf ve örne.•ğine uyğun (1500) tane portatif çadır An -

kara Jande.rma genel komutanlığı kurağH1da satınalma komisyo -
nuod.a 5 - 11 - 935 Salı günü sa at 15 de kapalı zarf eksiltmesiyle 
ıattn alınacaktır. 

2- Bu portatif çadır için (618) kuruş fiyat tahmin edilmiş ve 
'

11
- teminatı (695) lira (25) kuruş· tan ibaret bulunmuştur. 

3 - Şartname parasız olarak komisyt>ndan alabilir. 
4 ·- Eksiltmeye girecekler kanun ve şartnamede yazılı belge ve 

ilk temmat sandık makbuzu veya banka mektubu içinde bulunacak 
teklif mektuplarını eksiltme vaktin den bir saat evvel komisyona ver -
mit olmaları. (3021) (6549) 

Türk Hava Kurumu 
Piyangosu Büyük 

iş yapmak için reklam yapınız I 
İstanbul belediye sınırı içindeki umumi yerlerde asılıp gösterilmesi 

İstanbul belediyesinin in hisarına verilmiş olan 

Tab a, afiş, duvar ve el ilanları, her 
türJ ·: reklam işleri 

TABELA, AFlŞ, DUY AR VE EL iLANLARI, HER TÜRLÜ 
REKLAM iŞLERi 

26-10-1935 den başlamak üzere yapılan bir mukavele ile 

V AKIT Matbaa Ve Müessesesi 
nin idaresine devredilmiştir. 

V AKIT müessesesi belediyeye ait bu işleri görürken, tabela, afiş, du
var ve el ilam ,herhangi bir reklam yaptırmakta bir kazanç maksadı 
güden evler ve müteşebbislere en büyük başarıcılığı temin etmek için 

yardıma hazır bulunuyor. 

Resim ve ücretler resmi tarifede yazılıdır. Arzu edenlere memur gön
derilerek de izahat verilir. 

Yapılacak ilan nerelere yapılmalı? Ne zamanlarda yapılmalı? Ne va
sıtalarla yapılmalı? Yazı, resim, büyüklük, renk ... Hasılı ne şekilde 

, yapılmalı? Nekadar ve kaç kere yapılmalı ve bunlar nerelerde nasıl 
yaptırılmalı? Gibi bugün tLANCJ LIK TEKNlGI adı ile bir uzman -
lrk = ihtisas işi olmuş olan yollarda sorulacak her soruya en isabetli 

ve en ucuza mal olacak surette karşılık alınır. 

nan için vereceğiniz bir paradan tesirin ve kazancın en büyüğünü el
de etmek için VAKIT müessesesine bir telefon yetişir. 

Müessesenin ilan işi kolu Ankara caddesinde Orhan bey hanında'ki 
dairede çalışıyor. 

Telefon: 24370 ~ Telgraf V AKIT - lstanbul 

Haddeler ıçın 
• • 

14 kalem malzeme : , 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünd~~~ 

Münakasası 12 - Birincika nun - 935 tarihinc!e yapılAcd'• ve 
l ·ıA d·ı· f A · b. h'f d h ·1· cıaeıı ve ce ı an e ı ıp enm şartnames1 ne ır sa ı e a a ı ave e . 1ı• 

tahmin edilen bedeli ( 150\)()()) lira olan yukarda miktarı ve ci11'
1 

J'O' 
zılı malzeme Askeri fabrikalar U mum Müdürlügv ü Satınalrıı• .. ,ı .. . .. 
misyonunca 23 - Birincikanun - 935 tarihinde Pazartesi g.üıı\l (61'} 
15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname (Yedi) hr• 
kuruş mukabilinde komisyondan verilir. . te1'1İ~ 

Taliplerin muvakkat teminat olan (8750) lirayı havt efefl 
mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona "er~ dt~i 
ve kendilerinin de 2490 r.umaralı kanunun 2 ve 3 madci~.~) 
vesaikle mezkur gün ve ~aatte ko misyona müracaatları. 

ıstanbut Beledlyesı ila~" 
- • w•11111 :-- dde'• 

H A S K A L MI• N . ls~nbul Be!ediyesjnden: Be ıediye kanununun 15 ine• ıı;; .. ıııı~', 
nın 58 ınci fıkrasına nazaran top tan alım ve satımı Merke:ı dıalı" 
yapılması mecbud olan meyve ves aireye ilaveten limon, ~aJ1ııY'"'11 

ve portakalın dah! her tfü·lü toptan alım ve satımı lkindteŞrın 1oıı'' 
115 inden itibaren ancak Halda icra edilebileceğinden bu tarihte:5,.,d~ 
başka yerlerde bu meyvelerin hiç bir suretle toptan satışına rıı e d•~' 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 1 edilemiyeceği alakadarlaı tacafın dan bilinmek üzere bir k~~.) 
1 lan olunur. (6886) 

zengin etm~ştir. ı---------------~ 
1 lstanbul Milli Emtak Müdürlüğünden . ~·'1 

Yeni tertip plaDJDı gÖrÜnÜz ':: .... : .... ·:.: .. ·::::. ·:·-:--: .. ~· --.. :. Beyoğlunda Şişlide Ferıköy birinci kısım mahallesi:~ si"~ 
....... ···· ... ·· ···· .... " ... ··· Mansur sokağında altı katta 6 daireden ibaret 41 No.h Saza. re dolı", 

.. 1. ci keşide 11 2. Cl 1 eşr in 935 dedir. A .., 1 di d. • l tımanı bedeli dört sene ve dö~t müsavi taksitte verilınek uze 935 '~-

B ·· ·· k Ik . 25 OOO L. d grı arı 0 • rı r · bin aıtı yüz on üç. lira kuk beş kuruş üzerinden ıs - ıı ;,. t•te~ 1, 
uyu ramıye : . ıra . ır - "HAS., Kelimesine dikkııt. JI ~~:~n~ü:a:::ını~k~~;!;~ı~a~:a ;2~a;;~~:~li~~:;;:::a:.~ı::ı 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- !f'=·=: ==-0.::::r===.====M::::rce:::h::::m:::::e====1======A======1=1:==~=· teklifnamele:ini komis~on başkan tığına vermteteril. k(Rla.) r< I 
Jerle ( 20.000 lira ) lık bir mükafat vardır.. . 

P k V b . p· i.i. Bevlilje müiehass1s1 i.i. Sinir ve akıl has a 1 lanları o uyunuz. e u zengın ıyangonun 
~Köprübaşı: Eminönü han Tel: 2191 :: ~~ Müteha ısı Dr Elem Vassaf .. : ;rıo:Fl talilileri arasına giriniz. .. ...................................... --....... ss • ı> •ıcl ----------• ... ~;;~~;·~·~·;~;·~~·=·;::~-~:;~~as! I Cağaloğlu Jtilaliahmer caddesi l\.eı;igören apartımanı kat N~· ( 

Nc§riyat direktörü :Refik Ahmet Sevcngi ; f.:v: Kadıköu 1Jalıari11e i((:ri •okak numaıu. J, 7'elefun: 6QT:J 


