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İsmail Galip 
Türk Tiyatrosu, Behzat Haki

den ve Ertuğrul Muhsinden son
ra, İsmail Galibin de yirmi be
şinci san'at yıldönümünü kısa 
tarihinin en büyük şerefleri ara
sına kay<letmeğe hazırlanıyor. 

Yirmi beş dakikası bile insa -
nın ciğerlerinin alevini kaparak 
}'erini asit karbonikle ve tozla 
doldurmaya kafi gelen sahne üs
tünde yirmi beş yıl ne demek -
tir? Rolünün heykeli içine ruh 
gibi en yüksek cevheri doldur -
mak için, nefes gibi en aziz ha
yat sermayesini üfürerek boşal
tan sahne artistinin her miılet 
\ 'C her aktör için müşterek be
deni kahramanlığını bir tarafa 
bırakalım; fakat Türk aktörü ol
maktan, yani mazbut bir sahne
si, bir tiyatro tarihi ve an'anesi 
olmayan yirmi beş sene evvelki 
Türkiyede, ıbir sahne alakası, bir 
sahne haysiyeti, bir sahne mes
lek ve maişeti, bir sahne edebi
yatı yapmaya mecbur bir lsmail 
Galip olmaktan gelen göz yıldı
rıcı, bezdirici, neıes kesici engel
lerin tarihine dikkat ve ibretle 
bakalım. 

Ismail Galip te, bütün bu en
gelleri devirip geçmi:l, Türk sah
nesinin dört taratını çeviren boş
lukları birkaç türlü faaliyetin 
böldüğü hüviyetile doldurmuş, 
sayılı iki üç aktötrden biridir: 
Piyes yazmıştır, tiyatro mecmu
ası çıkarmıştır, rejisörlük yap -
mıştır, her nevide rol oynamış -
tır, münekkit ve tiyatro tarihçisi 
boşluğunu kapatmak için bu 
mevzularda da kaleme davran • 
dığı olmuştur, ders vermiştir, 
hala da veriyor, yazıyor, söylü
yor, oynuyor. Bu cehde rağmen, 
İsmail Galip, hazan bir dilim ek
meğin bile kendisine cilve yapa
rak uzaklaştığı devirler yaşamış, 
fakat yılmamıştır. 

Türkiyede bu sebatın kıymeti 
hiç bir memlekett,ekine benze
mez. Çünkü tiyatrosu olan hiç 
bir memlekette, bizim yirmi beş 
ı;.ene evvelki halimiz gibi, aktör 
kelimesi, serseri kelimesinin 
fransızcası .telakki edilmemiştir. 

. Böyle bir tercüme yanlışına kur
ban olmanın en hafif cezası, ni
hayet serseri olarak sürünmekti. 
Bu acı kısmete mukavemet ede
cek şahsiyetten mahrum nice
lerinin o telfıkkiye kuııban git -
t iklerini biliyoruz. .,,,.; 

Galibin büyük sahne aşkı, ede
bi kültüriyle de birleşerek, çatısı 
iyi kurulmadığı için yıkılmak 
üzere olan Türk tiyatrosunun 
aradığı potrellerden birinin sağ
lamlığını elde etti. Yeni yılın ilk 
ayında onun jübilesini alkışlar
ken yalnız bir büyük Türk aktö
rünü değil, hakiki Türk sahnesi
nin müessislerinden birini de se
lamlamış olacağız. 

Peyami SAFA 

Husu si Arabalara Şöf ör 
Şoförler Cemiyeti otomobil sahiple· 

rlne birer tebliğ göndererek alacakla
rı şoförleri cemiyetten istemelerini 
bildirmiştir. Bu suretle otomobillerde 
salışan şoförlerin herhangi bir hare -
ketinden cemiyet mes'ul olacaktır. 
Buna karşı otomobil sahiplerinin hak 
sız hareketlerine uğrayan şöförleri de 
cemiyet mlidafaa edecektir. 

No. 133 

Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDi 

Memurlardan biri Tahsin Beye dö 
nerek: 

- Biz bu hanımı zorla dı§arı çı· 
karmıya mecbur olacağız, dedi, bir 
tarafı incinmeden kendisine lakırdı 
dini etiniz. 

. Kol saatine bakarak ilave etti : 
- Trenin kalkmaıına tam iki da.. 

kika var. 

Cemile, üstüne hücum edildiği 
takdirde kendini müdafaa etmek ka 
rarile Tahsin Beyin elindeki baato. 
nu çekip aldı, iki elile ufki bir su
rette sımsıkı tutarak baiırdı: 

- Ne? •. Zorla mı dedin? Pın.
Ben adamın alnını knrı§lanm, hele 
bir elinizi sürün, ne olur bak, görür 
sün. 

Memurlar bakı§tılar. 
Nail Bey ıertç• bir aöz söyleme -

ye hazırlanıyor, onun ıibi ilk ön~ 
4ili tutulan T'ahsin Bey de yalvar -

Vapurculuk 
Şirketinin 
Satın Alınması 
Müzakeı;elere Devam İçin 

Bugün Şirket Müdürlerı 

Ankaraya Gidiyorlar 

r~·------------------------- Ne Dersiniz? -, 
Bayram ve Rozet 

Bayram günlerinde ro.z;et dağıtıl_ bClfka yere iliıtirmek kimsenin ak_ 
maaı İfi artık bir an'ane haline ,.el lına gelme1'. Halbuki öyle küçük 
di. Hayır kurumlarına yapılan yar. çocuklar ro.z;et takmak teşebbüsi _ 
dımlardan rozet ıekli ne netice ve_ le önünüze çıkıyorlar ki, ;yavru _ 
riyor?. Bu usul iyi midir, lena mı- nun boyu, yakanı.z;a ro.z;et taknuıh 

ı1 dır?. Orasını mevzuubahia edecek İçin kat'iyyen müsaade etmiyor. 
deği/i.z;. Bir müddet evvel bu me • Rozet işinde ikinci bir nokta d• 
Hle münahaıa ediliyordu. Rozet ıudur: Kutular bann de kılığı kı· 
tev:;sii iıinin kaldınlmaaını, çünkü ya/eti pek yerinde olmıyan çocuk 

V Ş neticede çok a.z; bir. yardım temin lara verili"or. Filvaki ihtiyar İçn. apurculuk irketi vapurlarının De " ~ 
nizyollan idaresi tarafından satın alın edildiği ileri •ürülüyordu. de olan bir yavru, yardımın ne de 
ması için iki idare arasında yapılan Bu ayri bi bahia .. Bi.z;im bahaet. meh olduğunu herkesten iyi bilir 
müzakereler önümüzdeki hafta içerisin mek iatediğimi.z; nokta ıudur: Ma. ve bu İ§e daha can ve gönülden 
de tamamlanacaktır .• Denizyolları Di- dem ki, ıimdilih her bayram muh • bailıdı. Fakat, öyle bir göısteriş as 
rektörü Sadettin ile Vapurculuk Şir- teli/ ha"ır Kurumları irin ro••t da. el ._. ._ 
keti Direktörü Mustafa. ve diğer ala- " ~ .... nn a yaşıyoru:;s Rı, yaRanı.za roze 
kadarlar, bugün tekrar Ankaraya gi- iıtılıyor ve aürüp e-idiyor, o halde, ti iliştiren yavrunun elbiselernin 
derek geri kalan teferrüat üzerinde bu iıi bir yoluna koymak 6•rektir. lüka delil. hiç olma.z:sa temi.ı: ol • 
konusmalara devam edeceklerdir. Va- Herheain olduiu gibi, bi.z;im dikkat maaını i&tiyosunıu. Hatta, bi:;sc 
purculuk Şirketi vapurlarının Deniz- nazarımı.zı celbeden ba.z;ı nokt~lar öyle geliyor ki, repreısentable iki 
yollarrna devrinden sonra lktısat Ve- ·•ar. Ro•et Lutulan rok defa, pe._ ~ · Ll v l d 

KUÇUK HABERLER 

* İmrali adasına gönderilen mah
kümlar, adada çalışmağa başlamışlar
dır. Umumi harp senelerinde Yediku
lede toplanan inşaat malzemesinden 
bir kısmı İmrali hapiıhanesi için mo
törlerle adaya gönderilmiştir. 

* Darü şafaka Liıesi talebesinin 
giydikleri elbiselerin şekli değiştiril
miştir. Kol, yaka ve pantalonlarda bu. 
lunan yeşil şeritler yeni elbiselerde 
kaldırlmış, pelerinler de kaput ıekli
ne konulmuştur. 

* Büyükdere meyva fidanlığı, isti
yenlere aştlı fidan satmağa başlamı§
tır. Fidanlar üç boya ayrılmıştır. 
Bundan böyle, fidanlıktan hiçbir su
retle bedava fidan dağıtılmıyacaktır. 

* Kadıköy Halkevinde bir resim 
sergisi açılmıstır. Sergi ayın 10 una 
kadar açık kalacaktır. 

• Şehrimizde bir müddetten beri 
tetkikler yapmakta olan gümrükler 
başmüfettişi Muammer Kocabaş dün 
akşam Ankaraya dönmüştür. 

BELEDiYE 
kfiletince yeni ,bir sefer programı ha - "" "' 1e ~ R çocugun aı.z;e ya1e O§tıgı an ar a, 
zırlanacaktır. Muvakkat bir zaman i. küçük çocuklara verilmektedir. Kü kafanı.z;ın içinde bir rakkam üze. Ekmek Fiatı Bugiin Gö-
çin lağvedilen lskenderiye seferlerinin çük yavrular, bir hayır kurumu rinde teabit etmek üzere olduiu • rüşülecek 
de tekrar işletilmesi imkanı aranacak- için yardım toplamaktaki iatek. nu.ı: yardım la.z;ilctinin ibresi, da • 

l • lk l k Ekmek narh komisyonu bugün top-
tır. en a ıı anaca bir ıeydir. Fakat ha büyük rakkamlara doğru yük. }anacak ve yeni fiatı tesbit edecektir. 

Denizyollan ve Vapurculuk şirketi bu yavrulann birçoğu ro.z;et kutu_ -.lecektir. Buğday fiatlarmda yeni bir düşilş 
arasındaki müzakerelerde tam bir an· aunu İyi muhalauı edemiyorlar.Ha Yultaraa İfaret ettiiimiz ,.ibi, ro başlamıştır. Piyasa vaziyetinin ekmek 
lnşr_na hbıl olduğu için, tef errüat tize- lif bir rü.z;,..cirdan ro:aetler aavrulu- fiatlarına tesir edeceği umulrnakta-
rl.ndekı· go··ru··.. 1 d ·· • tl t. • ;set tev.ı:i İfİ tanzim edilirae, mu. :ı;me er e sura e ne ıce- s·ıh . dır. Arife gu··nü ıııehrimı·ze pek rok 
1 d . . 1 yor. ı aa.sa tramvaylara ınip bi_ h Lk L t " · d" k. ıı :ı: en ırı ecektir. Denizyolları idareşinin a1e aR •ure te umıt e ıyoru.z; ı, un ve buğday gelmiştir. Gelen huğ. 
vapur müstahdemininden maada şirke nerken, çocuklar çolt miifkülat çe. toplanacak para miktarı artacak. day miktarı 3776 ton, un miktarı da 
tin diğer memurlarını devralıp almaya kiyorlar. A.cleta kutukırile beraber tir. 118 tondur. 
cağı meselesi de bu arada halledilecek yolcular aaaında eziliyorlar. Son • 
tir. Vapurculuk Şirketi btitün memur- Bi.ı: böyle düıünüyoruz. Çıkarılması kararlaştırılan halk ek-

ra, rozet vatandC1fların ;yalnız ya- ğ. · · ·· · d k. k'kl d !arının Denizyolları kadrosuna alınma s· me ı çeşnısı uzerın e ı tet ı ere e 
sını ileri sürmektedir. Açıkta kalacak- kalanna takılan bir feydir. Bir iZ ne dersiniz? bugün devam edilecektir. Halk ekme-

larından endişeye dt.işen şirket memur \...-.---------------------------------'~ ğinin bir gün evvel çıkarılmasına ça-
J;ırı da al~kadar makamlara başvurma lışılacaktır • 
ğa karar vermiılerdir. 

Kömür Sıkıntısı ~DLIYE 

Yunu•ıkfı:e~orguya ·Almanyadan Kömür Gelin-
.. Galata postahaneıi veznedarı HU K d s k s 

11eyin Hüsnüyü öldürmekten suçlu ceye a ar 1 1 ntı u•• rece k 
Yunus, bugiln istintak hAkimliğine ve. 
rilecektir. Hakimin Yunusla Abdulla
hı ylizlegtirmesi de muhtemeldir. . 

Elektrik Fiatlarında Yapılacak Tenzil Birçok 

Hava Postaları 
Hlikümet dört posta tayyaı"esi da· 

ha almağı kararlaştırmıştır. Bu tayya• 

Maddelerin Ucuzlamasını T e m i n Ede·· 

cek, T a r i f 1 e r i n Tetkikine Başlanıyor 

reler ilkbaharda tertip edilecek olan,.. Ankara memurin koopc~tifi ile ~.ılmuınA in"lkln vrrnı~mekt,.ıHr. T.p 
Şark ve Cenup vllayeflm Hava posta· Sömil<ok :talirikasının htanbül<iaki' ··-rıfe-' komisyonu, yapacağı toplantıda 
larma tahsis edilecektir .•. AnkaHi ile kok ihtik!rına karşı koymak için top- şfrketin iddiasrnı gözden geçireceği 
Garp vilayetleri arasındaki hava pos· tan satı§ yapmamayı kararlaştırmalı- gibi bugünkü kcmür fiatlarını, ve 
tasını şimdi elde mevcut tayyareler ya rı apkülasyonun önüne geçememiştir. stok vaziyetini de düşlinecektir. 
pacaktır. Şimdiye kadar kısmen askerf Bazı kömilr depoları evvelce tedarik Havagazı fiatlarınm tesbitinde ye
idarenin yardımı ile yapılan hava se· ettikleri stokları şimdi yüksek fiat- ni bir tenzilat yapılması alakadarlar 
ferleri için Bayındırlık Bakanlığına larla meydana çıkarmıılardır. Bunla- tarafından muhakkak görülmektedir. 
bağlı olarak bir sivil tayyarecilik teş· rın perakende satış · fiatları, İktisat Çünkü, kömür fiatlarının ucuzlayışı, 
kilatı yapılacaktır. Bu teşkilita men· Vekaletinin koyduğu fiata kat'iyyen havagazı istihsal masrafnı da azalta-
sup olanlar için bir de üniforma ka • yakın değildir. caktır. 
bul edilecektir. Birçok firmalar, Alman ve İngiliz 

koklarını 30, yerli kokları 20 liradan 
Babkçıhk Enıtitüıünün satmaktadırlar. Yerli kardif kömlirü

nUn tonu da 26 liradır. Halbuki yerli 
Islahı Sömlkoklar İktisat Vekiletinin em-

lktısat Vekaleti, Balıkçılık Enstitü· riylc 21 liraya verilecektir. Alman 
sünün muntazam bir şekilde çalışabil· koklarının perakende fiatları 23,S lira 
mesini temin maksadiyle bir talimat olmak lazım gelir. 

• Bilhassa geçen ıcne 18 liraya kadar 
name hazırlamaktadır. Memleket ba· satılan kardif kömürlerinde ton başı-
lıkçılığının enstitUden azami surette na 136 kuruşluk bir tenzi!At yapıldığı 
istifade edebilmesi için. sahillerde tet- halde spektilatörler bunu da 26 lira 
kik seyahatlerine çkacak heyetin çalı• üzerinden sat19a çıkarıyorlar. Bu kö· 
m-·•arı esaslı bir program dahı'tı·nd mür ihtiklirının Almanyadan gelecek 

dJ e olan kokun İstanbula teslimine kadar 
dahilinde yapılacaktır. elirecektir. 

Geçenlerde lzmire kadar bir tetkik Elektrik ve havagazı tarifeleri 
seyahati yapan enstitü profesörleri, üç ayda bir defa tetkik ve tesbit e-
vekalete verecekleri raporlarını hazır- dilen elektrik, havagazı ve tramvay 
lamaktadırlar. 1ktısat Vekaleti bu ra- ücretleri yılbaşından sonra tekrar in
porları broşür şeklinde bastırarak ~U- cclnecektir. 
tGn balıkçılara dağ:tacaktır. Enstıtü . Tarife komisyonu, elektrik ıirketi
profesörleri yakında Marmara ve Ka- nın evvelden alındığını iddia ettiği 
radenize bir seyahat yaparak göller- s~ok kömür vaziyetini tetkik edccek
deki tatlı su balıkları üzerinde de tet tır. Şirkete göre, elektrik ücret tar1-
kiklerde bulunacaklardır. fesinde cliz'i dahi olsa bir tenzilat ya-

mak veya tehditten daha pratik bir 
çare bulmanın ııart olduğunu dÜtÜ· 
nÜyordu; biliyordu ki, böyle buh • 
ran anlarında Cemilenin Üatüne var. 
mak, mukavemetini kamçılıyarak 
artırmaktan başka hiçbir netice ver 
miyecekti. 

Memurlardan biri ötekine: 
- Cit, polis çağır! Dedi. 
T~hıin Bey aradığı pratik çareyi 

bulmuı g:biydi. Nail Beyi kenara 
çekti: 

- Siz de şimendüferden ininiz, 
baaka gün gidcrainiz.! Dedi. 
Kıaa bir tereddütteri sonra Nai) 

bey bu fikri beğendi ve Cemileye dö
nerek bağırdı: 

- Biz iniyoruz! Dedi. 
Tahıin ve Nail Beyler Selime işa. 

?et ettiler. Oçü birden vagonun ka
pısına doğru giderken memurlar da 
onların bavullannı yakaladılar. 

Hepsi birden, Cemile ile beraber, 
trenden inmişlerdi. Bir dakika aonra 
ekspres hareket etti. 

Elektrik tarifesinde 
tenzillt yaprlrrsa 

Kömür fiatları ile.en yakın alakası 
olan şey elektriktir. Elektrik tarife
ıinde yapılacak eksiltme az çok şe
hirde elektrikle çalışan bütün srnai 
müesseselerin istihsal ettikleri mad
delere de tesir edecektir. 

İstanbul ve civarınd;ı. elektrikle iş
liyen 3 çimento fabrikası, 17 un fab. 
rikası, 174 fırın, 112 ipekli mensucat 
fabrikası, 5 soğuk hava deposu, 35 
mesrubat fabrikası, 33 tabakhane, 1 
İnhisar İdaresi tütiln fabriksı, 211 a
telye, 77 dökümhane, 283 bıçkıhane, 
11 sabun ve ıtriyat fabrikası, 133 mat
baa. 85 eker ve çikolata fabrikası, 
119 kasaphane. 288 kahve değirmeni 
ve 665 muhtelif ı;.m'at evleri vardır. 
Bunların yekunu 2292 dir. Bu mües
sese ve evlerin elektriğini Silahtara
ğa fabrikası vermektedir. 

Fabrika, geçen bir sene içinde E
reğli kömür şirketinden 55 bin ton 
kömlir aatın almış ve bununla aşağı 
yukarı 62 milyon kilovat saatlik bir 

Bayramı Ge~irdik 
Yeni Ytla Cieriyoruz 

Bayram, büylik bir neşe içinde geç· 
ti. Havanın güzelliği ve bulutsuz olu
şu küçük yavrulara tam, sürekli bir 
eğlencenin zevkini tattırdı. Yer yer ku 
rulan bayram yerleri, neeşli, şen ço
cuk kafilelerile doldu, boşaldı. Umu
mi surette sevinci arttıran sebepler
den birisi de bayramın arkasından 
hemen yılba~ı eğlencelerinin gelmesi
dir. Uç gün süren bayramdan sonra 
yeni seneye girmenin verdiği zevk, 
herke!!in içinde yeni, parlak ümitlerin 
ôoğuşunda da büyük bir amil oldu. 
Bütün mekteı:ıliler t>ersemhe eabahına 
.kadar tatıldır. J:Su munasel>etıC" aaıre-
lt:rde tatil edilecek ve 2 Kanunusani 
1936, büyiiklerin de, küçüklerin de 
çok büyük bir kalp serinliğiyle yeni 
yıla girecekleri taıc ve talihli bir gün 
clacaktır. 

Milli Emlakin Hakiki 
Kıymeti 

Şehrimizdeki milli eml!kin hakiki 
mikdar ve kıymeti yakında tamamen 
tesbit edilecektir. Yapılan, tahminlere 
göre, Istanbuldaki milli emlakin sayı
ıı 30 bini bulacaktı. Milli Emlak Mü 
dürlUğü, Istanbulda devlet i§lerlnde 
kullanılan binaların da birer dosyası
nr yapmağa başlamıştır. Bu şekilde 
kullanılan binaların saysı bine yakın· 
dır. 

elektrik temin etmiştir. 
Kömürün ucuzladığına göre, sınai 

tatbikata mahsus hususi tarifeleıin 
de değişmesi lfızımdır. Eldeki formü
lün birinci tertibi talep olunan azami 
kudretin beher kilovatının senevi is
tihlak olunan ilk 1200 kilovat saat 
için alınacak bedeli göstermektedir. 
Bu fiat (16,4) İsviçre aantimidir ki 
6,6 kuruştur. Formülün ikinci tertibi 
istlhliik olunan ilk 1200 kilovat saat
ten sonraki klovat saatlar bedelinin 
ne suretle alınacağını teıbit etmekte
dir. 

fena bir ıöz kaçmnamak için ıus
mayı tercih ediyor gibi, batı önüne 

• düımüı, hareketsiz duruyordu. Ce. 
milenin annesile ablaıının ağızları 
hala açık kalmıttı. Dönüp dönüp 
tren yoluna bakıyorlardı. 

Aııiye Hanrm: 
- Bir yaşana daha girdim, de

di, ayol binmiıken inilir mi? Nasıl 
§ey o? 

Sonra Cemileye korku ile baka • 
rak: 

- Ayol ıende insaf, merhamet 
yok mu? diye ıordu, ıünah değil 
mi bu kadar maaraf a, feye? 

Cemile bağırdı: 
- Ne yapayım? Gönlüm iıteme. 

di, gönlüm razı olmadı. 
- Herkes .. enin ıönlünün oyunca 

Ki mı? 
- Herkea kim? Stılim de ıitmek 

istemiyordu ki .. Değil mi öyle 1 
Selim, bu auali kendisine tevcih 

eden Cemileye ve cevabını merak 
eden Asiye Hanımla Şahindeye gÜ· 
lümsedi, ba~ka hiçbir şey ıöyleme -
di. 
Tahıin Bey de gülerek: 

Delilik 

Son Sene 
İçinde 
Çoğalmakta 
Bakırköy Hastanesinde 

Deli Sayısı 2000 ini Buldu 

Delilik ve cinnetin birçok nevileri 
son aylar içinde artmıştır. Sekiz, on 
ay gibi kıaa bir zaman zarfında teda
vi için Bakırköy akliye ve asabiye 
hastanesine yatırılanJarm adedi 200 -
300 kadardır. Geçen sene bu zamanlar 
hastanede 1800 hasta varken bu ay 
içinde bu miktar 2000 i bumuştur. 

Alakadar doktorlardan bir kısmı, 
bu artışın sebebini evvela veraset te
sirlerinde bulmakşla beraber hastala
rın çoğunu da umumi harpte başla
mış olan fengi afetinde görüyorlar. 
Cinnetin neviler arasında en bariz gö 
rüleni de frengiden doğan bu çeşit 
deliiktir. 

Sıhhiye Vekaleti, asabi ve akli 
hastalıklara ve bunlarla mil<:adeleye 
çok ehemmiyet vermektedir. Bihasaa, 
delilerin iyileştirilmesi, tabii faaliye
te sevkolunablmeleri için bol tahsisat 
verildiği gibi laboratuvar, ameliyat
hane ve pliklinik ve tedavi pavyon
larını asrın ihtiyaçlarına göre zen
ginleştirmiştir. 

Bakırköy emrazı akliye ve asabiye 
hastanesinde halen 22 pavyon vardır, 
Fakat mütemadiyen artan, hergün bi· 
raz daha çoğalan müracaatlar karşı
sında bunun ihtiyaca kafi gelmediği 
anlaşılmıştır. Geçen ay açılan kusur .. 
lu çocuklar pavyonundan başka ayrı
ca bir pavyon daha açılacak ve cüzam 
lılar pavyonuna ilAve olunacaktır. 

Haber verildiğine göre hastaneye 
bi tane de umumi emrazı akliye pav
yonu açılması kararlaştırılmış, tahıi .. 
aatı verilmi9tir. Bu pavyonun hasta .. 
neye ilavesi, ihtiyacı bir parça daha 
kolaylıkla karşılıyabilecektir. 

Şimdiki halde lstanbulda, Etaziz
de ve Manisada olmak üzere 3 akliye 
hastanesi vardır. İstanbuldakinin ya
tak mevcudu 1800, Elaziz ve Manisa 
hastanelerinin 100 zerdir. 

Vekalet, akli hastalıklara tutulan 
biçare yurtta§lara yardım maksadiyle 
Orta Anadoluda bir akliye hastanesi 
daha açmayı düşünmektedir. Bu has
tane, 100 yatakı olacak ve afyonda ku
rulacaktır. 

İrsi tesirlerden baıJka cinnetin ço
ğalış sebepleri arasında ekonomik 
buhranın, mali ııkınttların da bünye-
...,. ""'"' .. ""'"'" . ---.:·-~-·~J-

çılc:ar<lığı anlaşılıriıştır. 

Aptal Çocuklar 
Geçenlerde açı1mış olmasına rağ

men aptal çocuklar pavyonu da dol
mustur. Hali hazırda 40 - 50 çocuk 
sık; şekilde tedavi altındadır. Bilhas
sa, muhtelif tesirler yüzünden gayri 
tabiilik içinde çırpınan bu yavrular 
Uzerhıde fennin bütün yenilikeri tat
bik edilmekte ve mUsbet neticeler a
lınmaktadır. Son glinlerde bu gayri 
tabii çocuklar için de müracaatlar 
artmıştır. 

Alakadar bir doktor, son bir acne 
içinde görülen delilik vak'aları üze
rinde diyor ki: 

''- Bir iki senedenberi umumr 
harpte alınmış intandan mütevellit 
cümlei asabiye haatalıkalrı çokça gö. 
rülüyor. Esasen hastalık, intandan a• 
lmdığı için 10 - 20 sene sonra cüm
lei asabiyeye geçmektedir. 

Prol. Mazhar Osman 
Bu hususta Profesör Mazhar Os· 

man da şunları söylemiştir: 
''- Son seneler içinde görülen cin-. 

net vak·aıarı herzamanki rakamın üs
tünde değildir. İstanbul akliye hasta
nesi bütün Anadoludan gelen birçok 
hastaları da yatırdığı için kadro faz
lalaşmış gibi görünüyor. Bu arada 
ihtısas mahkemeleri tarafından gönde 
rilen eroinomanlar da bu hastanede 
tedavi edilmektedir.,, • 
Yahut ta en iyisi o gün ıelmeıin 
buraya. 

Cemile bir omuzunu kaldırarak: 
- Hiç ağzını yorma Tahain dayı, 

dedi, bundan sonra bu iıtasyona ne 
ben l'elirim, ne de Selim. Avrupa 
filan istemez o. Bu canım memleke 
tin havaaı, ıuyu nerede var? Otur • 
ıun oturduiu yerde ... Ben ıağ kal -
dıkça onu bu memleketten dıtan çı 
karmam. Zorla değil a... Kampana 
çalınca içime baygınlıklar geliyor. 
O uğursuz çanı ititmek iatemiyo • 
rum. 
Şahinde mırıldandı ı 

- Sahi, ne de uğursuz 1 
Nail Ber, kendisinden ten bir ha 

reket veya söz beklendiği anda &Ü· 
lümsiyerek dedi ki: 

- Her iıte bir hayır vardır. Doğ. 
uıunu iateraeniz ben bu kalıtımız " 
dan memnun olmadan değil. Sebe· 
bini ıünü gelince aöyliyeceğim. 

Asi~ Hanımla Şahinde: "A. A.,, 
diye üstüste çığlıklar koparıyor
lardı. Teşyie gelen halkın bu hadise 
ye d i k k a t e d e n kıHnı, 
cizlemeie çalıttıklan tebeaaümler -
le onlan seyredeııkcn, Nail Bey, u. 
zaklaıan ekspresin arkasından ba • 

ka kalmıth: Tahain Bey Selimin yiL 
zünde asabi bir sevincin titreyiıine 
dikkat ediyor, Cemile Selimin kolu
na girerek vagonda kendisini teh • 
dit eden memuru bir daha paylamak 
için gözlerile arıyordu. 

Tahıin Bey bu vaziyetin uyandır. 
dıiı ıaıkmlığı ve hoınutsuzluiu 
gidermek için. bavulları hamalla -
ra tealim ettikten sonra, gann lo • 
kanta kısmına ıötürüp oturttu. 

Nail Bey öfke halinde aizınden 

- Kader böyle imif, dedi, kısmet 
başka güne imi~, zarar yok, bugün 
değilse ba§ka gün ohun. Emme Ce. 
milemiz inıallah o ıün uılu durur. 

Bu ıözlerin herkeste uyandırdıfı 
hayret ve nefe, Selimde derin b1r 
nefes alış, Cemile de de bir arçra:>'lf 
halinde belirmifti. Hepıi birden o
na bakıyorlardı. 

Cemile rüya içinde mırıldandı: 
- Günü gelince mi?. J 

t ArltHt v•r 
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Belçika Kralı 
lo.ndrada 

Fransız Parlamentosu Laval 
Kabinesine itimat Reyi Verdi 

Kral İtalya ile İn

gilterenin Arasını 

Bulmağa Çalışıyor 

(Ataiıya koyduğumu;ı; bir Ajana 
telgrafından Belçika Kralı Leo
pold'. ün Londraya gittiği ve ltalya 
ile lngilterenin arasını bulmaya ça. 
lıftığı anlafılıyor. Ancak telgrafta 
sarahat yoktur. Belçika Kralutrn ge 
çenlerdeki gidişinden mi bahscd li
yor, yoksa yeni bir seyahatten mı, 
bu pek belli değil. 

Laval Kabinesi Dün Parlamentoda 261 Reye 
Karşı 304 Rey ile Ekseriyet Temin Edebildi 

DIŞ POLITiKA 

Filistin Ve Museviler 
Büyük Harbin ıonunda galip 

devletlerin hak namına yaptıklan 
en büyük haksızlık Filistin mukad. 
deratının taqininindedir. 

Bu aykırı muameleden baıka sulh 
muahedelerinin teııbit ettiği her 
teııviye tarzı için bir tevil il.eri siL 
rülebilir: Her milletin kendı mu. 
kadderatmı tayinde serbeat olması 
prensipinin tatbiki neticeaindedir 
ki Baltık memleketleri Almanya ve 
Rusya.Clan ayrılmıılardır denilebilir. 
Avusturya İmparatorluğunun bu 
prenaip uğruna par9alandığı iddia 
edilebilir. Oamanlı lmıparatorluiun. 
dan ayrılan Arap memleketleri 
manda altına alınırken bile bu mu. 
amele, halkın mandater elinde bir 
:vedia olduğu ve kendi kendini idare 
edebilir bir seviyeye gelir gelmez 
tam istiklal verileceği gibi, gülünç 
te olaa bir prensipe uydurulmak is. 
tenmittir. 

Filistine gelince, nüfusunun yüz. 
de doksandan fazlası Arap olduğu 
halde buruı Musevilere verilmi§tİ. 
On sekiz senedenberi de İngiltere Fi
listini bir aömürge gibi idare edi. 
yor. Fak.at &ÖmÜren İngiliz lmpara.. 
torluğu değil, Muaevilerdir. Fibtin.. 
dek idarenin gayeai, Musevi nüfuıu. 
nu artımutktır. On ıekiz aenedenbe
:ri bu nüfus hayli arlmıt olmakla 
beraber, Araplar h&la büyük ekse
iyettedirler. 

ln&'iltere sömürge idareıini.n bir 
an'aneai vardır: Sömürgeyi İngiltere 
idare etmekle beraber, halk tarafın. 
dan idare edilir ıibi bir manzara 
vemek. 

lngilterenin en geri Afrika sö. 
mürgelerinin bile böyle bir idare 
tarzı vardır. Şimdi lneilizler bunu 
Filistine de tatbik etqıeğe karar 

·.ı -
Düıünülen §uClur: Bir Filistin Par_ 

18.mentosu kurulacak. Bu parlamen. 
tonun yirmi sekiz azası olacak, ya. 
rısı Arap ki bunların dokuzu halk 
tarafından seçilecek, beıi de hükU.. 
anet tarafından tayin edilecek, seki. 
zi Musevi ki bunlann da üçü mün. 
tehap, beti mansup olacak. Altısı da 
İngiliz. Görülüyor ki temsil ile nü. 
fus arasında bir münıı.aebet yoktur. 
Araplar nüfusun kahir ekseriyetini 
teıkil ettikleri halde yirmi sekiz a. 
zaaı olan bir meclisin ancak dokuz 
•zasını ıeçebilecekler. Sonra mecli. 
ain salahiyeti de yoktur. Filistinin 
milletler arası münaaebetlerine, 
manda itlerine, bütçeıine, Filistine 
girecek Musevi muhacirlerinin ıayı. 
aına karııamaz. Karıştığı itlerin hep 
•İni de JlBİlİz valisi itiraz hakkı 
kullanarak suya düşürebilir. Elhasıl 
aali.hiyeti olmryan, aciz bir mecliı. 
• Bununla beraber, böyle biı: mecli. 

aın kurulmasına Museviler muvafa. 
kat etmemektedirler. Filistinden bil 
dirildiğine göre, siyonist liderlerin
den Dr. Veiunann Filistin valisi 
Sir Arthur Vauch~pe'u görerek FL 
listinin idaresinde Araplara söz 
aöylemek hakkını vennek, manda. 
ııın ruhuna uygun bir hareket ohnı. 
yacağını bildirmiştir. Veizmann'a 
göre, Filistin.in idareıile yalnız Fi. 
listindeki Museviler değil. bütün 
dünya Museviliği ali.kadardır. Mu. 
f!eviler timdilik Filistinde teklen de 
olsa muhtariyet istemiyorlar. Arap 
nüfusunu imha edine~ kadaı- nıem. 
leketin lngiltere tarafından idare 
edilmesini ıiıtiyorlar. Araplar bir 
defa ortadan kalktıktan ıonra da 
ilerisi kolay. 

fıte Filistin mandaaınm ruhu bu.. 
dur. Ve Büyük Harp içinde Muse. 
vilere yapılan vaitler karsısında da 
bu doğrudur. Fakat Museviler biL 
yük hgiliz ıairi Shakespeare'in Ve. 
nedik taciri adlı piyesindeki haaiı 
Musevinin akibetinden ders alarak 
bu noktada ısrar etmeseler. Hele 
kendilerinin Filiıtinde Araplara yap 
rnak istedikleri muamelenin baıka 
bir çe§idi Almanyada kendilerine 
lY•pılıyor diye dünyanın aempatiıini 
çekmeye çalııtıkları bir zaman
da. -A. Ş. E. 

Antalya Hattı 
[Baı tarafı 1 incide] 

Başbakan tren hattını açtıktan ıonra, 
Isparta ve Afyon civarında bir tetkik 
gezisi yapacak, Afyonda başkuman
danlık muharebesini tasvir eden zafer 
abidesinin ve yine Afyonda aziz Türk 
şehitleri için vücude getirilmiş asri me 
zarhğın açılma törenlerini bizzat ya • 
pacaktir. Başbakanın Aydın demiryo
lunu da gezeceği haber verilmektedir. 

Londra mahal li Leopold'ün ae. 
yahatinin tamanıile huau3i mahiyet. 
te oldı:ğunu kaydetmekle berc:.ber 
De;)'li Herald, bun·ın lng"li;ı;hri yu. 
mulatmıya matuf bir deneme o "du. 
ğunu da haber veriyor. Aldığım~ 
telgraflar Gfağıdadır:) 

Londra, 28 A.A. - Daily Mirror'. 
un yazdığına göre Belçika Kralınm 
hususi surette İngiltereyi ziyaret et
mesi, İtalya ile Büyük Britanya a.. 
rasında bir uzlaşmaya tavassut et. 
mek içindir. 

Bu teşebbüsü yaptmın, ltalya ve. 
liahdinin kat'lsı Belçikalı Prenaea 
Mari Jozedir. 

(Fransız Baıve
kili ve Hariciye Na 
zın Laval, Fransız 
parlamento 
•unun Cuma 
günkü toplantısın
da hükumetin dış' 
işlerde takip ettiği 
ve edec:.eği politika 
yı anlatmış, çetin 
müzakereler ve isti 
zahlar olmuş, neti· 
cede hükumete iti· 
mat beyan eden 
takrir 261 reye kar 
şı 304 rey ile kabul 
edilmiştir. Laval 
kabinesinin itimat . 
kazanmasının en bi 
rinci sebebi Radi -
kal Sosyalistlerin• 
bir hükumet buhra 

Fransız Parlamentosunun son siyasal toplantı
sında takrir verenlerden Champinchi ve Cot. 

Kral Leopold'ün, lngiltere kralı 
ile görüşüp İtalyan İngiliz gergin.. 
liğinin izalesine yardım edecek se. 
bepleri ileri sürmeıi muhtemeldir. 

Londra. 28 A .A. ~ Buradakires. 
ıu çıkmasına meydan vermemek üzere, 
reylerini Lava! lehine kullanmış olma 
larıdrr. Fransız Başvekilinin de, takip 
ettiği siyasayı şiddetle müdafaa ettiği 
ve bu siyasanın bugün için Fransanın 
menfaatlerine en uygun siyaw oldu -
ğunu tebaTÜ7: ettirdiği anlaşılmakta • 
dır. Parlamentoda geçen müzakereler 
hakkında Ajansın verdiği tafsilat şun
lardır:) 

İlk Söz Alanlar 
Paris, 28 (A.A.) - Parlamento, 

lklat dokuzda, Dış siyasa hakkındaki 
iı;tizahların müzakeresine devam et -
miştir. Evvela demokrat Popüler par
tisine mensup, Pezat söz almıştır. 

Hatibin diyevinden sonra,parJamen 
tcı reiıi, biri Radikal \oayaliat partisi· 
ne mensup, Cot, Delboı ve Campinchi, 
diğeri de merkez partisine menıup, 
Chappedelaine tarafından verilen tak· 
riri okumuştur. 

Birinci takrir şudur: 
"Saylavlar kurulu , hükumetin, 

1919 senesinden beri Milletler Ccmi
vetiru~ haP.hlıkla tezahür eden Fransız 
po ıtıkasına eaciakatını daha açık bır 
şekilde göstermemiş olmasına teessüf 
ederek ruznameye geçer.,. 

!kinci takrirde şöyle denilmekte • 
dir : 

"An'anevi Fransız politikasına aa -
dık olan saylavlar kurulu, hükumetin 
beyanatını tasvip eder ve Milletler Ce 
miyeti misakı içinde sulbü temin için 
kendisine itimat beyan eyler • ., 

Laval Kürsüde 
Bunun üzerine kürsüye çıkan Laval 

demiştir ki: 
"Tenkitleri dinledikten sonra vicda 

nmu yoklıyorum ve kendi kendi· 
me, barışa ve memleketime karşı ne 
suç işlediğimi ıoruyorum., 

Laval, 13·9-935 tarihli Cenevre be
yanatım tekrar etmiştir. Franaa, bu 
teyanatiyle, paktın beynelmilel kanun 
hükmünü muhafaza ettiğini ve Fran -
sız siyasasınrn tamamen bu esas üze
rine mütehassis olduğunu bildirmiş -
tir. 

Zecri Tedbirler 
Laval, hareketini beyanatına ve ta

ahhütlerine uydutmadrğı hakkındaki 
iaddiya karşı kendisini müdafaa ede • 
rek demiştir ki: 

"Daha 19-9 tarihinde, Sir Hor ve 
ben, ırkı teşriki mesai fikriyle ve Fran 
sı7 ve lngiHz bakanları ile tamamen 
mutabık olarak, harbe müncer olabile
cek her teyi bertaraf etmek hususun· 
da derhal mutabık kaldık. Bundan son 
ra zecri tedbirleri tetkik ettik. In~iliz 
bakanlariyle aramızda en küçük bir 
zorluk hatırlamıyorum . .., 

Petrol zecri tedbirine gelince, Lava) 
tahmini imkansız neticeler verebile • 
~ek olan bu son tedbire yanaşmadan 
~~c~, son bir uzlaşma gayreti sarfetti
gını söylemiştir. 

Fransız - İngiliz 
Teşriki Mesaisi 

"10 • 10 tarihinde, İngiltere. erki· 
nı har~iyelerin görüşmelerde bulun- ı 
ması lüzumuna dair bir muhtıra ver -
d~ .. tki bahriyenin görüşmesi 30-10 ta
rihınde başladı ve teşrinisani ve k1nu
nuevvel aylarında devam etti. 9-11 ta· 
rihinde bu görüşmeler kara ve hava 
alanlarına da teşmil edilmiştir. ltal • 
yaya imkanları açık bıraktım. 7.1 ta
rihli Fransız-İtalyan an1a9ması, 1925 
tarihli İngiliz • İtalyan anlaşmaaına 
benzer bir ekonomik feragat teşkil edi 
yordu. Roma anlaşmaları harbin teşvi
ki mahiyetinde değildi. 19-7 tarihinde 
Muuolini Franıanm dostluk ve itti • 
faklanndan vazgeçmek niyetinde olma 
dığrndan haberdar edildi.,, 

• 

Fransa .. Alman
ya ve Sovyetler 

Laval Fransanın Almanya ve Sov • 
yetler Birliği karşısındaki durumunu 
şöyle tasrih etmiştir : 

Fransız • Alman yaklaşması olma • 
dıkça, Avrupada hakiki bir barış te -
minatı olmıyacaktır. Bununla beraber 
kollektif emniyet teşkilatı dışında bir 
anlaşma tasavvur edemem. Sir Hor ile 
muhaverelerim sırasında, anlaşma te -
şebbüsü muvaffak olduğu takdirde, 
Almanyarun Milletler Cemiyetine tek 
rar girmesi çarelerini düşüneceğimizi 
görUştük.,. 

Laval, Fransız • Sovyet paktı hak • 
kmda, bu paktın bir ıilel ittifak gibi 
telakki edilmiyeceğini, fakat ihtiyatın 
lüzumlu olduğunu ve hiç bir halde bu 
paktın Lokarno paktına aykırı olmadı 
ğıru ıöylemiştir. 

1 tima t kararı 
ı.ris, 28 (A.A.) - Mclisin kabul 

ettiği şapdölen karar ıuretinin metni 
oııın11r • 

Fransız an'anelerinc scl.aık olan 
meclis, hükumetin beyanatım tasvip 
ederek, uzlaşma, beynelmilel anlaş •

1 ma ve barış mesaisine devam etmesi 
iı;;in, kendisine itimat eder ve yeni her 
türlü tadil teklifini reddederek ruzna
meye geçer. 

Lav al İtimad 
Reyini Nasıl Aldı 

Paria, 29 A.A. - Dıt •İyaaa hak. 
kındaki müzakerelerin neticesi bu. 
günkü gazetelerde uzun uzadıya 
mevzuubahis edilmektedir. Hükı'.i
met gazeteleri bu muvaffakıyeti 
munhaaıran Lavalin nutkuna atfeL 
mektedirler. Halbuki muhalefet ga_ 
zeteleri hadiseyi baıka türlü müta_ 
lea ediyorlar. 
Asıl ehemmiyet verilen cihet hü

kUınetin 261 muhalife karşı 304 rey 
le itimat kazanması değil, fakat iti. 
mat takririnin ilkönce reye konul. 
maaı talebinin ancak yirmi rey fark 
la reddedilmit olmasıdır. Bu yirmi. 
den aaylav olmak itibarile bakanlar 
çıkarılırıa ekaeriyet be tkişiye inhL 
ıar eder. Muhalif gazeteler Lavali 
muanz saylavlar nezdinde tahsi te
tebbüılerde bulunarak itim•t reyi 
istemekle tahtie ediyorlar. Muhalif 
matbualt kabinenin ilkkanun içinde 
yuvarlanacajrna muhakkak naza_ 
rHe bakmaktadır. 

1 

.. 

Belçika Kralı 

mi mahfellere göre, Belçika Kralı. 
nin İngiltereyi ziyareti tamarnile hu
susi cddulundan, hiçbir ıuTette siya
ıal bir mahiy_ti haiz deiildir. 

Urguvay Sovyetlerle 
Münasebeti Kesti 

Montevideo, 28. A.A,- Breı:ilyada 

geçenlerde vukubulan .ihtilal hare
keti hakkında yapılan tahkikat, Urag· 
vay'da bir komünist teşkilatı merke
zi bulunduğunu meydana çıkardığın 

dan, kabine, Sovyetlerle diplomatik 
ilğileri kesmeğe karar vermiştir. 

Uragvay hükumetinin elinde bu
lunan vesikalar 1936 ı şubatı ile 
martı arasında Montevideo'da bir ko
münist ihtilali yapılması kararlaştml 
dığını göstermektedir. 

Moskova, 29. A. A. - Urgvay iş
güderi yarın Moskovadan ayrılacak
tır. · 

talihe komanda etmek ve insanın kendi gemisini istediği hedefe yürulebil· 
mektir. Sağlam sinirler müthiş hayat mücadelesinde muvaHakiyelin en iyi 
teminatıdır. Binaenaleyh sinirlerinizi 

Bromural ·Knoır .. 
ile kuvvellendiriniz, bunun miisekkin ve nıukavvr !esirr her fşte görüliTı:. 
Hiç bir zararı yoktur ve alı~ıklık vermez. 

ı O '' 20 komprimeyi han ıiip• 
l<rdt eczanelerde rtçelt ılt "1\ılır. 

Knoll A.-0., kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwigshafen s/Rhin. 
\ 
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No. 70 Çeviren: M. Rasim OZGEN 

I ki Bolşevik Askeri Yol 
•• 

Ustünde Otomobili Durdurdu 

Fabrikada mu rahhas intihabı 

Ruıyaya gittiğim sıralarda, Italya 
Sefiri Marki Karlotti di Ripar Bella 
idi. Onun azimkarhğı yerine kaim o
lan kurnazlığı ve bir nevi mahirane 
halleri vardı. 

O, ihtilalin ferdasında, yeni Rus 
rejimi hakkında teveccühkar beyanat· 
ta bulundu. Sonra, ihtilalcilerin muh
telif tezahürauna iştirak etti ve Pet
rograt sovyeti ile münasebat tesis et
mek için. mevkiinin icap ettirdiği ih
tiyatkarhktan epeyce ayrıldı. Kendisi
ne demokrat tavrı vermek için şapka
sını değiştirdi; başına, sosyalist biçimi 
vermek için, geniş kenarlı yumuşak 
bir şapka geçirdi. Uç ay sonra da de
ğiştirildi; yerine Marki dö La Toret
ta geldi. Bu zat çok iyi bir diplomat 
idi; kendisi ile memleketlerimizi ala
kadar eden meselelerde anlaşıyorduk 
ve dost geçindik. 

İspanyayı, Marki dö Villasinda tem. 
ail ediyordu. Zarif tavırlı kibar ve asil 
bir zat idi: ihtilalcilerle hiç uyuşama
dı. Kor diploma tikte bitaraf bir vaziyet 
almıştı; fakat Fransaya karşı muhab
betkar idi. Bu 'Zatın lıpanyol tiyatro 
piye.teri hakkınd4 tuhaf 4Jir iddiası 
vardı. Onlarda bütün piyesler lıes ya
hut altı şahıstan: Yaşlı ve vakarlı 
baba, jön prömiye (aşık rolünü yapan 
erkek), grand koket (aşık rolünü ya
pan kadın), dadı, uşak, aldanan koca
dan ibaret imiş. 

Amerika Müttehit devletler se-firi 
Mösyö Fransis idi. Bu zatın çok ori
jinal hallerini ilerideki fasıllardan 
birinde tasvir edeceğim için burada 
birşey söylemiyeceğim. 

Japonyayı temsil eden Vikont Oşi
da. cidden kıymetli bir zat idi. Gözle
rinde, zekası ve azimkarlığı parlıyor
du; fakat, ihtiyatlı ve nadir sözleri
nin haricinde simasından hislerini 
anlamak imkansızdı. Onun, Çin sefi
rine karşı takındığı tavırlarda, bir ne. 
vi istihfafkar uzaklık vardı. 

Japon sefarethanesi. Fransız rıhtı
mında ve sefarethanemize yakın ol
duğu için, hazan birbirimizin araba
sında 8Cfarethanelerimize döndüğü
müz vaki oluyordu. Kanunuevvel a
yının bir giinünde, yine böyle, bir o
tomobilde avdet ediyorduk. Karla ka
panmış olan bir dörtyol ağzında. iki 
bolşevik askeri arabamızı durdurdu 
ve bolşeviklerin verdikleri müsaade
ye rağmen yolumuza devamımıza ma
ni olmak istedi. Önde bulunan Japon 
aefarethanesi kavası. tüfeklerinde 
süngüleri parlayan bolşeviklere, bir 
türlü, dert anlatamıyordu. Vikont 
Oşida, birdenbire arabanın kapısını 
açtı; yüzü, dehşetli bir kızgınlıkla 
karışmıştı. Yüzü bir Samurai maskesi 
gibi çatılmış, gözleri yuvalarından 

fırlamış olan bu zatm önünde, iki kı
zıl asker, derhal tabanları kaldırıp 
kaçtılar. 

O ı:amanki orta elçilerden, yalnrz 
birkaçından bahsedeceğim. Bunların 
en başta geleni Romanya Orta Elçisi 
Mösyö Diyamandi idi. Bu zat. ince 
fikirli bir diplomat olmakla beraber, 
cür'etli ve m~hir de idi. 

Sırbistan Orta Elçisi Spalaikoviç. 
okadar atc§li bir adamdı, ki memleke
tinin menfaati mevzuu bahı;olduğu za
man, hiybir şeyden yılmak bilmezdi. 

Birkaç sene evvel, 1914 te, Belgrat
ta Hariciye Nezareti umumi sekreteri 
iken, Avusturya - Macaristan hüku
meti tarafından keyfi olarak tevkif 
olunmuş olan ırkdaşlarının Avustur
ya mahkemesindeki muhakemelerin
de şahit olarak bulunmak cesaretini 
göstermişti. İslav lisanını bilmeıi, o
na Çar devrinde de, ihtilal esnasında 
da, memlekette, girgin yaşamak im
k!inlarmı vermişti. Sırp hükümdar 
hanedanına fedakarlık derecesindeki 
sadakatiyle kta hnın tam itimadını ka 
zanmıştı. İleride göreceğimiz veçhi
le, o, bolşevik otoriteleri ile ihtilafla
ra düştüğü halde, Sırp bulunması ve 
İslav ırkının en saf unsurlarına men. 
sup bulunması dolayrsiyle en tiddetli 

müfrit bolşeviklerin önünde bile ka
naatlerinden fedakarlık etmemesini 
temin etti. Harbin en felaketli günle
rinde meydana gelmiş olan Fransız -
Sırp ittifakı, mümessilleri de, şahsen, 
birbirine yaklaştırmıştı. Bundan do
layı, Rusyada bulunduğum sıralarda, 
Mösyö Spalaikoviç ile tesis ettiğim 
dostluğun, hiçbir zaman gevşemedi
ğini gördüm. 
Danimarkayı temsil eden Mösyö 

Skavenyüs, mümtazlığı, sevimliliği 
ve hilkümlerindeki isabeti ile bütün 
arkadaşlarının takdirini kazanmıştı. 

Rusyaya geldiğim zaman ondan, 
herkeste, bir çekinme gördilm. Onun 
merkezi hükumetlere taraftar olduğu 
söyleniyordu. Halbuki bunun aslı 
yoktu. Bilakis, o, Fransaya karşı çok 
muhabbetkar idi ve Rusyadan ayrıl· 
dığım zaman, Fransanın menafiini o
nun müdtıfaasına terkettim. M:ııfam 
Skavenyüs'un, Kor diplomatik için
de, maddi ve manevi güzel meziyetle
ri ile hususi bir mevkii vardı. Harp e. 
lemleri, onda, büyük bir merhll!Det 
hissi yaşatıyordu ve bu hissini, dai
ma, yaralılara bakmakla tatmin edi
yor;iu. 

Belçika Orta Elçiliğini Kont dö 
Buisere ifa ediyordu. Fakat değişti
rildi; yerine, 1917 EylCılünde, bir ha
tip ve siyasi olan Mösyö Destre geldi. 
Onda yüksek fikri ve san'atkarane 
meziyetler vardı. 

Sovyetle Münasebet 
Meselesi 

20 Temmuzda teşekkül eden kı>hi
ne azalarının herbirini resmen ziya
ret etmiştim. Birkaç hafta sonra, 5 
Ağustos kabinesi teşekkül edince, me 
rasime tebaan, ziyaretlerimi tekrarla
dım. Hariciye Nazırı Teresçcnko'dan 
maadası hakkında söyliyecek §eyim 
yoktur. Hariciye Nazırından ise iler
de bahsedeceğim. Kabine azaları zeki 
ve hüsnü niyet sahibi olmakla bera
ber. böyle hususi vaziyetlerde idare 
mes'uliyetini Üzerlerine alanlarda bu
lunması icap eden evsafı, kendilerin
de göremedim. 

Sovyetle münasebet tesis etmeli mi 
yim? Bu, beni düşündüren bir mesele 
idi. Alber Tomas sosyalist olduğu 
için. böyle bir münasebete girmeme 
ve reis Çeyzde ile ve amele efrat ve 
meb'usları icra komitesi ile temas et
meme taraftardı. Onun düşüncesinin 
doğruluğu teeyyüt etmedi. Böyle bir 
münasebet, Sovyetin, memleketi, tem 
sil esasını tevsi etmesi ve müttefikle· 
re bağlılık göstermesi takdirinde fay 
da verebilirdi. Halbuki hadisat tevali 
ettikçe, Sovyet müsavatsızlığa doğru 
yüri.ıyordu. O, yalnız. memleketin bü 
yük ekseriyeti zararına, adetçe az o
lan bir sınıfın uzvu halinde kalıyor
du. Hatta menşeinde, yalnrz Petro
grat mıntakasına münhasır bir teşek
kül vaziyetinde vücude gelmişti. 

Bu Sovyetin ~uvveti ve tehlike-si, 
hükümet merkezinde bulunmasından 
ve payitaht ahalisi üzerinde nüfuzu -
nu istimal ederek, bütün RCısya ida
resini gasbetmesindcn ileri geliyor
du. I-l:-ıkikatte ise, kendisne proletar
ya namına diktatörlük izafe ediyor, 
bu suretle, bilmeden, Leninle arkadaş 
!arına diktatörlük yolunu açıyordu. 

Maksimalist'lerin nüfuzları gittik
çe artan Sov>:ette, mlittefiklere karşı 
husumetkar bır hareket se?.diğim için, 
ona karşı itimat edemiyordum. 

Petrograda geldiğimden birkaç giln 
sonra şunları yazmıştrm: 

''Fransada, Bol~eviklerin ruhi ha
letleri kolay kolay anlaşılamaz. On
lar hakkında doğru bir fikir edinile
bilmesi için, talim ve terbiyelerinin. 
dilşllnce tarzlarının ve noktai naz4'r
larının Alman olduğunu ve müttr f.:k
lerin keyfine sistemli bir şekilde ?.Jt 
bulunduğunu hatırda tutmak 15.zım
dır. 

''Birkaç misalle bu umumi c;İarı a~ı-
latabiliriz: ' 

Arkası 1111 
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Resimlerimiz havanın ilkbahardan arttırdığı ve kışa bıraktığı j ediyor. Havanın iyiliğinde11ı en ziyade istifade edenler çocukları Yukarıdaki resimlerde bayram topları atıldıktan sonra bayrMD 
güzel hava içinde geçen Şeker Bayramından birkaç intibaı tesbit ve kırlara, günlük, güneşlik yerlere dökülen halk oldu. yerlerinin manzaralarını gösteriyoruz. 

ltalya tehlikeye 
Doğru Gidiyor 

L'Oeuvre ga%ete•i ya%ıyor: 
Son günlerde en şayanı dikkat ha

lıtri koma gazetelerinin, ltalyanın 
Paris sefiri Cerrutis'nin Laval'e yeni 
teklifler getirdiğine dair uçurduğu tec 
rübe balonlarıdır. Malfımdur ki, haki 
katte böyle bir şey yoktu. Salahiyet • 
tar mahafilde de söylendiği gibi, Ital 
yan acfirinin Lavali ziyaretten hakiki 
maksadı, İtalyan hükumetinin Hoare
Laval tekliflerine cevap vermemeğe 
karar verdiğini tebliğ etmekten ibaret
ti. Mussolinin Pontinia'da söylediği 
nutku Paris sulh tekliflerine verilmiş 
bir cevap sayıyordu. Kararım açıkça 
soylemesine rağmen, bu nutuktan son 
ra ve bundan böyle ltalyaya teklifler 
yapmakta ihtiyatlı olmağı anlamış gö 
rünilyordu. İtalyanın tuttuğu hattı 
hareket, herkesi o kadar rencide et· 
mişti. 

Hakika.t şudur ki İtalyanın menabii 
tükenmiştir. Artık paraları kalmadığı 
gibi ihtilafın kat'i bir surette lehlerine 
hizmet edebilecek herhangi bir mu • 
vaffakıyet ümidi de yok gibidir. Bu 
cihet, artık bütün devletler Dış Bakan 
lıklannca kabul edilmiş bir hakikattir. 

Bunun böyle olduğu Pariste olduğu 
gibi Londrada da anlaşılmış olduğun
can bu vaziyetin artık Kanunusani 
ayı zarfında Cenev.rede :vuku bulacağı 
derpiş edilen hadıselcnn cereyanını 
ve Uluslar Sosyetesinin fevkalade top 
lantısrnda alınacak kararları değiştir • 
memesi çok muhtemeldir. • . 

Şurası i§ikardır ki zecrı tedbırlere 
aleyhtar olanlar, bugün ltaly~ın ya
vaş yavaş hezimete doğru gıtmek~e 
odluğunu anlıyorlar. Bunl~r, Ede~ın 
Dış Bakanlığına getirilmesıle ~?gıl.~e 
renin evvelkinden ziyade t emayul gos 
terdiği zecri tedbirlerin petrole ~e t~ş 
miline lüzum kalmıyacağını ümıt edı· 
7orlar. 

Bunlar diyorlar ki: "Bu tedbiri ~t-
bik etmd:e ne lüzum var. Çünkü cum 

lemiz, İtalyanların bunu vesile ittihaz 
ederek ümitsizce bir harekete ihtiyar 
etmesi ihtimali olduğunu tahmin ediyo 
ruz. Bundan başka artık ltalyanlann 
muvaffak olması da imkansız bir hale 
gelmiştir. Eğer petrole ambargo koya 
cak olursak, milleti nazannda kendi 
mevkiini korumak için bir çare ara • 
makta olan Mussoliniye yardnn etmiş 
olacağiz. Mussolini, petrole ambargo 
konması doayısiyle herhangi bir Akd.e 
ni7. devletine hücum etmek mecburı
yeti karşrsrnda kaldığım İtalyan mille 
tine inandırmış olacaktır.,, 

Çok muhtemeldir ki Laval cuma gü 
nü Parlamentoda vaki olan toplantıyı 
beklesin ve Fransız mebuslarmın ha
kiki duygularını anlamak için vaki o
lacak istizahlardan ilham alsın. Fran
sa zecri tedbirlerin petrole teşmiline 
muvafakat edecek mi? Sonra, ltalya
nın nevmidane bir hareketi karşısında, 
Fransa . Akdenizdeki müşterek emni
yet hareketine iştirak etmek için yal
nız kağıt üzerinde kalmamak şartiyle, 
lazım gelen hzrrlıklarda bulunacak 
mı? 

Asıl iş başında bulunanların bilme· 
dikleri noktalar şunlardır: Meselenin 
hali müşküldür. Hazırlıklarda butun
mak. kendisine karşı hazırıkta bulu -
nan taraf için bir tahrik eseri addedi
lebilir. Hazırlıkta bulunmamak ta 
mahzurludur. 
Diğer taraftan İngiltere, petrole am 

abrgo koyacak olursa, kendisini takip 
etmemek te birar müşkül olacaktır. 
Bu sebeple Fransız ve lngiliz Dış Ba
kanlnmn Noel ve yılbaşı yortularmı. 
vaziyeti hakikaten feci olan Italyaya 
karsı ne suretle hare~t etmek tazım 
geldiğini tayin için düşünmeğe hasre 
decekleri ümit edilebilir. 

LavAI Siyasasının 
Hedefleri nedir ? 
( T empa'm Roma muhabiri yazı • 

yor:) 
Burada lngilterenin zecri tedibrl~re 

karşı olan hareketini inkişaf ettirmek- Vuzuh v~ hüsnüniyetin milli bir 
te olduğu kanaati vardır. Hatta İn- fazilet olarak telakki edildiği bir 
gilterenin düşündüğü yeni tedbirler memlekette, Laval, umumun tasvibine 
için hazırlığa başlayıp başlamadığı istihkak kespetmiş olacaktı. Avrupa
sorulmaktadır. ;Bununla beraber yeni nın bu umumi kararsızlığı karşısında, 
tazyiklere başlanacak olursa, bunun manevi buhrandan muztarip olmıyan 
bazı aksülamelleri de olacağı beyan e- ı yegane millet biziz. İtalyan milleti ta. 
dilmektedir .. Denildiğine göre bu ak· mamen haklı olduğunu biliyor ve in· 
sülameller uzaktan g~lebilir. Ayni za- saniyet ve tarih karşısında, haksızlı
manda japonyadan da bahsedilmekte- ğın tamamen düşman tarafında bu
dir. Bu hükumetin Londra deniz kon- lunduğunu iddia edebiliyor. İtalya, 
feransındaki vaziyeti, İngiltereninki- mukadderatına doğru yürüyecektir. 
ne b.e_nzememektedir. O. bir medeniyet davası için döğüşü-

._Dıger taraftan verilen haberlere yor. Avrupa ise bilakis istikametini 
gore, Almanyadan Milan istasyonuna kaybetmiştir.,, 
kömür getiren birçok vagonların üze. ----
rinde şu yazılar görülmüştür: "İtal
yanlar mukavemet ediniz!., Yahut: 
"İtalyanlar, ilkbahara kadar mukave
met ediniz!,, 

Büyük Faşist konseyinin Fransanın 
rolü ile İngilterenin rolü arasında gö
zettiği fark, gazetelerde pek aşikar 
bir surette .. kendini göstermektedir. 

Giornale d'İtalia, bazı hükumetlerin 
arsıulusal münasebetlerde sabit bir 
hattı hareket muhafaza etmek husu
sundaki iktidarsızlıklarından bahsede
rek diyor ki: 

"Söylemeğe lüzum yoktur ki, bu 
mülahaza, iradesi, mantık ve irtibatı, 
mes'uliyet fikri ile büyük Avrupa iş
lerinde daima büyük dostluklan naza
rı dikkate alan Laval'in siyasasına a
it değildir.,, 

Papolo di Roma diyor ki: 
Lava!, hiç durup dinlenmeyen bir 

sebat ile müzakerat ağını kurmuştur. 
Rürzgar ve fırtına çok kereler yaptı· 
ğını yıknuşaa da o, tükenmiyen bir 
sebat sayesinde yeniden işe başhyarak 
yeni bir esas kurmağa muvaffak ol· 
muştur. 

La vat siyasasının iki hedefi vardır: 
O her şeyden evvel Avrupada yeni 
sarsıntıları bertaraf etmek, yahut hiç 
olmazsa, evvela Fransayı bu sarsıntı
dan korumak, sonra da İtalyan • Ha
beş ihtilafına mümkün mertebe çabuk 
nihayet'tvermek istiyor. 

Eden yeni vazifesine 
Başlarken 

Le Tempı'in Londra muhabiri yazı
yor: 

Sir Samuel Hoare'a halef olan 
Eden dün Sandringham sarayına gi • 
derek yeni vazifesine ait olan mührü 
bizzat Kralın elinden almıştır. Bu me
rasim, Saltanat Meclisinin hususi bir 
içtimaı esnasında olmuştur. Bu toplan 
tıda Kralın oğlu Dük de Glancester ve 
kayın biraderi Lancostre, Conte d' 
Athlone düka1ı ~ı şansölyesi John Dav 
rotson hazrr bulunuyordu. Eden ak • 
şam üzeri Londraya dönmüştür. Bu 
sabah Dış Bakanlığına giderek mesai 
aı kadaşlarile görüşecektir. a 

İngiltere kabinesi azasının ekserisi 
sayfiyelere veya ecnebi memleketlere 
gitmişlerdir. Başvekil Baldvin ve refi
kası Vorcestershire'de Aiıtlcy Holl'e 
gitmiştir. 

Sabık Dış Bakanı Sir, Samuel Hoa • 
re, yanm kalmış olan nekahet devrini 
geçirmek için, lsviçreye gitmiştir. lç 
Bakanı Sir John Simon da Fransız 

Riviera gitmek için yola çıkmıştır. 

Binaenaleyh arsıulusal vaziyette, bir 
kaç gün bir sükun hasıl olacağı ümit 
edilebilir. 

Kırmızı Tırnak Ve Mantık 
Nişancadan İzzet yazıyor: 
''Mutaauıp deiilim. Zevcemin 

pek dekolte olmamak f(lrtile giyimi
ne karıfmam. Fakat bQfka kadınlar 
da görüp te sinirlendiğim kırmız.ı bo 
yalı tırnağa karımda tahammül ede 
miyorum.. Bir akfOm e've gittiğim 
z.aman, «Jlrada onun tımaklannı 
kana bulanmlf görünce bugüne ka. 
dar gÖ•termediğim bir hiddet ve 
tehevvüre uğradım ve kendimi tut • 
mıya muvallak olamadım. O gün -
denberi ltonufmıyoruz. Kendi•ine 
birkaç kere bu boyanın ne ife )'GJ'a
dığını, aebep ve hikmetini sordum. 
Cevap veremedi. Siz.e •oruyorum; 
rica ederim: tırnaklan kırmızıya 
boyamanın mantıkta yeri var mı • 
dır? Mancuı, güzelliği nere.inde. 
dir, ne if• yarar?,, 

Siz modanın mantıkla bir . alakası, 
bağı var sanıyorsunuz. Fakat ne ka
dar aldandığınızı biraz düşünürseniz 
anlarsınız. Elbet yakalık ve bir kıra
vat takıyorsunuz. Kıravatın ne işe 
yaradığını düşündünüz mü hiç? 
Modanın manası yoktur. Hatta 

mutlaka zevke uyması da şart değil
dir. Yeter ki yeni olsun. • iki Sevgili Arasında 

fstanbuldan N. N. yazıyor: 
"Oç dört 'aenedenberi memleke -

timde bir lt1%1 aeviyordum. Aileleri
mizin arcuı açılt olduğu için bu kız 
la nİfanlanamadım. O bafka•ile ni. 
ıanlandı. Ben de lnanbulda tahsile 
geldb. Fakat onu bir türlü unuta. 
mıyordum. Geçenlerde memleket • 
ten bir mektup aldım ve Hvdiğim 
kı%ın nifanlı•ından aynldığını öğre. 
nince gene ümitlere dÜftÜm. Ne ~-

payım?,, 
Mesele sevdiğiniz kızın nişanlal14 

masında değil, sizinle alakadar olup 
olmamasındadır. Üç dört senedir ta
nıyorsunuz; seviyorsunuz ama o Ü 
seviyor mu? Sevseydi başkasiyle ni
şana razı olur mu idi? Sizin yapaca
ğınız şey: ona bir yolunu bulup Jral .. 
binizi dökmek, alacağınız cevaba p 
re hareket etmektir. 

• 
Başkası lle Nişanlanan 

Sevgili 
Şehzadebaşından N. M. yazıyor: 
"Çocukluğumdanberi bir ~ 

aeviıiyorduk. Bu aevgimiz yıllarcfı 
•Ürdü, nifCJnlanmaya karar venlilı. 
Fakat aevdiğim genç baba•ınUI me 
muriyeti dolayıaile latanbuldan •7-
nldı. Uzun müddet görüıenaeclilı. 
Aradan yıllar geçti, bir daha hl• 
ıamıyacağımız derdi beni sarclı. Ba 
aırada bir gençle tanıftık. Onun Nı.. 
li, eski aevgilimi andınyordu. Nİfaıl 
landık. Artık biribirimizi aevi7'0"' • 
duk. Evleneceğimİ%e yakın bir ._ 
rada, beraber gezerker, eski ,..,._ 
limle lıarfılaftılt. N• yapayım?,. 

Olan olmuş. Bir kere ondan ayrd
mış, başkasiyle sevişmiş. hatta nipn· 
lanınışsınız. Şimdi bir kere daha ee
kisine dönemezsiniz ya!. Zaten d8ft.. 
meniz de vaziyeti değiştirmez. Yal
nız dargmlar ve hınç duyanlar deilf
miş olur. Hem pek kabahatini.& de 
yok. Gelip sizi aramamış, sormamıf 
ve aradan seneler geçmiş. Şimdi bo 
hali nişanlınıza anlatarak muhtemel 
darbelerin önüne geçmeli ve icap +
den tedbirleri onunla beraber ~ 
smız. 
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Süleymaniye Dün 
8 inciliğe Yük eldi 

Halk.evi Kır Koıularında İbrahim 
ve Rıza Maksut irinci Oldular 

F~•ı J- Hilôl:O 
~ı 1 - Tophpc: O 
Aı.1.ı.12- ••ı I 
~ısı 2 - Ga-,: I 
G.ı.t•a 971 I - Vel•ı I 
B~ • 1. Spor masa B.,a. 

...... MUM _,.,._ ılola,,..a. ,............,,.. 

maç1armdüi durumları : 
Punn Attıfı Yedili Galip Berabere llallup -----

P'enerbQçe 7 
Galataura1 es 
Anadolu ı 
Bqiktq 5 
Gilnq 8 
Eyüp 8 
1 Spor 7 
SWeJIDIDi,e 8 
Beykos 8 
Vefa 1 
Topbfl 1 
HiW s 

21 
17 
17 
15 
15 
15 
14 
13 
13 
12 
12 

8 
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18 
17 
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Film Beynelmilel Bir 
Bu DiUn F1 na Konuşulmasını 

Nasıl enedebiliriz ? 
Bundan bq on gün evvel, ren~ bu 

ıiltunlarda C. l. D. L. C. ilimli bey
nelmilel bir komiteden bahıetmittim. 
Unutanlara hatırlatmak, rörmemiı o
lanlara da anlatmak üzere, bu komit~ 
nin ne oJdutunu tekrarhyabm: 

iyi ki Ayağı Kırılmış · 

UJuılar lnırunıunda teıekkül etnıif 
olan bu komite ''Sineım vuıtulyfe 
edebt ve artistik yayım içia beynelmi
lel komite .. dir. Vazifesi milletler ara• 
unda aineDJ& yolu ile yalmıhk kurma
ca çahpn. sanat kıymeti olan bir fil. 
me her sene bir milkifat vermek. bu 
filmin yayımmı temin etmek. filmi ya
panlan bu yolda devam etmeie tepik 
etmektir. c.t,D,A,L,C. komitesinden 
batka reçen ıene Almanyada toplanan 
beynelmilel ainema konırffinde de bir 
ıinema muharrirleri, münekkitleri ko
mitesi km\lldu. Bu komitenin vuife
leri aramda milletlerarallllI açacak 
her fibne brp cephe almak, böyle 
filmlerin oynatılmallftJD matlnıat yolu 
ile 6nUne ceçmek var •• 

Biz. yani Türkiye, birinci komitede 
uayu. Bizi orada Londra. Parla elçi· 
lerimis temli1 ediyorlar. 

ikinci komitede ile, ua olmak pi.yle 
dunun, bblerden. yani ıinema mubar· 
rir ft mllnekkltlerinden ~bir Jdliıae 
çainbmdr bile~ Belki de çainJcb a.. 
müracaat edilen makam: 

- Canım, sinema kongrni de ne 
oluyor? Sinema dediiin eflenceden 
batb nedir? 

Diye dütUndU, aldırmadı. Yahut da: 
- Buraya kimi cöndereceğis? BU. 

de aineım muharriri. münekkidi var 
mı? • 

DedL ... uı Userimle miltalea yit· 
rUtmekten vuıeçelim de. bugün Deri 
ıilrmek iltectiiimiz dilf ilnc:elere d&ıe
lim. 

Yelpae U. ,...... .-....... ,.ı., .. .. ,.,_, Mir)ıaın H.,,,.tlltlr., 
Ho""'1u -n'fll ,..,...,.,.. iUı ~ ıloruöalii•I• hfWL '"""" 6ir Pn, 
..._,.,.,... flYfllınue 6ileii lanlllı. liri ,.,.. lwutolılıl• ...,. Ho,,,,_ 
,..._, 41..M ..,,_,, H 7İfte cr7d 6ilefi larWlı. a..,..... üerine Hop. 
AİM _,,_,,_ rı"' H ona ~ ...,_. NjİeÖrWr ..,,,...,. alıp N,a 
,,.'il~ .,Wiler. 

111: 
Bundan birkaç 1ene evvel, cene M. 

O. il. firketi Jolın Barrymore ile Di· 
ana Vynyardın oynadıkları ve uıl • 
mini unuttuium (Türkçeli son vali 
olaıü konmuttu) bir film yapllllftl. 
Bu filmde Avusturya bilkUınetinin 
yilklek tabab11 fena bir vaziyette 
ıösterilmitti. Avuıturya hilkQmeti fir
kete mlracaat ederek filmin piyasa· 
dan ~ istedi. Şirket, kar
plık o1arU, filmde Avuıturyülann 
ilteaMdilderi parçalan keuneii ve mil 
kllemeleri kaldırmalı teldif etti. A· 
~ kabul ettiler Ye bir ma• 
ıra. clUltHi iti halletti. Ll1dn ondan 
sonra bu filmi kimle ahp oynamadı. 
Çünldl tiJmin b6ttin canlı tarafları 
sitmit. k tarafı tmtwuk olarak kal-

T .... ,. bilk8meti, ba tqebbeiin
•· lltedili yapılmadıp takdirde il. 
O. il. flrketine boykot ,.pacapm bil· 
clirmitd. 
ta~ lalkOmetf de ba yolda bir 

teıebbtite bwunmuıtur. Paramount 
tirketf "Kadın ve kulda,, isimli aeri 
filme alc1r. Pierre Louia'bı bu mqhur 
eHrinln etkiden. HUiz olarak bir fil
mi rapdmqtı. Bu 1eferld yeni bir 
..._,. konutla lelll yapılmqtı. 

ırihn ~ ()ynanmala baf1a«b. O 
aman tapuya bekOmeti, filmin bu 
~ n..._.,da lıpanyıa orduaunun 
~ bir bale konulduiumt cBrdU. 
itiras etti ft ıeae boykot tehdidini ile
ri lllrdit. Paramount flrketi. filmi or
tadan bldırmak için bir mWılet İltedl. 
lllllleti ile. yapllllf oldutu mukavele
leri yerine aetmaek. yani filmi ldn
Wmt oldulU yerlere brp tulahldl. 
nU ,_.. = için iatenüttL Bu 
usııc ya bbal etti. hltln 
O ID bitmlftir. l'iJa ,.,...dan 
lrahlıalauttır. U1dn bir miWdet ı• 
terildDnen ..... 

.... _ -..- kırk cBn,, filmi daha 
,.,........,. - Belld bqlanmqtır, 

• bmuı ~ - bu itibarla daha 
Hollwt un meçhul ~ fimdidea bir bal çarnl ile itin intine 

olan bu.: ~.:· yannm pçmek llabllclir. ...-- ---.:..= ------ Bana mukabil "Soa karakol.. filmi 
4MZzıwr91.4AS14L$WG!S •---n....- .1_.,;_;_ ~ OJDUU)'Or W _,_ 

propacandalllll yapıyor. Yakında da 
ln~tereye celecekmif. Buna brp
Wı: ı.,.,. hükOmetfnin yaptıp Pbl 
hareket eclebillri&. 

Milletler araımda anhıpm1masbk
lar dofurac:ak filmlerden baMederlıen. 
yakında patlak yermeli ihtimali olan 
bir filmden daha bahsedelim. Bir 
Franuz firketi, "Lüsitanyaıun torpllıa 
lemneai,. badiıesini fibne almak il• 
dilini ilin etmiftk. Almanlu bana 
derhal tiru ettiler. KuUandıklan ltl• 
ru liWu da. yukarda .Sylediiün " 
ipıde bizlerden bir tek muharrir bi
le bulunmıyan ıhıeına muharrirleri " 
mUnelddtlef komitesidir. P'ilm yapım. 
sa bu komite derhal faaliyete geçecek 
ve 40 memleketin temli1 edlldijl ı.. 
mite ualan kendi memlekftleriadıl 
film aleybtne netriyat yap101dv. 

• 
Birçok memleketlerde, birçok mem-

leketler aleybine kitaplar .~, 
baulıyor, utılıyor. Öyle ki, bua8. 
bir memleket ldltilphanelerinde. • 
memleket aleyhioe yuılmıı kitaplanp 
cameklnlarda tepir edildili de sık 
tık c8rillilyor. Buna brp pek ftftü 
eden yok. P'akat, it, ıinemaya cl1lfla
ce, a,.U mevzuların filmi a1mınca ~ 
ı.ı it değipyor, buna diplomatik yol-
1arla itiraz bile ediliyor. Niçin? Çin
kil sinema ve film, beynelmilel bir dll
dir, hitap ettiii 1dltleler, kitabın hitap 
ettiii kütleden fazladır ve nibaJtt 
film dolruclan dotıuya case hitap .. 
tlli icin tesid o derece daha kHntll 
ohqor. - blribirlerini çddırulya .. 
ftlller ble bir müddet biribirleini &1-
~ezlene unutmuyorlar mıl - n. 
bejnelmilel bir dildir. Ne yam JC.ı 
beynelmilel milnatebetleri tedvir em 
veya etmefe çahpn bir tqekktll ._. 
da, bu dili uycunna bir tekilde na. 
1anmap mini olacak, tfmdDlk. ,..... 
da aöyledifim ild nuu1 komit••• 
batka bir tetekldll yok. Buctın, bla a 
(Ezopuı) Un dili cı'bi telalilreU bir W 
almqtır. O dili taylemekten ......._ 
cek cibi ıartınen tek alilhnma 
tır. lhlOm bakibttir: Uzviyet 
1ınca. bilda uzuyJarm iflemel.t 
ıw-fa. 
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R A D y o 
KISA DALGALAR 

Kısa dalgalı radyolarda kullanılan istikamet tayinine mahsus 
reflektörlü anten kuleleri ve Berlin kısa dalgalı postasının uzak
tan görünüşü. 

Bugünkü radyo makinelerinin yüz. 
de doksanı kısa dalgalı postaların ya
yımlarını bize dinletmektedir. Bu 
dalgalarda radyo konserleri veren 
postaların ekserisi l 6 ile 50 metre a
rasında çalışırlar. Kısa dalgalarla gü
nün muhtelif saatlerinde birçok kon
ıerler yayıldıktan başka dünyanın her 
tarafile telefon muhabereleri de temin 
edilmektedir. 

liyenler fazla "fading" seıin kendili
ğinden inip, çıkmasından tikiyet edi
yorlardı . Bugün yapılan makinelercle 
"fading" hadisesinin tamamile önüne 
geçilmiş olduğu görülmektedir. 

Avrupa ve Amcrikada radyo ama
törleri kendi yaptıkları alıcı ve verici 
makinelerle karşılıklı görüşerek bi
ribirlerine plak konsei dinletiyorlar. 

Uzun ve orta dalgalarla bu dalgalar 
arasında nctriyat tartları tamamile 
de,ğiıir. J3irincileri gündüzleri her aa- I 
atte doğru dürüst dinlenemezken kı-1 
sa dalgalı postalan gündüzleri de di· : 
ğerlerinin geceleri dinlendiklerinden ı 
farksız alınır. Ancak bu dalgaların bu. I 
lunmasile Amerika ile Avrupa arasın-' 
da radyo emisyonlarının iJitilmesi te
min edilmiştir. 

Yüksek ve orta dalgalı gönderici 
postaların en kuvvetlilcrinden biri 
Moskovada, ikincisi de Amerikanın 
Çinçinati ıehrinde kurulmuıtur. Mos
kova uzun, Çinçinati de orta dalgalar
la netriyat yapar. Her ikrsi de 500 ki· 
lovat anten enerjisi gibi fevkalide 
kuvvetli postalar olmakla beraber ne 
Çinçinati Avrupadan, ne de Moskova 
Amerikadan işitilmemektedir. 

Fakat istikameti Amerikaya doğru 
çevrilmiş reflektörlü bir anten il~~ya
yım yapan birkaç kilovatlık kısa dal
galı postalar mükemmel olarak Ame
rikanın her yerinden ititilir. 

Duyulma kabiliyeti kadar montajı 
o nisbette pahalı olmıyan kısa dalga
lı postalar radyo dünyasının bir sem
bolü olmuş ve günden güne bu pos
talara kartı daha fazla alaka göstc
rilmeğe ba§lanmıştır. Böyle bir mer· 
kezin imali için 500 kilovatlık uzun 
dalgalı postaya yapılan masrafın onda 
biri gitmemektedir. 

tık bulunuşunda kısa dalgaları din-

Neşriyatın ulaşacağından emin olan 
büyük devletler sömürgelerine rnah
sus neıriyat yaparak ana vatan ile 
sömürgeleri birleştirmiştirler. 

İngiltere, Fransa, ispanya, ltalya, 
Holanda hükumet merkezlerinden ya-

Kısa dalgalı Berlin (Zeesen &önderici 
postasının makina daireıi 

pılan bu neıriyat araamda cUnün 
muhtelif saatlerinde verilen aeçme 
konserler bulunduran da pek iyi ifiti
lir. 

Müstemlekesi olmadığı halde her 
vakit Alman kısa dalgalarının da Af· 
rika ve Şirqali Amerika içi~ ~ayım 
yaptıiını· da işitiriz. 

1'lla ..dalgaların en karakteriatlk ta
rafı hiç parazitsiz emisyon dinlene
bilme-sidir. Bu yüzden kısa dalgalara 
karşı dünyanın iher tarafında pek bü
yük bir alaka gösterilmektedir. 

Dünyanın en kuvvetli kııa 
dalgası 

Amerika radyolarının Avrupa din 
leyicileri tarafından günün her saa
tinde takip edilebi'lmctıi için 200 kilo
vatlık bir kısa dalgalı posta yapıl· 
maktadır. 

HER HAFTA BiR ÖGÜT 

Dinamik Hopa r lör 
Hoparlör sistemleri arasında en, eder. Manyetik hoparlörde ise bu 

ınoderni dinamik hoparlördür. mıknatısi kuvvet fevkalade bir mık· 
Elektro • dinamik adı da verilen natız besler. 

ıon .sistem bu hoparlörler aldığı ses Bundan birkaç se~e e:'elki radyo 
ve sözü en yüksek seslerle bütiin ta- makinelerinde hem dınamık, hem de 
biiliğile nakletmek kabiliyetindedir. manyetik hoparlörler kul.lanılıJ:'ord~. 

Dinamik hoparlördeki cihazı hare- Bugünkü satılan makınelenn )'.UZ-
1cete getiren mıknatızı mütemadi ce- de 80 inden fazlasında elektro dına
reyanlı bir uyandırıcı cereyan temin mik hoparlör bulunmaktadır. 

No.44 

Polis Nikol 
MORIS LOBLA.N 

Nikol kafasını salladı: 
- Serifosun söyledikleri bana hay

ret veriyor, dedi, ben Bressak ile bu· 
r<ıda bulunuyordum. O her tarafı ara
dığı zaman bir saniye gözüm kendi
sınden ayrılmadı. Hiçbir şey bulmadı· 
imı da iyi biliyorum. 

- Şöyle olabilir: Brcssak curaya 
- Nasıl olur? 

arkadaşlarından tiç kişiyi ~etirmişti. 
Ben bu adamlardan üçünün de eşki
lini biliyorull\. Onlar bu albümü alıp 
götürmüş olmasınlar? 

Bressak omuzlarını silkti. Uç arka
daşından hiçbi~~ni~. ora~a girmedi.ğ!n~ 
biliyordu. Düşı:_ndu. I~ı şıktan ?ırını 
intihap etmek laz!mg~lıyord.~ : .. Bır ta· 
raftan polisi, adlıyeyı ve butun ~ev
let kudretini, diğer taraftan da. Nıko
lu .. Bressak Nikolü intihap ettı. 

Sabahın saat üçüne doğru her şey 
bitmişti. Muvaceheler sonraya b.ır~· 
kıldı. Gotye Bressak ile metresının 
kısmı adliye gönderilerek hem~n s.?r· 
guya çekilmelerine karar v~rdı. Noy· 
yi komiserliğine telefon ettıler. Ya~ı: 
iane kapatıldı. Yunanlı Serifos ve ıkı 
•uhafızla birlikte iki memur konakta 

kaldılar. 
Gotye ile diğer iki müfettiı Bresaa

kı bir otoombile bindirdiler. Nikol, 
Larmona ve diğer bir memur Aleksan 
drayı alarak diğer bir otomobile bin· 
dirdiler. 

Otomobiller yola çıktı. Ondeki oto· 
mobil ba§ka yoldan gitti. Arkadaki a· 
rabada Aleksandra bir köşeye büzlil
müş, yüzü hep mendille kapalı, ıeHi7. 
oturuyordu. Bir aralık titredi. Nikol 
hemen açık camı çekti.. Tam kısmı ad 
liye yaklaşıyorlardı. Nikol §oföre dur
masını emretti. Larmonaya dedi ki: 

- Yahu donduk .. Şöyle sıcal:c bir 
şey alsak, ne dersin? 

- Vallahi öyle. 
- Oyle ise git bize iki sıcak kahve 

söyle. Ben buradan bir yere kım•lda
mıaycağım. 

Larmona indikten sonra, Nikol öte
ki memuru da arkasından gönderdi. 

- Aman sen de git, çörek te getir
sin, çabuk, çabuk, donduk. 

Memur çıktıktan aonra, 11oförün bu 
lunduğu yerle arka taraf ıayıran camı 
açtı. Kolunu uzattı ve '10före başını 
arkaya çevirdiği sırada çenesine usta
ca bir yumruk ekledi. Sonra yaya kal
dınmının aksi tarafındaki kapıyı açtı. 
Baygın IJOförü yakalıyarak otomobil
den dıprıya çıkardı ve yolun üzerine 
bıraktı. 

Kendisi de direksiyona geçti. 
Ortalık tenha idi. Bu sahneyi kimse 

) HABERLER 
Berlin Televizyon Poıtaıı 
Temmuz 1935 tarihinde Alman 

radyo idaresi Berlindc bir televiz
yon (uzaktan görme) postası işlet

meğe başlamıştı. Gönderici postanın 
nasıl işlediği halka gösterilmek için 
muntazam bir gündelik program neş
reden bu posta sergi binasının pavi
yonlanndan birisine tesis edilmişti. 
Bütün Berlin şehrinin istifade ede
bildiği bu posta sergide çıkan yan
gında tamamile yanmış ve yerine bir 
ay içinde muvakkaten çalıştırılmak 
üzere ufacık bir televizyon postası 
kurulmuştu. 

Haber verildiğine göre yanan kuv
vetli postanın bir eşinin yapısına 
hummalı bir suretle devam edilmek
tedir. Bu yeni posta ayın 25 inden 
önce çalıştırılacaktır. 

Süel Bando Yerine Hoparlör 
Danimarkada yapılan son süet ma

nevralarda bando yerine bu müziğin 
plaka alınmışından istifade edilmiştir. 
Askerlerin önünden giden bir kam
yona büyük bir hoparlör ile amplika
tör tesisatı kurulmuştuı:. Bu, tasav
vur ve tahminlerinden daha iyi neti· 
ce vermiştir. 

Radyo Dinliyenler Çoğalıyor 
Radyo abonelerinin gittikçe arttıgı

m dünya radyo birliğinin üç ayda 
bir neşrettiği istatistikler gösteriyor. 
Son üç ay zarfında çoğalan abonele
rin sayıları şöyle göıterilmektedir: 

Belçika: 700.087 
Avustralya 729.959 
Danimarka: 591.056 
Danzig: 23.755 
Mısır: 36.163 
Franaa: 2.379.656 
İngiltere: 7.224.123 
Macaristan: 346.896 
lrlanda: 71.991 
ltalya: 525.000 

Japonya: 2.218.492 
Letonya: 2+.075 

Litvanya: 7 4.653 
Faa: 23.534 
Norveç: , 176.670 
Yeni Zeland: 165.244 
Polonya: 417 .964 
Portekiz: 38.209 
Romanya: 123.437 
İsviçre: 805.444 
Çekoslovakya: '158.629 
Cenup Afrt Birliği 122.038 
Yugoslavya: 73.762 

Macar Kısa Dalgaları 
Bir müddet evvel Macaristanda 

19,25 metre dalga uzunluğu ile 50 
metre dalga uzunluğunda çalışan iki 
kısa dalga postası vücuda getirilmiş
ti. Bunlardan 19,52 metrelisi Avrupa 
ve Asyaya gündüz yayımlarını din
letmek için kurulmuştur. ikincisi ge· 
ce yarısından sonra dtniz aşın (Ame
rika ve saire) yerlere emisyon yapa
rak Macar kültUrUnü yayıyordu. 

19,52 metredeki şimdiye kadar yal
nız pazarları İstanbul aaatile 16 dan 
17 ye kadar, ikincisi de 50 küsur met
re ile ayni akşamın gecesi saat 1 ita 
2 arasında çalışırdı. 

Bildirildiğine göre bu haftadan iti
baren her iki posta da haftada ikişer 
saat emisyon yapacaklardır. H. A. S. 
işaretli 19,52 metredeki posta pazar
lardan başka çarşamba günleri de yi
ne ayni saatte ( 16 - 17) işitilecektir. 

50 metreli H. A .T. işaretlisine ge
lince bu posta bundan sonra 32,88 
metre dalga uzunluğu ile yayım yapa
cak ve keza diğerinin çalıştığı ak
şamlarını takip eden gece yansı sa
at 1 ili 2 arasında emisyonlarda bu
lunacaktır. 

görmemitti. 
Motöı: zaten hareket üzerinde cforu

yordu. Nikol gaza bastı ve otomobil 
Piroli ve Şanzelize yolunu takip ede
rek, Nöyyi iıttikameini tutu. Tam 
Bressak'ın evine vardıktan zaman 
durdular. 

- Uzerinizde anahtar var mı? 
Alekıandra pek sakin görünüyor

du: 
- Var, dedi. 
- Siz bu evde hiç korkuıuz iki gün 

oturabilirainiz. Ondan ıonra tanıdığı
n!% bir ahbaınızın evine gidiniz. Daha 
sonra da ecnebi memleketlerden biri
ne.. ftaydi Allaha ısmarladık. 

Nikol yine Emniyet Müdürlüğünün 
oomobilinde, Aleksandrayı eve bırak
tıkan aonra oradan uzaklattı. 

O vakte kadar Nikorün yaptığı iş 
kısmı adli müdiriyetine haebr veril • 
mitti. Kimsenin aklına ıelmiyen bu 
hidise karşısrnda herkes taıırmı§tı .. 

Derhal Nikoltin evine adamlar aal-
dırdılar. Evde kimıeler yoktu. ihtiyar 
hizmetçisi de sabahleyin birkaç parCja 
eıya ile. efendisinin otomobiline &it • 
mitlerdi. 

Nikolün bindiği Emniyet Mildürlü
ğilne ait otomobili sonradan, Polonya 
ormannın tenha bir tarafında bomboş 
buldular. 

Herkes şaıırdı. Bu da ne oluyor? Yi 
ne ne var? Aktam gazeteleri en kil -
çük tahminleri dahi hesaba katarak, 

An karada 
Bir Fotoğraf 
Sergisi Açılıyor 
Basın Genel Direktörlüğil tarafın

dan Ankara sergi evinde, 25 Şubattan 

Hikaye J Senelerden Sonra 
Yazan· : Peride GENCAY 

5 Marta kadar devam etmek Uzere 
''Türkiye tarih, güzellik ve iş memle- • 
keti,, adlı bir fotoğraf sergisi açıla
caktır. 

Memeketimizde ilk defa olarak 
hazırlanan bu sergiye Türkiyede ya
şayan yerli ve yabancı, profesyonel 
ve amatör fotoğrafçılar da aşağıdaki 
şartlar altında iştirak edebilecekler
dir. 

'' 1 - Gönderilecek fotoğrafların 
on Şubatta Ankarada, Basın Genel 
Direktörlüğünün eline varması lazım
dır. Bu tarihten sonra gelecek resim
ler müsabakaya i!tirak edemezler. 

2 - Her fotoğrafın göndereceği re. 
simlerin sayısı onu geçmiyecektir. 

3 - Gönderilen fotoğrafların asga
ri cb'adı 24 X 18, azami eb'adı 40 X 50 
olacak ve bu resimler kartonlanmış o
larak gönderilecektir. 

4 - Her resmin arkasına göndere
nin adı ve adresi ve resmin neye ait ol 
duğu yazılacak ve görünen tarafın 
bir köşesinde de sahibinin imzası bu
lunacaktır. 

5 - Gönderilecek resimlerin kırı
lıp buruşmamaları için iki kalın kar
ton arasında ambalaj edilmiş olmaları 
ve taahhütlü olarak gönderilmleri la
zımdır. Yolda yıpranmış veya eline 
varmamış resimlerden dolayı Basın 
Genci Direktörlüğü hiçbir mes'uliyet 
kabul edemez. 

Feridenin birkaç aaat içinde yiL 
zü dudaklannın renıine kadar soL 
muf, yanaklannı ıslatan yatlardan 
siyah kıvırcık aaçlan ıakaklanna 
yapıımıttı. iri aiyab gözlerinden 
yaşlar aüzülürken dütünüyordu. De
mek Selim onu hiç aevmemif, bir 
ande her şeyi, on senelik yuvasını, 
çocuğunu arkada bırakıp en küçük 
bir acı duymadan o kötü kadınla 
kaçabilmiıti. 

- Babam anne f 
En nihayet on aene sonra avdet et_ 

mitti. Feride hayretle kapının ÖnÜrL 
de durmuf, müthit bir ıaıkınhkla 
ona bakıyor. Bu adam, on aene ne 
oldunuz, öldünüz mü, aç mısınız? 
di:ye aormaya lüzum bile ıörmiyen 
bu vicdansız adam nasıl, ne yüzle 
evinin eşiğini aımaya cesar"et edi_ 
yor. Hayretle kalbini dinledi, uf ak 
br heyecan, onun avdetinden doğan 
hiddetle kantık olaa bile biraz aev
gi, saadet hiç, hiçbir aey kımılda.. 
maınıttı. . 6 - Sergi kapandıktan sonra bir ay 

içinde resimler sahiplerine. masrafla
rı kendilerine ait olmak üzere, iade 
olunacaktır. 

7 - Resimlerin sergiye kabulil ve
ya reddi bir jüri heyeti tarafından ka
rarlaştırılacaktır. 

8 - Sergide en çok muvaffak olan 
birinci, ikinci, üçüncü fotoğrafa Ba
sın Genel Direktörlüğü tarafından 
bir şeref diploması verilecektir. 

POLiS 

Arkadaşını Tabanca lle 
Vurdu 

Sirkecide Demirkapıda oturan Os
man, Sami adındaki bir arkadaşını ta
banca ile yaralamıştır. Saminin yarası 
hafiftir. Suçlu yakalanmııtır. 

"' Taksimde oturan köfteci Selim, 
karsı Yaşan baldırından bıçaklamış -
tır. Kavgaya bayram masrafları sebep 
olmuştur. Selim tutulmu§tur. 

"' Tahtakalede Melahat adında bir 
kızcağız evvelki gün Yeşiltulumbada
ki bayram yerinde kurulan havai tel
le ap.ğıya kayarken eli makaradan 
kurtulmut ve yere d\iierek yaralanmıı 
tır. 

"' Salih aadınd bit' mavnacı Kadıçeş
mede bir kadına sarkıntılık ederken ya 
kalanmıştır. 

• Asmaaltında Büyükbaş sokağın
da berber Ali Fellahın dükkanından 
yangın çıkmış, etrafa siryetine mey • 
dn verilmeden söndürülmüştür. 

• Tophnede oturan Haşim ile Orta
köyde oturan Cemil, rakı ısmarlamak 
yüzünden kavga etmişlerdir. Haşim, ar 
kadaıını suıtalı çakı ile baldırından ya 
ralamıı ve yakalanmıştır. Cemil, has
taneye kaldırılmıştır. 

"' Şoför Mahmudun idaresindeki 
2260 numaralı otomobil Amerikan se
fareti önünden geçerken hammal Mah 
muda çarpmıı ve zavallı adamı tol ka 
burga kemiklerinden yaralamıştır. Şo 
för utulmuştur. 

"' Kuruçeşmede kömür amelelerin
den Hasan, Liman Şirketine ait mav
nP. ile bir vapurun arasına sıkışmıı, bel 
ve kalçumdan yaralar almıştır. 

Bütün ıefkati, en derin bir aevgi 
ile üzerine titrediği kocası tarafın. 
dan herkesin malı olan adi bir bar 
kadınıruır deiittirilmek, bu ne feci 
ıeydi. Göz yatları, ıztrraplan hiç le 
onun aynlıiı için değildi. Kınlan 
kadınlık gruruna, emeklerinin, aev_ 
ıilerinin aenelerdenberi be>Ja har
canmasına yanıyordu. 
Kapı açılıp ta eıikte yavruaunu 

görünce acele ile gözlerini aildi, ıü
lümsemeye çalıfb. Zeki san ela göz
leri, kıvırcık kumral aaçlarile baba
sına pek be:ıziyor, fakat huyunu ta
mamile annesinden almıı, dokuz yaf 
larında munis, kendi halinde, çok 
haasaa bir çocuktu. 

Anneainin bir ıeye üzüldüğünü 
hemen anlayarak, koşarak Feride
yi kucakladı: 

- Gözlerin yaılı anneciiim ağ_ 
tadın mı? dedi. Babam buıün de 
gelmiyecek mi? 

Genç kadın kendiaini topladı. Ze. 
ki hiçbir şey bilm~eli, yaşı daha 
çok küçük, hem de çok hasaaa, ba
basına fazla düşkün bir çocuktu. Ba 
basının kendilerini yüzüstü bmdop 
gittiğini duyunca üzülecek, belki de 
hastalanacaktı. 

Zeki, gözlerinde büyük bir aabır. 
sızlıkla annesinClen cevap bekliyor. 
Feride oğlunu ıefkatle kucağına 
çıekti. Ses.im hafifçe titriyordu. 

- Hayır Zekiciğim gelmiyecek, 
dedi. Baban uzun bir seyahate çıkı. 
yor, ama çok uzun mektup yazmış 
senin gözlerinden öpüyor. Epey za
man &'elrniyecek .. 

Çocuk hayretle batını anneıine 
kaldırınıf dinliyordu: 

- Ama dün sabah ıiderken bana 
hiç.bir şey söylemedi, veda etmedi, 
öpmedi bile .. 

Anneai auauyor. Gözleri uzaklara 
dalmıt. Zeki babasının kendisini bir 
kere bile Öpmeden gittiğine, küçük 
kalbi kırılarak inandı. Dudakları 
ağlar ribi büküldü. 

- Ne fena ben de onu daha tim. 
diden özledim. Senin dediğin kadar 
uzun zaman naaıl beklerim ... 

Genç kadın yavaf yavaı onun 
kumral kıvırcık batını göjsüne çek
ti. Saçlanndan Öperek: 

- Ben vok muyum Zeki, dedi. 

O, artık çökmüı, aenelerdenben 
yaptığı bin bir sefahat. vatandan 
kovulmuş gibi hariçte geçirdiii sefil 
hayat onu iyice yıkmıf. Saçtan dö
külerek yüzü buruımuı. sözlerinin 
feri kaçınıt ıibi bakıtları sönük .. 
Belli bakılmıya muhtaçtı. Ve onun 
için hiç utanmadan dönüyordu. Hal 
buki senelerce evvel zalimceaine 
terkettiği kadın karşmnda genç, 
dinç, yıpranmunıf vücudile çok ıü
zel.. Yanında aıff emeii, namuakar 
bir almterile meydana çıkardıiı bo
yu boyuna erişen ıenç, güzel oilu 
aanki ona meydan okuyor .. Bak bis 
ne kaybettik. Yine bizim kalbimizi, 
aaadetini kaybeden bedbaht olal\ 
aen oldun demek istiyordu. Aradıiı 
merhameti kanaının aaabiyelten bir 
kat daha iritets* parlayan siyah 
ıözlerinde bulamayınca, yalvaran 
nazarlarını bana yardım et der ıi
bi oğluna çevirdi. 

Zeki anneainin vaziyetinden, ıöa. 
lerindeld müstehai pınlbdan bu an.. 
latma'n~n kolay olmıyacağını sez. 
mitti. Y av atça F erideye yaklattı. 
Genç kadının buz gibi aoğuk, asabi.. 
yetten titreyen ellerini avuçlanna 
aldı. 

- Bak anneciğim, babam senden 
af dilemeye gelmi§, onu benim hatı
run için affet anne .. O da çok aene. 
ler ıztırap çekmif, artık bu felaket 
bitsin ne olur anlaşm .. 

Feride oğluna hiç cevap vermedi. 
kapıyı tiddetle çekerek odaıına kot. 
tu. Dütünmeye, hem çok dütünmeye 
ihtiyacı vardı. Oğlu: Anne babamı 
affet diye yalvarırken, yıllarca ba
baaı olacak o adamm kendilerini hiç 
aramadığını düıünmüyordu. Fakat 
haklı idi de. Bunlan düıünecek yaf
ta değildi. Ve eskiyi, h.abaaınm ken.. 
dilerini ne 19rait içinde terkettiiini 
bilmiyordu. Halbuk Feride seneler
ce Zekinin anlayamıyacaiı bir ızh
rap içnde yuvarlanmıt durmuf. Her 
an Selim tarafmdan terkedilmek, 
batka bir kadma tercih edilmek, bu 
diifünceler onun aanki kalbini zehir~ 
lemitti. 

Bak benim küçücük yavrum. Ben 
aenin hem annenim. s .. sı ıelince 
pek ıüzel babanın yerini de tutabi
lirim. Hatta o haini belki de aana 
unuttururum diyecekti. Çocuk bir 

- ,eyden ıüphelenmesin diye aüatu. 
bu anlaşılmaz hadiseyi sütun sütun • 

Kaç ıeceler uykuauz kalarak, rü.. 
yalannda bile Selimden intikam a
lırken uyamnıştı, Şimdi tam hayatı
nı çocuiile ıükun içinde reçirirken, 
Selim kara bir diken ribi lır:arıa.ına 
~ bitkin, peri§an bir halde dö
nüyor, aanki bir hakkı vamıt ıibi 
utanmadan, onu yeniden beraber ya 
şaımya çafrıyordu. Ne yazık ki, oğ
lu da babaaile bir olmuf ıarar ede
rek batarım için diye yalvanyordu. 
Ei• ortada biricik oilu obnMa ve 
gözlerine yalvaran nazarlala bak_ 

·ıpph[U'I! öl(ölSölW Ufl~ !Sölllöl Jtl!:>uy 
anlatıyorlardı. 

Arsen Ltipen tebliğ ne§reder gibi 
arada bir Ajans Havastan istifade e • 
der. Bu defa da ayni vasıta ile gaze
telere imzası altında §U mekubu gön
derdi: · 

Polis Nikol ismi altında daha iyi ta 
nrnmı' olan :Emniyet Müfettişinin ar
tık bundan sonra vazifesi bitmiştir. 
Milli Müdafaa bonolarının çalındığı 
günden beri herkesi meraka düşüren 
basi hadiseyi izah edeceğim. Antuvan 
Bressak isminde bir adamın kendisine 
Arsen Lüpen süsünü vererek, çizme
den yukarıya çıktığını haber aldığım 
zaman, derhal meseleye karıştım. Bu 
adamı tanımak, hüviyetini kendi elim
le meydana çıkarmak istiyordum. Em· 
niye müfettişlerinden Nikol en niha • 
yet herifin kalıbını ortaya !Coydu. 

Bugün Emniyet milfettişi Nikol sa
yesinde yalancı Arsen Lüpen tevkif
• !N !i9lö1JnW 'llP'l!ll(1?U1un1nq ;ıp:ıueq 
kol de bu vazifesi sona erdikten son
ra ortadan kaybolmuştur. Emniyet 
müfettişi Nikol, resmi sanati ile uh • 
dtsine verilen biltün vazifeleri namu
su ile ifa etmiştir. Bunda kimsenin 
şüphesi yoktur. O kadar ki, eline ge
çirdiği dokuz Milli Müdafaa bonosu· 
nu, Emniyet Müdürlüğüne teslim e • 
dilmek üzere bana göndermiştir. 

r Arka11 varl 

Aradan seneler geçti. Zeki on d0-
kuz yaıında güzel bir delikanlı ol
muftu. Feride hala ~-:nçliiini, giL 
zellii:,ini mu haf aza ediyor, saçları 
çok erken ağardı, İpek ıibi güzel 
çehresini aydınlatıyor. Senelerdir 
ayni zamanda evinin erkekliğini ya.. 
parak çalışıyordu. 

Feride oğluna ne fena, ne iyi tek 
bir kelime ile bile babaaından hiç 
bahaetmemitti. Zeki de ıarip ürkek
liğile hiçbir şey sormuyordu. Fakat 
genç çocuğun gözlerinde on sene ev 
vel kaçarak bir ilaha dönmiyen ve
f aıız babaaına ka ... ı •'uyduğu haa. 
ret hala sönmemiıti ve bunu anne
sinden gizliyebildiğini sanıyordu. 

Bir aktam üzeri idi. Feride eve 
geldiğini zaman, Zeki' sevinçle onu 
k.arııladı. Gözleri garip bir ıpk· 

la aydınlık anneıinin ellerine aanla.. 
rak kucakladı, yavaşca kulaiına e.. 
iilerek: 

- Geldi? dedi. 
Feri de ne demek iatediğini anla.. 

mamı_ştı. Hayretle oğlunun aevinç. 
ten pembeleıen yüzüne baktı. 

- Gelen kim Zeki? 
Genç çocuk onu kollarından çeke.. 

rek aalonun kapıaını açhı 

maaaydı her fey çoktan hallolur, 
genç kadın Selimi ilk gördüğü daki
kada aeni affetmek mi? Senden nef _ 
ret ediyorum. Cık evimden diye he
men kovardı. Bu ne ıüzel bir inti
kam olurdu. Senelerden sonra derin 
bir nefes alarak, rahat, müsterih 
bir uyku uyuyacak, artık her za.. 
manki ribi içinden bir aea: Seni yüz 
üstü bıraktı, seni hiç aevmemitti di
ye bağırdığı zaman kalbi burkul
mıyarak, ben de onu geldi yalvardı, 
köpekle§ti ia~emedim, kovdum diye 
teselli bulacaktı. Hüzünle içini çek. 
ti. Halbuki timdi atağıda oğlu bi
yÜk bir tabınızblda vereceii cevabı 
kalbi titreyerek bekliyor. Senelerce 
üzerine titreyerek büyijttütü biricik 
evladmın kendi elile bedbaht olma
sından mütbit bir azap duyacaktı. 

Analık ona her feyi, hatta izııeti 

nefaini unutturarak, aade Zekinin 
ıeai kulaklarında çınlıyor. 

- Ne olur anne habamı affet ... 
(Sona yonnJ 
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MEKTUPLAR 

italya 12 Adayı 
Bırakmak ister mi ? 
Akdenizin Şarkında Harp 
Olursa Yunanistan Ne Yapar? 

On iki adayı gösterir harita 

BerJiner Tagebtat gazeteai,Yunanis
tandaki son değiıiklikleri takip et
tn<..•.c üzere Yunanistana gönderdiği 
hususi muhabiri F eodar Berkes, gaze
tesinde Şarki Akdenizdeki politika 
:vaziyetini §Öyle tahlil ediyor: 

"bu mesele burada şöyle izah edi
liyor: 

Faraza, ltalya, Şarki Akdeniz hav
zasındaki başka bir denizci büyük dev
letle bir harbe tutuşacak olursa, bu
günkü bahri ve askeri vaziyete göre 
bu harp, Patmos, Astipalaia, Halki, 
Rodos, Karpatos, Kasos adaları hattı 
üzerinde cereyan edecektir. İtalya, asıl 
müdafaasını, Lakki körfezinde, yanı 
Lcros adasının garbında toplamış ol· 
ôuğuna göre, düşman taarruzunun da 
garptan gelmesi icap eder. Başka tür
lü bir ifade ile denebilir ki, bu taar
ruz Yunan sularından gelecektir. 

A tinada" gene deniliyor ki: 

Böyle bir vaziyet karşısında, du
rum Yunanistan için çok tehlikeli o
lacaktır. Çünkü bitaraf ka\mak istiyen 
Yunanistan, Yunan bitaraflığın:\ hür. 
met edilmesini milsP,et 'bir tar.zd'a gör
mek arzusunu taşıdığından, Yunan 
hükümranlığı altında olan Yunan su
larını, ü9üncü bir devlet aleyhinde ol
mak üzere uluorta harp hareketlerin
de kullanmağa kalkışacak olan düş
man donanmasına karşı koymak mec
buriyetinde kalacaktır. 

Fakat bunu nasıl yapacaktır? 
Yunan deniz kuvvetlerinin kafi gel

miyeceği besbellidir; Yunanistan, he
nüz topraklarının şark sularındaki sı
nırlarında, yani Furi, Maksos, Amor
gos, Sitia, Girit hattı üzerinde bile as
kert tedbirlerini alamamıştır. Yuna
nistanın, ltalyaya karşı. bu adalarda 
ne torpitolanna, ne denizaltı gemile
rine ve ne de avcı tayyarelerine mah
sus askeri limanları olmadığı gibi, 
buralarda telsiz istasiyonları, depola
n ve sahil ba~ryaları da yoktur. 

Yunanistanın mes'ul şahsiyetleri, 
iddialarını bu tarzda izah edip, Yunan 
suları hükümranlık hukukunun zorla 
ihtal edilmesi 11onucunda ortaya çıka
cak akıbetin her ttirlil mes'uliyetini 
önceden reddederken, vermi§ olduğu 
sözü tutması, mukavele ve insani hak
lara göre Yunanistana ait olduklarına 
şüphe olmıyan on iki adanın iade 
edilmesi için ltalyayı zorlamaktan ge
ri durmuyorlar. 

Bu davada, yalnız, "ltalyan mefkü
resini aydınlatan ışığı temsil etmekte 
olan büyük Duce'nin ferasetine" mü
racaat edilmekle kalınmıyor. 
Bazı hakikatler de ileri sürülüyor 

ve deniliyor ki: 
On iki adada" kireç kayalıkların

dan başka bir şey yoktur. Bu kayalık
lardan ise, ne ham madde ve ne de 
başka bir şey çıkarılabilir. Halbuki 
buralarının işgali, Italya hazinesini 
telafi edilmez masraflara boğmaktan 
başka hiçbir işe yaramıyor. Bu itibar
la, bu adalardan ekonomik hiçbir fay
da beklenemiyeceğine göre, Italya iş
gali emperyalist bir gaye gülmekte ol. 
duğundan başka türlü izah edilemez. 

Ancak bu takdirde de. askeri ve si
yasal işlerin, günün birinde, Akde
nizin şarkında alacağı şekle göre, Ital
yanın, bu oyunu da kaybettiği sanıl
maktadır. 

Darmadağınık bir halde olan iç du
rumu dolayısile, Türkiyeye 1919 • 20 
tarihlerinde taarruz hareketine geçil
mesi mümkündü; fakat böyle bir ha
reket bugün~ 'Türkiyenin kudret ve 
kuvveti dolayısile, daha örtceden ba
şarıksızlığa mahkumdur, denebilir. Bu. 
na bir de, Türk dostuna yapılacak 
herhangi bir taarruza. karşı koyacak 
olan Sovyetler Birliğini de katmak 
gerektir. 

Italyanın, bugünkü günde böyle bir 
hareket için lazım olan esas unsurla
ra malik olmayışını da bir tarafa bı
rakalım; fakat İtalya ile Küçük As
ya arasındaki deniz yolu bile, Akde
nizdeki öbür büyük devletlerin veya 
bu deniz kıyılarında bulunan küçük 
devletlerin herhangi bir taarruzuna 
karşı güven altına alınmış olmadığına 
göre, Italya, başka hakikatlerle de 
kar~ı1aşacaktır. 

Bu meyanda, Yunanistan - Türkiye 
çift ittifakı ile, Balkan dörtler ittifa
kım gözönünde bulundurmak mecbu
riyetindedir. 

Her şeyden önce şunu kaydetmek 
lazımdır ki, Kamal Atatürk, son yıl
larda Türkiyenin yalnız kara orduları
nı yepyeni bir kudret halinde kur
makla kalmamış, denizciliğini de yıl
lardan beri kuvvetlendirmektedir. Top 
raklarına yapılacak olan herhangi bir 
taarruza karşı Tükiyenin karşı koya
cak donanması olmadığım sananlar, 
ciddi düşünemiyen kimselerdir. 

POSTADA 1 

Memleket Telefon ve Telg. AR a IFOTO 
raf Hatları lslah Edilecek (Eski Foto Franse) 
Bayındrrlik Bakanlığı bütün mcm

!eket telgraf hatlarının ve merkezlerin 
ıslahı, yeni hatlar kurulması için ge
niş bit' proje üzttinde etütler yapmak
tadır. Bilhassa telgraf işleri bozuk o
lan Şark ve Cenup Vilay~tlerinden 
başlayacak olan bu ıslahat her kasaba
da bir telgraf merkezi bulunması ve 
ve telgrafların azami sür'atle gidebil
mesini istihdaf edecektir. Yeni hatlar 
dan telefon için de istifade edilecek • 
tir. Bu i§lerc İstanbul Telefon idare -
sinden temin edilecek kann ayrılması 
takarri.ir etmiş gibidir. 

AKBA-.... 
müesseseleri 

Bütün kitaplannızı, Levazım 
dosyanızı, Ecnebi ve Türkçeo 
liaanlarda ga:r:ete ve mecmua· 

larınaZJ en iyi şeraitle 

Akba mUesseselerinder 
tedar:ic edebilirsiniz 

Memleketimizin tanınm!f 
Film Operatörleri 

C E Z M l ve R E M Z l 
Ressam Salahaddin 

: :mdi burada çalışıyorlar 

Sinema ve Güzel F otograf 

Cumur Bafkanı ATA TORK ve 
Bakanlar Kurulu Üyelerile 
Türkiye Cumhuriyeti ileri ge. 
lenlerine ait fotoğrafların en iyi 

leri de burada bulunur. 
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Dr. Hafız Cemal 
DAHiLiYE MOTEHASSISI 

Pazardan başka günlerde (2,30 
dan 6) ya İstanbul Divanyolu (104) 
yeni numaralı hususi kabinesinde has 
talara bakar. Sah, Cumartesi sabah 
(9,30 - 12) saatleri hakiki fıkaraya 
mahsustur. Herkesin haline göre mu
amele olunur. Muayenehane ve ev te•••••••••••••j lefonu 22398. Kt§lık telefon 21044. 

9807 9806 

FAYDALI 
BiLGiLER 

Bugünkü 
Program 

İSTANBUL 

17: Universiteden nakit. İnkılap dersi. 
18: Altıncı senfoni: Jlethofen (plak). 18,45: 
Haberler. 19: Hafif musiki ve film musi
kisi. 20: Muhtelif sololar (plak). 20,30: 
Stüdyo orkestra, caz ve tango gruplarL 
21,35: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansmm 
gazetelere mahsus havadis servisi verile
cektir. 

BÜKREŞ 

12,30 - 15,10: Plak ve haber servisi. 
18: Radyo orkestrası tarafından operet 
parçaları (Lannerden Strauss'a kadar}. 
20: Haberler. 20,15: Plak. 21,10: Sözler. 
21,30: Metzner kuarteti (Dittersdorf, Gri. 
eg). 22: Revüler. 22,10: Şarkılar. 22,30: 
Haberler. 22,45: Viyolonsel konseri. 23.15 
Lokantadan konser nakli. 23,45: Fr. ve Al
man dılile haberler. 

VARŞOVA 

17,15: Plak. 17,45: Skeç. 18: Sözler. 
18,15: Şiirler. 18,20: Debüsinin flüt ve 
harpa sonatl!*rı. 18,50: Sözler. 19: Piyano· 
sarkı. 19,30: Çocuklara. 19,40: Muhtelif 
sözler. 21,30: J. Smidin plaklan 21,45: 
Haberler. 22: Köylü orkestrası. (Popüler 
danslar). 22,30: Şiirler. 23: Senfonik kon
ser. (Fitclberg'in idaresınde Mozartm 
eserleri). 24,05: Dans pliklarL 

LAYPZİG 

18: Hafif müzik. 19,30: Reportaj. 19,50: 
Reportaj. 20: Piyano müziği (Bach, Şo
pen). 20,55: Aktüalite, haberler. 21,10: A
vusturya halk şarkıları. 22: Tenor ve ba· 
riton şantörlerin iştirakile Avusturya 
marşlarından mürekkeb popuri. 23: Ha
berler. 23,20: Bach'ın eserlerinden konser. 
21,10: Brel&laudan nakil. 

HAMBURG 

17: Hafif müzik. 18,30: Skeç. 19: Sen 
hikayeler. 19,15: Hitler gençleri şarkı söy
lüyor. 19,45: Borsa. 19,50: Liypzıgden. 
20: Haberler. 20,05: Barnabas von Gezi 
orkestrası. 20.45: Tahtadan güzel sanat· 
(ar. 21: Haberler. 21,10: Sözler. 22,30: 
"Matbc Flor,. adlı piyes. 23: Haberler. 
23,20: Spor. 24: Breslaudan. 

BUDAPEŞTE 

18.20: "İnsanlarm trajedisi., adlı radyo 
piyesi. 21,10: Ernest Dohnanyi piyano ça
lıyor. (Mozart, Beethoven). 21,40: Haber· 
ler. 22: Salon orkestrası. 23: Haberler. 
23,05: Plak. 23,20: Fransızca konferans. 
24: Çingene müziği. 

VİYANA 

18.20: Plak - Sözler. 29,35: Ders. 20: 
Haberler. 20,10: Memleket haberleri. 20, 
20: Ameleye, 20,40: Sürpriz. 21: Avus
turya halk müziği. 22: Berlioz'un eserle
rinden senfonik konser. 23: Haberler. 23, 
10: Hailand'm çocukluğuna dair. 24: Ha. 
va raporu. 24,20: Tirol ~kilarL 1: Caz. 

BERLİN 

18: Hafif müzik (Sehir bandosu). 19,30: 
Yeni halk şarkıları. 19,50: Piyano konse· 
ri. (Nicode, Berger}. 20: Kolonyadan. 
20,50: Şopen konseri. 21: Haberler. 21,10: 
1.5.yp.ı:igden. 21,45: Brucknerden senfonik 
konser. 21: Haberler. 21,10: Liypıigden. 
21,45: Brucknerden senfonik konser. 23 : 
Haberler. 23,30: Kabare yayımı. 24,30: 
Lirik konser (Brace ve oda orkestrası). 

Mühim Konserler 
Viyana, saat 22: Viyana senfonik orkes· 

trası. Berlioz'un eserlerinden bir konser 
veriyor. 

Budapeşte, saat 21,10: Ernest Dohnanyi 
pi.yano ı;ahyor (IMozart. Beethoven). 

Berlin, saat 20,50: Sopenin vals ve ma
zurkaları. 

Königsberg, saat 21,10: "Sevgi ile dolu 
bahçıvan kızı,, adlı Mozart'm operasL 

KISA DALGALAR 
BERL!N 

Çalı$ma saatleri: Saat 10.45 - 14.20 : 
19, 74 m. ve 31, 45 m. Saat 15.00 - 11.35: 
31,38 m. Saat 19 - 23,35 : IS, 49 m. YC 
49, 83 •. 

LONDltA 

Çalı$ma saatleri: 10 - 12,20 : 25,53 m. 
ve 31, 55 m. Saat U - 15.45 : 16, 16 m. 
ve 19, 82 m. Saat 16 - 11 : Gösterilen 
postaltrdan ikisi: 19,82 m. 25, 29 m. Ye 
31. 55 m. 

hat 19.15 - 23,30: Göıterilen 2 veya 
üı; posta: 19, 66 m, 25, 53 m., 31, 55 n 49, 
10 m. 

Çal1$ma aaatleri: Saat 11 - 12 : 25, 23 
m. Saat 13.50 - 18 : 19, 61 m. Saat 18.15-
1 : 25, 23 m. 

Sinemalar - Tiyatrolar 

* HALK OPERETİ : Saat 20,30 da 
(Telli Turna). 
L1DE : Saat 20,30 da Halk gecesi 
(Onlar Ermiş Muradma). 

* ALKAZAR: (Kanlı Karga) ve (Kov-
boyun !jerefi). * AZAK: (Kara yılgı) 

* SARAY : (Ali Baba ve Harunürreşlt) 
• SOMER : (Hayat acıları). 
* YILDIZ : (Montekarlo geceleri). * İPEK : (Sefiller). 
* TÜRK : (Kanun Kuvveti). 
* MELEK : (Nimon). 
* ÜSKODAR HALE: (Raspotin ve Ça

riçe). 
* 1'.ADIKÖY HALE : (Robtrta) 

Nöbetçi eczaneler 
Bahçekapıda Hüsnü Haydar - Şehri

mininde A. Hamdi - Samatyada E. Rıd· 
van - Aksarayda Sarım - Fenerde Hü
samettin - Karagümrükte M. Fuad -
Büyükadada Şinasi Rıza - Heybelide 
Yusuf - Beyoğlunda Kanzuk - Pangal
tıda Güneı - Takıimde Karakin Kürk
çiyan - Galatada Hidayet - Şişlide Per
tev - Eyiipte Hikmet eczaneleri. 

Davetler, toplantılar 

Kadıköy Halkevinden: 
Evimizde bir ressamlar sergisi açıl

mıştır. Ikincikanunun 10 una kadar 
açık bulunacak olan sergiyi herkes ge
zebilir. 

Tiyatrosuz I stanbul 

Türkiye Yüksek Ecnebi San'at 
Eserlerinin HaSretini Çekiyor 

Kestirme Çaresi Bu İşin En 
Kanununun 37 inci Maddesini 

Kazanç Vergisi 
Değiştirmektir 

Birkaç güne kadar ls
tanbul barlarından birisin
de, iki üç ecnebi artist gö~ 
receğiz. Bunlar "Küçük 
San'atler'' Kanunu çerçe
vesinden dışarda telakki 
ediliyor ve bu suretle hu
dutlarımız içerisinde "ic
rayi san'at" edebiliyorlar. 

Bu haberi okur okumaz: 
- Artık, diye sevinecek

siniz, bundan sonra şehir
de biraz hareket olacak, gi
dip güzel musiki dinliyebi
leceğiz. Şüphesiz yabancı 
tiyatro trupları da gele
cek, biraz düzgünce ope
retler, iyi oynanan piyC6ler 
görebilrceğiz. 

Istanbulda hasretlerini çektiğimiz üç ecnebi artist: ' 

Derhal haber vereyim 
ki bu ümidinizde aldanı
yorsunuz. Evet. Bir barda 
varvrte numaraları yapan 
artistler geliyor, gelebili
vor. Fakat sahnede ne 
Fransız komedisini, ne 
"Englische plyers"i, gör
miyeceksiniz, Korto'yu, 
Kübelik'i dinliyemiyeceksi
niz. Birkaç sene evvel oldu
ğu gibi Jozcfin Beker, Si

Bulgar operası prima halleri- Meıhur muganniye Soprano lirili 
naıı: Simeonova Ninon Vallin Claire de Hiaalgo 

yah Kuşlar trupu lstanbula gelemez- ! 
ler. Sebebi de kazanç vergisi kanunu-
nun 37 inci madde;dir. ı 

Unutulan Java 
lstanbulda çıkan birçok gazeteler 

ve Ankarada "Ulus" Kazanç Vergisi 
Kanununun ecnebi artistler madde
sinden muhtelif vesilelerle bahsettiler. 
Hatta şikayet ettiler ve artık bunun ı 
bahsedilecek tarafı kalmadı diye me
sele, bir tarafa bırakıldı. Yalnız, me
selenin asıl can alacak noktası, bana : 
kalırsa göze çarpmamıştır ve maksa
dım buna dokunmaktır. 

Biraz yukarda, hakiki manada san
at kıymeti olan artist ve trupların 
Türkiyeye geleıniyeceklerini, Ka
zanç Vergisi Kanununun 37 inci mad
desinin buna maddeten imkan bırak
madığını ı;öyledim. Bu madde diyor 
ki: 

"Her yabancı artist, kazanç ver.1 
gisi olarak pul, darülaceze, beledi. j 
.ve ve tayyare reami çıktıktan sonra 
hasılatın yüz;Je ellisini verir.'' 

Bu maddeyi uzun uzun anlatmaktan 
sa, geliniz sizinle, tıpkı bir empre
zaryo gibi, Avrupadan bir hayali ar
tist tutmaya teşebbüs edelim ve sonra 
buraya geldiğiniz takdirde nekadar ha 
sılat yapabileceğimizi, vergi olarak ne 
vereceğimizi hesaplıyarak bunda, bir 
istifade olup olmıyacağını araştıra
lım. Böylece hem 37 inci maddeyi da
ha kolay anlamış. hem de bir artistin 
buraya ne gibi şartlar içinde getirildi
ğini öğrenmiş oluruz. 

ilk misal 
Büyük san'atkarlardan, mesela Kor

to ayarında. Mösyö Dupont'un yakın 
şark merkezlerinde yani Belgrat, 
Sofya, Atina, Bükreş, İstanbulda bir 
turne yapmak istediğini öğrendik. M. 
Dupont öteki şehirlerde birer empre
zaryo ile anlaşmış, lstanbulda da bize 
mürcaat ediyor. Bizim de elimizde, 
mesela Fransız Tiyatrosu gibi bir bi
namız var. Mösyö Dupont diyor ki: 

- Sizde iki konser veririm. Beher 
konser için de 200 lira isterim. 

Biz bu teklifi düşünüyoruz. Eli
mizdeki binanın 800 kişi, yahut 1.000 
kişi alabileceğini biliyor ve biletleri 
en ucuzu 7 5 kuruş. en pahalısı da beş 
lira olmak üzere satabileceğimizi ta· 
savvur ediyor, vasati olarak bir gece
de 1.000 lira yapacağımızı düşünüyo
ruz. Bugüııkü şartlar içinde lstanbul
da bir gecede bin lira hasılat yapacak 
bir sahne olmamakla beraber, geliniz, 
hatırım için bunu kabul ediniz. Ettiniz 
değil mi? Şimdi, 37 inci madde mu
cibince bu hasılattan nekadar kazanç 
vergisi ve nekadar rC$}m vereceğimi· 
zi görüşelim. 

Vergi bahıine gelince 
Evvela resim olarak yüzde beş pul, 

yüzde on darülaceze, yüzde yedi bu
çuk belediye, yüzde on tayyareye ve
receğiz. Bunun mecmuu yüzde otuz 
iki buçuk eder. Ancak bu yüzdeler 
daima birinci resim çıktıktan sonra 
geri kalanlardan alındığı için haddi 
zatinde yekunun yüzde otuzuna ka
dar iner. Binaenaleyh: 

Lira 
1000 Hasılat 

300 Yüzde 30 muhtelif resim 

700 
350 37 inci madde mucibince 

yüzde elli kazanç 

350 
Geriye 350 lira kalıyor. Şimdi, Mös

yö Dupont bu paradan 200 lirasını 
kendi hissesine alacak ve hakikatte 
bizim elimize 150 lira kalacak. Bu 
yüz elli liranın, bina kirası, elektrik 
parası, su parası, sahne dekoru, müs
tahdemin ücreti, eskiyen, kırılan ka-

Komedi Fransenin yüksek artistini 
lstanbulda son gördüğümüz zaman 

napeler, bilet bastırma parası, muha
berat, ilanat, afiş ve buna benzer nice 
masrafları karşılayıp karşılamıyacağı

nı haydi yine hatmm için araştırma
yınız, 200 lira ücret alan bir artist 
için 350 lira kazanç vergisi istenmesi
ne ne buyrulur? Vereceğiniz cevabı 
biliyorum: 

- Olamaz, diyeceksiniz, bunda 
mantıksızlık var. Her halde bir yanlı§
lık olacak. 

Hakkınız var. Bunda bir yanlışlık, 
hem de büyük bir yanlışlık var. Ka
zanç Kanununun 37 inci maddesinde 
ecnebi artistlerden hasılatın yüzde el
lisi değil, yalnız yüzde beşi istenmiş
tir ve ortaya her nasılsa bir sıfır çık· 
mış ve beşin yanına gelince yüzde 
elli olmuştur. 

Bu nasıl olmuş? Orasını aramak 
bana düşmez, yalnız, bunun böyle ol· 
ınası icap ettiğini bana inanarak ka
bul etmek istemiyorsanız, Kazanç 
Vergisi Kanununu tefsir eden Cezmi 
Talimatnamesinin 192 inci sahifesine 
bakınız. orada da söylediklerime hak 
'"·erildiğini göreceksiniz. 

• 
İ§t~ bu sebepten, Istanbula yaban-

cı artist g e 1 e m e z , y a n i 
getirtilemez. G e ç e n sene bu
raya Korto gelecekti, gelemedi. Bütün 
dünyada meşhur Çalyapin gelecekti, 
gelemedi. Bükreş senfonik orkestrası 
başında Jorjesku olarak gelecekti, Vi
yananın meşhur Rose kuarteti ve da· 
ha birçokları gelecektiler, gelemediler, 
getirtilemediler. 

Eski Yunanilerin halkı san'at eser· 
terine alıştırmak için her tiyatroya 
gelene üste para verdiklerini biliyor
duk. Biz, bu kadarını istemiyoruz. 
Sadece yeni bir komisyon kurularak, 
bu işe memleket halkının güzel san
atler !zevkini besliyecek yeni bir şe
kil verilmesini istiyoruz. 

Bir nokta daha 
Bir noktaya daha dokunmak istiyo

rum. Acaba, şehrimiz barlarından bi· 
rine getirildiğini yukarda söylediğim 
yabancı artistler nasıl kazanç vergisi 
ödiyecckler? Güçük San'atler Kanunu
na göre mi? Yoksa Kazanç Vergisi 
Kanununun 37 inci maddesine göre 
mi? 

Bu noktanın cevabını da başka bir 
zaman ararız. - FikTet Adil. 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer
kezi Satınalma komisyonundan: 

İtlafifar ameliyatında kullanmak üzere 25 ton toz 
Kükürt eksiltme ile satın alınacaktır. 

A - Tahmin bedeli kilosu 27 kuruştan 67 50 liradır. 
B - Kükürt şartnamesi İstanbul Limanı Sahil Sıh

hiye Merkezi Levazımından parasız alınır. 
· C - Eksiltme 10 İkincikanun 936 cuma gunu saat 
15 de Galatada Kara Mustafapaşa sokağında İstanbul 
Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi satınalma Komisyonun
da yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
E - Muvakkat teminat parası 507 liradır. 
F - Eksiltmeye girecek olanların 935 senesi Ticaret 

Odası vesikası göstermeleri lazımdır. 
G - İsteklilerin saat 14 te kadar teklif mektuplarını 

Komisyona vermeleri lazımdır. ( 8 O 7 6) 
10698 

Belediye Sular idaresinden · 
İdaremiz için bastmlacak defter ve kağ.ıtlar 30-12-935 Pazar

tesi günü saat 3 de pazarlıkla iha le edilecektir. Pazarlığa girmek 
isteyenler İdarenin Taksimde Sıraservilerdeki Merkezinde Leva· 
zım Şefliğine müracaat ederek bastırılacak evrakın nümunelerini 
görebilirler. Pazarlığa girmek için muvakkat teminat olarak İda
re Veznesine 400 lira yatırmak, yahut o kıymette bir banka mek· 
tubu getirmek lazımdır. (8151) 
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İtalya-Habeş Harbi 

Habeş Orduları 
Makalleyi Sarıyor 

Büyük Habeş Taarruzunun 
Btıgün Başlıyacağı Bildirililjor 

Adisababa, 29 A.A - Son hafta 
içinde aske.ri vaziyet mühim surette 
değişmiştir. Tigre cephesindeki mu
harebeler, orduların artık temasa gel
dikleri ve hakiki harbin şimdi başla
makta olduğu hisaini vermektedir.Fil 
hakika muhasamatın ilk ayında İtal
yanlar hiçbir mukavemet görmeksi
zin ilerlemişlerdir. En milhim askeri 
hadise Habeş öncülerinin bütün Tig
re cephesinde yaptıkları ıon hücum
lardır. Vaziyet ıöyle tesbit edilebilir: 

Habeş Orduları He
. deflerine İlerliyor 

Sol cenah: Dekaz Hayelo, Şire dağ 
larında harekette bulunmakta olup ka 
rargahını Endeselaside kurmuştur. 
Maksadı Aksum üzerine yürtimektir. 
Bu şehir yalnız askeri bakımdan de
ğil fakat bilhassa dini merkez olmak 
itibariyle çok mühim bir hedeftir. 

Merkez sol cenahı: Ras Scyum bir 
milddettir kendisinden hiç bahsedil
miyor. Bu herhalde sevkulceyş sebep. 
]erinden ileri gelmektedir. Bunun he
defi de Adua olduğu söyleniyor. 

:Merkez: Dekaz Kapeda, Tembien
de büyük bir faaliyet göstermektedir. 
ve Makallenin garbinde Abbi - Addi
nin şimaline kadar ilerlemeğe muvaf
fak olmu~tur. 

Merkez sağ cenahı: Ras Kassa ce
nup istikametinden Makalle üzerine 
yürümektedir. 

Sağ cenah: De kaz Sebah, Makalle
nin şarkında Omberta mıntakasmda 
harekette bulunmaktadır. 

Maksat Makal
leyi Çevirmektir 

Habeş kuvvetlerinin bu hareketleri 
Makalleyi çevirmek ve orada bulunan 
İtalyanların ricat hattını kesmek is
tedikleri hissini vermektedir. Son Ha 
beş resmi tebliğlerinden ve yarı res
mi malfiınattan çıkan bu umumi görü
şün hakikate uygun olduğu söylene
bilir. 

Tayyare Bir İşe Yaramıyor 
.. fion Tigre muharebelerinde İtal

yan tayyareleri harbe iştirak edeme
mişlerdir. Çünkü çarpışmalar daima 
hemen hemen göğUs göğüse olduğun
dan herhangi bir tayyare mUdahalesi 
düşmana olduğu kadar bizzat İtalyan 
askerlerine de zarar verebilir. Diğer 
taraftan hatta :Dessienin bombardıma 
nı bile ümit edilen neticeleri verme
diginden İtalyan hava kuvvetlerinin 
faaliyetinin keşif hareketlerine inhi
ar etmekte olduğu söyleneblir. Ve 
dün de İtalyan tayyareleri Volkaitin 
birçok noktalarında yaptıkları uçuş
larda köylere karşı botnba değil mit
ralyöz kullanmayı tercih etmişlerdir. 
Esasen gerek Habeş gerek asker mo· 
tör sesi duyar duymaz dağılmayı öğ
renmiş bulunuyorlar. Ve tayyareler
den artık ürkmüyorlar. 

Şark cephesinde ve Ogadcn ve tam 
bir sükun vardır. İtalyanlar buralarda 
muhasamattan evvelki mevzilerinden 
kat'i olarak çekilmişe benziyorlar. 

• 
Habeşler Abbi-Addi'nin İş::. 
galini Sevinçle Karşıladılar 
Londra, 29 A.A -; Şimal cephesin

de Habeş - İtalyan ileri karakolları 
birbirlerinden uzak birçok noktalarda 
temas halinde bulunmaktadır. Habeş
lerin hareketleri neticesinde birçok 
müsademeler vuku bulduğu bildiril
mektedir. Adisababadan neşredilen 
bir tebliğde de Abbi • Addinin Habeş 
ler tarafından işgal edildiği bildiril
mektedir. Bu muvaffakıyet herhalde 
geçen Pazar günkü savaşa ait olacak
tır. 

Röyter Ajansının Adisababa muha
birinin öğrendiği ve fakat teyidine 
ttsınen inıkin bulamadığı bir habere 
göre Habeşliler Makallmin şimalin -
de İtalyanlardan yirmi tank, 40 - 50 
mitralyöz ve iki yüz esir almışlardır. 
Makalleyi Habeşliler işgal etmemiş
lerse de Ras Kassanın ordusu bu şeh
rin cenubundan ve Ras Seyyumun or
dusu da garbinden ağır bir çevirme ha 
reketine girişmiş bulunuyorlar ve bu 
şehri tehdit etmektedirler. 

En Kanlı Muharebeler 
Geçen haftanın muharebeleri muha 

gamatın başladığından beri cereyan 
eden harplerin en kanlısı olmuıtur ve 
şimal cephesindeki salahiyettar Ha
beş makamlarından alınan haberlere 
bakılırsa muharebe yakında daha ziya 
de şiddetlenecektir. 

fngiliz sıhhiye heyeti .k~myo~lar
Ja bugün Dessiye gelmıştır.. Şımal 
cephesine giderek orada revırler le: 
aia edecektir. İngiliz aıhhiye heyetı 
erkanı ilk yaralılardan bir kıamınm 
tedavisine yılbaıından evvel baıla
~acaldarını ıöylemiılerdir. 

Abbi - Addi Ö
nündeki l\lluharebe 

Adiaababa, 28 A.A. - Habeı hiL 
kümeti, reımi bir bildirikle, T embi
en bölıeainin merkezi olan Abbi -
Addi tehri1tin yerli İtalyan kuvvet
leıini baakma uğratmak auretile an.. 
aızrn yapılan bir taarruzla Habet 
kuvvetleri tarafından zaptedildiii 
bildirilmektedir. 

Habetler, topçu ve mitralyöz ate
tile karıılanmalanna raimen düt
manı ehemmiyetli zayiata uğrata
rak Abbi _ Addi'den kovmuılardır. 
Yüz kadar yerli İtalyan aakeri eair 
edilm~ttir. 
Düşman ricat ettikten sonra harp 

alanında, 20 kadar ltalyan aübayL 
le yanubayının ve birçok yerli •Ü
bayın cew:tleri bulunmuıtur. 

Ote yandan bildirildiğine ıöre, L 
talyanlar, Abbi • Addi'nin 50 mil 
kuzey bat11ındaki Şhire bölgeainde 
ricat yollan üzerinde bulunan "Ü.. 
tün yerleri, kiliaeleri yakarak geri 
çekilmektedirler. 

Müşterek Bir Taar-
ruz Hazırlanıyor 

Adi&ababa, 29 A .A. - Yarı reS
mi olarak bildirildiiine göre, bun. 
dan on ıün kadar evvel Habet Ön.. 
cülerinin ıiritmit olduklan hareket_ 
leri tutmak için Tisre cepheainde 
Harbiye Bakanı Raa Mulugeta, Raa 
Seyyum ve Raa Kaaaa tarafından 
pek yakında balyan cenahlarına 
kartı mütterek bir taarruzda bulu. 
nacaktır. Bu hareketi idare etmek 
üzere umumi kararıah Atanl'i ıö· 
lü civarında bulunan koramda te&ia 
olunmuıtur. 

Taarruza Bugün Baş
lanması M u h t e m e 1 

Londra, 29 A.A. - (Röyter): Ha
beılerin yarın mukabil taarnıza gL 
riımeleri bekleniyor. Çünkü hıriati
yan Habe$lerin Noel oruçlan buıün 
bitmittir. lmparatonın Şimal cephe
aine •itmeai hazırlrklann teairini 
göıtermektedir, Şiaııaldek,i Habeş 
karargahlarında büyük bir faaliyet 
vardır. 

Cenupta Vaziyet 
Adi .. baba, 29 A.A. - Röyterin 

muhabirinden: 
Naaibunun kuvvetlennin M ka.. 

dar olduğu bildirilmiyoraa da 75 bin 
kiti kadar tahmin edilebilir.. Bu 1'1:ıv 
vetler, müıahedelerimde aldanmı
yonam Daııahbur ile Saaabeenet 
araaında Te Fafan nehri üzerinde 
mevzi almıı bulunuyorlar. Gebgubi, 
Goraıahu ve Ualual hiçbİT tarafm 
itrali altmda bulunmuyor. 

İki Taraf ta Çok 
Zayiat Vermiş 

Tisre Cepheai, 28 A .A. - Havas 
muhabirinden: 

Birkaç gün aıra ile çok kanlı mu
harebeler olmustur. Uahll 11), bir 
çevirme haı:eketi. aay~ıin~e ltalyan.. 
lar, vaziyetı eskı halıne ırca etmıı. 
terdir. Habe~lerin zayiatı binlerce. 
dir. ltalyanlar da pek çok telefat 
vermiılerdir. 

Ha beşler N erden 
Cephane Alıyorlar? 

Berbera, 28 A.A. - Röyter mu. 
ha birinden: 

lnıiliz Somaliıi yolile Habeıiata
na cephane gönderildiğine dair.rad
yo ile yayıla.n İtalyan haberlen bu. 
rada derin hayretler uyandırmııtır. 
Bu husustaki rivayetlerin asıl11z ol
duğu beyan ediliyor. 

Vivanada Haymver 
Şefini Yaraladllar 

Viyana, 29 A.A. - Meçhul bir 
tahıs genç Heimvehren'lerin ~fi 
Max Valchar'ı arkaaından kurıunla 
ağır aurette yaralamr~hr. Bunun ai. 
yaaal bir cinayet olduğu tahmin e. 
dilmektedir. 

Lindbergle Karısını 
Ka(iıracaklarmış 
Nevyork, 27 A.A. - Gazeteci 

Jak Lait radyoda aöylediğ-i bir nu. 
tukta Lindberı ile karıaınrn kaçı. 
rılmak tehdidine maruz kaldıkları 
için lngiltereye gittiklerini aöyle.. 
mittir. Gazeteciye söre kuvvetli bir 
haydut çetesi kan kocayı kaçncak 
ve Hauptınann kurtarılmadıkça her 
ikisini de bıralmuyacakla.rdı. 

lzmirde Zelzele 
lzmir, 29 (Huauai muhabirimiz_ 

den) - Bugün aaat 14 te 6 saniye 
aüren tiddetli bit- zelzele oldu. Za
rar yoktur, fakat zelzele halk ara
aında çok korku uyandırmııhr. 

Boğazların 
Tahkimi 
Meselesi 

(Baş tarafı 1 incide] 

fik Rüştü Arası kabul etmiştir. Tür
Baka nına refakat etmekte idi. Müşte 
kiyenin Paris sefiri Suat, Türkiye Dış 
rck emniyet mese-Jesinin görüşüldüğü 
bu mülakatta, Türkiye Dış Bakam, 
Boğazların gayri askeri bir hale geti
rilmesine dair Lozan muahedesinde 
mevcut kayıtların kaldırılması hakkın 
da Türkiyenin Ingiltere Dış Bakanlı
ğ nezdinde yapacağı teşebbüse, Fnn· 
sanın müzaheretini istemiştir. 

Uzun müddettenberi malum olduğu 
Ur.ere, Türkler bu meselede Ingiltere
. uw trı5! :ııewre .rt.rel{ l!q l!\?SUW u~~ 
nasip fırsat beklemekte idiler. Bu fır
sat ta, Akdeniz müşterek emniyetinin 
tesisi v e ı i 1 e s i 1 e ç ı k m ı ş -
t ı r • L o n d r a d a n aldığımız 
habere göre, Ingilterenin bu teşebbü
se müsait cevap vermesi muhtemeldir. 
Şura$ı da muhakkaktır ki; İngiltere 
bu teşebbüse müsait bir cevap verdiği 
takdirde, Fransa muhalif rey derme • 
yan edecek değildir. 

Aynca Almanca Fölkişe Beobahter 
gıızetesi de Türkiyenin böyle bir mü
racaatından bahsetmektedir. Almanya 
muahedclerin yeniden gözden geçiril
rr.esine taraftar bir memleket olduğu 
için bu havadisin bir Alman gazete
sinde intişar etmesinin manası da açık 
tır. . .. . 
italyanlar 
ve Akdeniz 
Devletleri 

Rum Patriği 

Dün Öldü 
[Baş tarafı 1 incide l 

yoğlu Ortodoks kiliseleri piskopos
luğuna tayin edilmiştir. Bir hayli 
müddet bu vazifesinde kalan Fotiyos, 
Tarabya metropolitliğini yaptığı sı
rada 1929 yılının Birinciteşrininde 
patrik seçilmiştir. 

Altı sene üç ay müddetle patriklik 
yapan Fotiyos, son nefesine kadar 
kendini kaybetmemiş, öleceğini anlı
yarak evvelki geceyarısından sonra 
Patrikhanede bulunan Kadıköy, Mi
ron ve Laodikyas metrepolitlerini ya
nma çağmmstır. Kendilerine halefi
nin seçiminde ittihat ile hareket et
melerini tavsiye etmiş ve dualarda 
bulunmuştur. Patrik Fotiyos cesedi 
tahnit edilmiş ve resmi elbisesi giy
dirilmiş bir halde bugün Patrikhane
de bir tahta oturtulacak ve istiyenle
rin elini öpmesine müsaade edilecek
tir. 

Fotiyos'un cenaze töreni perşembe 
günü saat 11 de büyük merasimle kal
dırılarak Bahklıdaki Patrikler mezar 
lığrna gömülecektir. 

Mevcut teamüle göre. Patriğin ölü
mü ile Sen Sinot Meclisi kendiliğin
den dağılmıştır. Bu itibarla, bugün
den itibaren İstanbul metrepolitlerin
den mürekkep yeni bir Sinot toplana
caktır. Meclise, sırada en yüksek ma
kamı haiz olan metrepolit riyaset ede 
cek, kısa zamanda yeni patrik seçile
cektir. 

Yunanistanda Matem 
Atina, 29 (Hususi) - Patrik Foti

yosun vefatı burada haber alınınca 
'şehrin bütün kiliseleri matem çanları 
çalmağa başlamışlardır. Pazar günü 
Patriğin istirahati ruhu için büyük 
bir ayin yapılacaktır. 

emrinde bir kuvvet seferber etmek hu 
susundaki gayrtlerinin, geç te olsa, 
muvaffakıyetle neticelenmiş bulundu-

MiM 
Temizlik ic;ln eşsizdir. 
Bakkallarınızdan 

isteyiniz. 

lstanbul Komutanhğı 
Satanalma Komisyonu 

illnları 

Çatalca l\llüstahkem Mev
ki birlikleri için 3 kalem kış 
lık sebze açık eksiltme ile a
lınacaktır. Muhammen tuta
n 1631 lira 22 kuruştur. İlk 
teminatı 123 liradır. 

Eksiltmesi 3-1-936 cu
ma günü saat 16 dadır.' 

Şartnamesi Komisyonu
muzda görülebilir. Eksilt
meye gireceklerin ilk temi
natlarile birlikte ihale gü
nü vakti muayyende Fındık 
lıda satınalma Komisyonu
na gelmeleri. (7854) 10343 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprüba~ı 
Tel. 42362 - Sirkeci MUhürdar 

.... zade Han. Tel. 22740, 

lzmir Sür'at yolu 

Çillerin izi 
Sihramiz güzellik 

balmumu ile 

gideriniz 
" Cir Aseptine,, tabir edilen 

bu balmumu; kaba ve çirkin 
cildin derununa nüfuz ederek 
o derece yumuşatır ki sabahle
yin yüzünüzü yıkadığınızda 

I 
lekeli ve sert harici tabakasını 
parça parça düşürür. Yeni ve 
taze cildinizin beyaz ve pek 
narin bir cild gibi yumuşadığını 
görerek memnun ve hayran ka· 
lırsınız. Çiller,çirkin sihay ben· 
ler ve cildin kırmızıhkları ta• 
mamen zail olur. 40 yaşlarında 
bir kadın kolayca 30 yaşla-

rında görünebilir. Yeni ve 
sihramiz bir güzellik balmumu 
olan cCir Aseptine> sabunun 
hiç bir vakit temizliyemediği 

cildin siyah mesamatım temiz· 
ler ve bu suretle siyah ben
lerden ve münbasit me!lamat
tan kurtularak temiz ve taze 
bir cild meydana çıkar.Akşam· 

ğunu yazıyor. 

İtalyanlar Türkiye ile Ve Eden T. R. Aras 
Yunanistanın Kararın-

İZMIR npuru 31 Birincikinun 
SALI günü ıut 11 de kalkarak 
dotru lZMıR'e a-idecek Ye 

PERŞEMBE günfj aksamı lzmır
den lttanbula dönecektir. 

"8149" 

lan yatmazdan evvel cCir 
Aseptine> kullanınız ve siz de 
kadınların buna (Sihramiz bal
mumu) demelerine hak vere• 
ceksiniz, Hemen bugünden is--------- Arasında Telyazıları 

dan Memnun Değil ! 

Paris, 29 (Hususi muhabirimiz • 
den) - Bura gazetelerinin yazdığına 
göre birkaç gündenbcri arsı~lu~al .~
hafilde İtalyanın bulundugu umıtsız 
vaziyette doğrudan doğruya İngilte • 
reye hücum etmekten ictinap edeceği 
söylenmekte ise de, Türkiye ve Yuna 
nistan iç.in vaziyet böyle değildir. Fil 
hakika, İtalya. bu devletlerin ltalya 
aleyhine İngiltere tarafına geçmeleri
ni hiç te iyi bulmamıştır. Akdenizde 
müşterek emniyet meselesi Fransaya' 
gelince, geçen cuma ve cumartesi g~n 
leri Pariste Ingiliz ve Fransız denız 
mütehassısları arasında vuku bulan 
teknik müzakerelere rağmen. kat'i ve 
siyasal hattı hareketini henüz tayin 
etmemi§tir. 

Yunan Krah 
Maltaya Gidiyor 
Lavalet, 29 A.A. - Burada dönen 

bir f&YİAY• ıöre Yunan kralı, ya
kında Akdeniz donanması kurmay 
baıkanlığını :ziyaret etmek üzere 
Malta.ya ıelecektir. 

İtalyan Gemileri Her Tür
lü Hadiseden Çekiniyorlar 
Londra, 29.A.A. - Abserver ıra-

zeteai yazıyor: Akdeniz devletleri. 
nin lngiltereye verdiği cevaplar ltal 
ya tarafından ihtilafın müstakbel 
inkiıafında manevi bir alaka sure. 
tinde tefsir olunmaktadır. llktetri
nin batlangıcındanberi İtalyan ge. 
mileri her türlü hadiaeden içtinap 
etmiılerdir. 

Hatta Habeşistana harp levazımı 
taııyan lngiliz vapurlarına. bile ao. 
kulmamıılardır. 

Paria ve Londra hükumetlerince, 
bunlar: yeni bir bant •eıebbüıünde 
bulunmadan evvel ne .adar zaman 
geçmeai lazım geleceğinin tayini dü 
ıünmektedir. Şimdiki temayül müm. 
kün olduğu kadar ain- hareket et. 
mek ve yeni zecri tedbirler mesele. 
sini ancak daha ziyade ıeçiktirme. 
leri kabil olmadığı takdirde mevzuu 
bahia etmektir. 

İngiltere Akdeniz'de 
Yeni Tedbirler Alacak 

Londra, 29 A.A. - Sunday Ex.. 
preııa te fÖyle yazıyor: 

"İyi malumat alan Londra maha_ 
filinin kanaatine ıöre Fransız par. 
lamentosunun lngil(ere lehindeki 
temayülü neticeainde Franaanın zec 
ri tedbirler meaele :nde daha uyaal 
bir hardcıet beklenebilir. lngiltere 
Akdeni:zde yeni tedbirler alacaktır. 
Çünkü bugünkü zecri tedbirler bile 
ltalyayı tecavüz hareketlerine aev
kedecektir. 

Sovyet ve Polonya 
H a v a Kuvvetleri 

Londra, 28 (A.A.) - Sovyct Rus
ya ile Polonyanm, Akdenudeki İngi
liz kuvvetlerine karşı bir İtalyan ta • 
arruzu vukuu takdirinde kendi hava 
kuvvetlerini Milletler Cemiyeti muka
velesi mucibince cemiyetin emrine ve
receklerini Cenevreye bildirmek üzere 
oldukları rivayet edilmektedir. 

Bu haberi veren Daily Herald gaze 
teıi, lnıilterenin. Milletler Cemiveti 

Paris, 27. A. A, - Anadolu Ajan
sının özel aytarı bil.diriyor : 

Eden'in İngiliz hariciye nazırlığına 
tayini dolayısiyle hariciye vekilimiz 
Tevfik Rüştü Aras ile Eden arasında 
pek samimi olarak teati edilen telg
raflar şunlardır : 

Ekaelana B. Eden, lnıriltere Drı 
1 tleri Bakanı 

Londra 
Sizi çok samimi olarak tebrik eder 

ve büyük dost memleketin ve umu
ri1un ıaadeti ve sulh davası 'için kalp 
ten tam bir muvaffakiyet temenni ey
lerim. 

Tevfik Rüttü Aru 
Ekselans Tevfik Rüştü Anas, 

Türkiye Dıt itleri Bakanı 

Samimi temennilerinize çok teşek
kür eder sulh davası yolunda teşriki 
mesaimizin devamı temenniyatında 
bulunduğumu memnunietle bildiririm. 

Anthon Eden 

Müşterek Hareket Ka
rarının İ tcrlyada U
yandırdığı İ z t ı r a p 

Le Temps'dan: 
Zecri tedbirlerin tatbila dolayısiy

le lngiliz filosuna bir hücum vaki ol
duğu takdirde, müşterek bir yardım 
esa111 hazırlanması etrafında lngiltcre 
ilt; Akdeniz devletleri arasında üç haf 
tadan beri cereyan etmekte olan mü. 
zakeratr. doğrudan doğruya İtalyayı 
tehdit eden bir mahiyette görmek ve 
bu müzakeratın, ihtilafı umumileştir
mek tehlikesini arzcttiğini farzetmek 
bugün için doğru bir telakki değildir. 
Uluslar Sosyetesi paktının 16 ıncı mad 
desi, Uluslar Sosyetesi kararlarına 
bağlı olan bütün devletler için, müşte
rek yardım mecburiyetini kabul etmiş 
tir. Bize gelince, mesele, geçen teşri
nievvel ayının on bşinden sonra, İngil 
etre ile Fransa arasında aktedilen an
laşma ile halledilmişti. Binaenaleyh di 
ğer Akdeniz devletlerinin herkes için 
müsavi olan bu arsıulusal vazifeyi ne 
suretle ifa edeceklerini bildiTmiş olma 
ları pek tabiidir. Bu hususta başlan -
mış olan müzkereler prensip itibari
le ve Bilkuvve neticelenmiş gibidir. 
Bunun ltalyada ıztırap ile karşılanma 
sı pek tabiidir. 

Pariste İngiliz ve Fran
sız Amirallerinin Müş
terek Ç a 1 ı ş m a 1 a r ı 

Le Temps'dan: 
Pariste İngiliz filosu baş amiralliği 

Sil Bakanlığı mümessillerile Fransız 
ataşemiliter ve navalleri arasında U • 
}uslar Sosyetesi tarafından İtalya a -
lt'yhinc kabul edilen zecri tedbirlerin 
tatbikı dolayısile Akdenizde bir bildi 
se vuku bulduğu takdiorde Fransa ile 
arasında yapılacak teıriki mesaiyi mü 
.ıakere etmek üzere vaki olan müll • 
kııtlann neticesinden, Londrada bü • 
yük bir memnuniyet izhar edilmekte 
dir. Balkan antantı devletleri tara • 
fından, Uluslar Sosyetesi paktında 
mevcut vecibeleri yerine getireckleri
ne dair evrilen vaitler de, İngiliz res
mi mahafilinde müsait bir ıekilde kar 
§ılanmıştır. 

Trabzon yolu 
GÜLCEMAL vapuru 31 Birinci
kinun SALI günü aaat 20 de 
RıZE'ye kadar "8150" 

Hali Tasfiyede bulunan 

Kleinwanzleben Tohum 
T. A. Ş. 

·Tasfiye Memur1Uğundan 
Tasfiye muamelatı itmam edilmi~ 

olduğundan 1936 yılı İkincikanunun 

24 üncü cuma; günü saat onda şirke

tin Bahçekapı, Taş Handaki Merke

zinde fevkalade ve nihai surette top

lanacak olan umumi heyet içtimaına 
şirketin hissedarları davet olunur

lar. İşbu içtimaa iştirak etmek için 

gerek asaleten ve gerek vekaleten 

ıirketin en az on hisse ıenedine ıa 

bip hissedaramn mezkur aenedatı ve 

ya bunu müsbit vesaiki yevmi içti 

madan bir hafta evvel ıirket taafiye 

memurluğuna tavdi ile mukabilinde 

duhuliye varakası almaları rica olu 

nur. 

Ruznamei Müzakerat : 
1 - Tasfiye muamelatına, netice

lerine ve hesabatına ait tasfiye me

murluğu ve murakıp raporlarının o

kunması, 

2 - Nihai tasfiye blançoıunun, kar 

ve zarar hesaplarının kabul ve tasdikı
ile İdare Meclisi heyetinin ve taafiye 

memuru ile murakıbın ibrası, 

3 - Tasfiye evrak ve defatirinin 

ve vesaikin muhafazası için yeddi e

min intihabı. 

timale ba§la.yınız. 

•O••I bir b•• tuvaıetı 
yQae ••khk verir. 

Clbbı briyantini, Bayların •açla
rını ıablt ve Bayanl4lrtn ondUle 
tuvaletini devamlı tutar. Kokusu 
ırayet lltlftlr. Clbbe briyantini, 
tuvalet masalarınızda yer almata 
llyık flk kutularda Mttlır. Kutu
ların bOyOklOQ'One ve brtyantlnln 
fevkallde iyi cınalne ratm•n flatı 
pyet mutedildir. 

VAPURCULUK 
Türk Anonim Şirketi 
lıtanbul Acentabğı 

Liman Han. Telefon: 22925. 
Galata ıubesi Tel: 43663 

Mersin yolu 
lNÖNÜ nruru 2 lkincıkinun 
PERŞEMBE rünü aaat 11 dr 
PA YASA kadar 

Dr. IHSAN SAMI 

!STAFiLOKOK AŞISI 
!stafilokaklardan mütcvellid (Er
genlik, kan çıbanı, koltuk altı çı
bam,arpacık) ve bütün cild haata· 
lıldarına kartı pek tesirli bir 

a ıdır. 

Divanyolu No. 113 

Akay işletmesi Direktörlüğünden: 
31-12-935 Salı günü akşamı, yılbaşı gecesi münasebetiyle, Ka

dıköyünden saat 24,45 de ve Köprüden Kadıköyüne gece yarısın
dan sonra saat 2 de ilave seferler yapılacaktır. Bu seferlerin Ka
dıköyünden tramvaylarla· iltisakı vardır. 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma ve Eksiltme komisyonundan · 

Cinsi Kilo Fiat Teminat 
Koyun eti 5000 45 K. 169 
Sığır eti 4000 35 ,, 11 S 

Saati 
15 

Fizik alatı ı O 11 Lira 7 58.25 14 
Ivlekteb için ( 5000) kilo koyun ve ( 4000) kilo sığır 

c ve ( 1O11) liralık da fizik alatı açık eksiltme suretile 
aiınacaktır. Açık eksiltmesi ( 3-1-9 3 6) da yapılacağın
dan isteklilerin belli gün ve saatta Komisyona müra-
caatları. ( 7 866) 10341 



• 

30- 12-935 =::::::::::==================~============================ •• 

HASRETLE·TAHAYYOL:E: TT IGIN 
1 

G E.N Ç L 1 G E VUŞ 1 

ADEMi IKTıDAR 

ve 

BELGEVŞEKLICHnE 

9949 

GAYET 
MÜHiM 

Pariı mamulatı , H. Villette labo
ratuvarının yeni bir keşfi 

SANOGYL 
Piore, Jenjevit ve Stomatit g~bi 
afız ve diş hastahkları~ı ve mı~
roplarmı imha ve tedavı eden dt§ 
pastasıdır. Lezzeti hoş, her eczane 
ve depolarda satılır. Dit tabibinize 
sorunuz. 

1 

10103 

ı._. 

Kuştüyü yastık yüzü ileoera-
ber 75 kuruş. Kuştüyü bir şilte, 
yorgan, yastık takımı 25 lira, 
kuştüyünün kilosu 75 kuruştur. 
Kuştüyü salon yastıkları bulu-
nur. 9928 

1 

1 

-Türkiye Şek9r Fabri-
kaları Anonim Şirke
tinden: 
Şeker Sandığı Ahnacaktır. 

1936 senesi zarfında Fabrikalarımız iç!n 
satın alınacak sandıklık kereste, kapall zar ı 
usulile 11 Sonkanun 1936 tarihine raslayan 
Cumartesi günü saat onda lstanbulda Sah 
çekapıda Taş Handa Şeker Bürosunda ta· 
libine ihale olunacaktlr. 

ŞARTNAME, lstanbulda Şeker Bürosun 
dan istivenlere verilmektedir. 

Beton Arma Köprü inşaatı Eksiltme ilanı 

Nafıa Bakanlığı 
Şose ve Köprüler Başkanlığından 

Tekirdağ Vilayetinde Muratlı - Büyük karıştıran yo
lu üzerinde ( 3 8 5 O O) lira keşif bedelli Ergene köprüsü 
inşaatının kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 17-1-936 ta
rihli cuma günü saat 16 da N afra Vekaleti Şose ve köp
rüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında yapılacak
tır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna mü tef erri diğer evrak 
193 kuruş mukabilinde Şöse ve Köprüler Reisliğinden 
alınabilir. 

Muvakkat teminat 2887,5 liradır. 
İsteklilerin yapmış oldukları işlere aid vesikaları ek

siltmeden en az sekiz gün evvel göstererek Nafıa Veka
letinden ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

Teklif mektuplarının 17-1-936 tarihli cuma günü 
saat 15 e kadar Ankarada Şose ve Köprüler Reisliğine 
verilmesi lazımdır. ( 3 7 15 ) ( 8 O 3 O) ı 0663 

Iatanbul Har•ci Askeri 
Kıtaatı ilanları 

Trabzon kıt'atı için takriben 
28 bin 900 yüz liralık 170 
ton ekmeklik un eksiltmeye 
konulmuştur. Şartnamesi 
resmi bedeli mukabilinde Ko 
misyondan aldırılabilir. Ek
siltme 8 İkincikanun 9 3 6 
Çarşamba gi.inü saat 13 te 
Trabzon Satınalma Komis
yonunda kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. Muvakkat te
minat 2168 liradır. İstekli
ler kanunda yazılı vesikalar
la eksiltme saatinden bir 
saat evvel teklif mektupları
nı Komisyona vermeleri. 
(521) (8008) 10636 

• :t- * 
130000 kilo Un kapalı" 

zarf usuliyle 6 İkincikanun 
936 Pazartesi günü saat 1 S 
de Edremitte Satınalma ko
misyonu binasında ihalesi 
yapılacaktır. Malin İlk temi
natı 1560 tahmin bedeli 
20800 liradır. İsteklilerin 
teminatlarını Tümen muha-

Çünkü yüzde 40 daha idareli olan 
Çifte Spiralli OSRAM 0 D,, IAmbalarını kullanıyor. 

OSRA ·[!] 
se beciliğine teslim ederek 1 
belli vakitte Komisyonda \ lstanbul Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonu ılAn ar1 
bulunmaları lazımdır. (522) 1 f · 36 
(SOOS) 10637 Dikimevleri için 320 bi1: 1700 ~i ~- t~~lık 13-1-9 pa 

• • • iia 420 bin adet nümunesı zartesı gunu saat 15 de Top-
Beher kilosuna biçilen e- gibi Çengel 3 İkincikanun hanede Satınalma Komi~yo 

der 197 buçuk kuruş olan 20 936 Cuma günü saat 15,30 nunda A ç ı k eksılt
ila 30 bin kilo ve ayrıca da Tophanede Satınalma m~ye ko~µlmuşt~r.. Tah-
18,000 kilo sarı sabunlu kö- Komisyonunda kapalı zarf- mm bedelı beh~r ç1ftı 17 5 _ku 
sele kapalı zarfla eksiltmeye la eksiltmeye konulmuştur. ruştur. İlk temınatı 223 hra 
konulmuştur. 20 ila 30 bin Tahmin bedeli 15750 l~radır. 1~ kuruş~ur. Ş~rtname .. v~ 
kilonun ihalesi ı O İkincika- İlk teminatı 1181 lıra 25 nuı:n_unesı Ko~ıs~onda gor~ 

936 ·· ·· t 15 kuruştur ~artname ve nü- lebılır. İsteklılerın kanunı nun cuma gunu saa · ".J • • • • d 
· k'l "h 1 · munesi Komisyonda görü- vesıkalarıyle ıhale saatın en 

de ve 18 hın 1 onun. ı a es1 le bilir. İsteklilerin kanuni bir . saat evvel tekliflerini 
aynı gün saat 11 de dır. Şart vesikalarile tekliflerini iha- Komisyona vermeleri. ( 3 5 6) 
nameler ayrı ayrı 296 ve le saatinden bir saat evvlt (8131) 10740 

178 kuruşa M. M. V. Satın- Komisyona vermeleri. ( 3 3 5) * * • 
alma Komisyonundan alı- (7478) 10407 Kırıkkale Askeri San'at-

lstanbul Deniz Levazımı Satınalma nır. 20 ila 30 bin kilonun ilk * Jf.. lar okulu için 1s kalem fizik 

Komisyonu ilanları inanç parası 4216 lira 50 İstanbul Levazım Amir- 10 kalem tabiiye ders mal-
kuruş 18 bin kilonun 2616 liğine bağlı kıtaat ' ve nıües- zemesi 6 İkincikanun 936 

Tahmin edilen bedeli 5200 lira olan 40000 kilo kuru lira 25 kuruştur. Eksiltme- sesat için 500 ton buğ'liay pazartesi günü saat 141:e 
fasulyenin bundan evvel yapılan eksiltmesinde teklif !ere girecekler kanuni ilk kırdırılması 30-12-935 pa- açık eksiltme ile alınacaktır. 
e<l ilen bedel gali görüldügwünden 10 İkincikanun 936 · k b · ·· ·· 11 d T 

ınanç parası me tu veya zartesı gunu saat e o- Hepsinin tahmin bedeli 964 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14 te yeniden kapalı 1 k d S ı K · 
. makbuzu ile 2490 sayı ı a- pane e atmama omısyo ııradır. İlk teminatı 72 lira zarf suretiyle eksiltmesi yapılacaktır. Muvakkat temı- nunun 2 ve 3 cü maddele- nunda pazarlığı yapılacak-

nat mıktan 390 liradır. İsteklilerin eksiltme saatinden 30 kuruştur. Şartnamesi ko 
rinde yazılı belgelerle birlik- tır. Beher kilosunun kırma bir saat evvel teklif mektuplarını komisyon başkanlığı- S misyonda görülebilir. İstek-
de teklif mektublannı ihale ücreti 40 santimdir. on te-ıh . B t na vermeleri. Şartnamesini görmek isteyenler her gün · 300 ı · d ~ t Iı'lerı'n belli saatte komisyo-Devredilecek tıra era 1 saatmdan bir saat evvel An- mınatı ıra ır. ~ar na-Kasımpaşada Komisyona müracaat ederler. (8044) · d .. ··ı b' ı 1 · (266) (7244) "Portland çimentoıu ve tuila top 10694 karada M. M. V. Satınalma mesi Komısyon a goru e ı- na ge me erı. 

rağı çimentolan gibi her nevi Ç. im. e.n ı· İ kl'l · b 11" atta 984 7 
~~ ua~ü i~l~ ha~nda~ ilib- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Komisyonuna vermeleri. ır. ste ı erın e ı sa 
raa ait 21 Şubat 1934 tarih ve 1772 Cinıi Mrktarı Tahmin Bd. M.Teminat Eksiltme günü Saati (528) (8132) 10741 Komisyona gelmeleri. * • * 
No. lu ihtira beırab ile, cince ve toz ha Ekmek 45384 Kg. 5446 L. 8 K, 408 L. 46 K. 6 2.Kanun 935 15 de -- (360) (8128) 10737 İdareleri İstanbul Leva-
liMeıki bir maddenin ufak parçalardan _ -· Panrtesi • -
müteıeıkkil '"' rütubetlendirilmiı olan 
mevad üzerine vazeJilınek auretile 
küçük tanelere i.frağı uıulü,, hakkm. 
daJci ihtira · ait 21 Şubat 
1934 t a r i h ve 1 7 7 3 numa
ralı beratm ihtiva ettikleri hukuk 
bu kere baıkaaına devir veyahut ica 
ra verilmesi teklif edilmekte olmak 
la bu huıuıta fazla malumat edin 
mek iıteyenlerin Galatada Aslan 
han beıinci kat 1-4 numaralara mü 
racaat eylemeleri ilan olunur. 

10722 

Devredilecek ihtira Beratı 
"Mücef daimlerin mücef krıımla

rrm geniıletme uıulü,, hakkındaki 
ihtira için alrnmıf olan 17 $ubat 
1934 tarih ve 1774 numaralı ihtira 
'heratmm ihtin ettiği hukuk bu kere 
baıkaıma devir veyahut icara •eril 
ıneai teklif edilmekte olmakla ltu 
huauıta fazla malumat edinmek ia. 
t91enJerin Calatada Aslan Han 5 in 
ci kat 1-4 numaralara müracaat ey_ 
le1neleri ilan olunur. 

Beyoğlu _ lıtiklal 
caddesi 405 

Tel: 40450 

10726 

10323 

Heybeli adadaki deniz talebe ve eratı için eksiltmeye 
konulan yukarda miktarı yazılı ekmeği vermeğe istekli 
çıkmadığından pazarlıkla alxnmasına karar verilmiştir. 
Şartnamesini görmek isteyenler her gün ve pazarlığa 
iştitrak edecekler yazılı gün ve saatte Kasımpaşadaki 
Koınisyona teminat makbuz veya mektuplarile müra
caatları. ( 812 6) 

Donanma için 200,000 ve İstanbul'da bulunan talebe 
ve erat ihtiyacı için 208,667 kilo ki cem'an 408,667 
kilo ekmek pazarlıkla alınacaktır. Pazarlık 2 İkincika
nun 936 perşembe günü saat 15 de Kasımpaşadaki Sa
tmalma Komisyonunda yapılacaktır. Bu ekmekten do
nanma için alınacak mikdarın beher kilosuna 13 kuruş 
9 6 santim ve İstanbul için alınacak mikdarın beher kilo
suna 12 kuruş 96 santim fiat tahmin edilmiştir. Muvak
kat teminat 3998 lira 16 kuruştur. Şartname 275 ku
ruş mukabilinde her zaman Komisyondan alınabilir. 
İsteklilerin yukarda yazih gün ve saatte muvakkat te
minatlarile kanunda yazılı belgeleri hamil olarak Ko
misyona müracaatları. ( 812 5) 

Hisse Senetleri 
<lakUdar • Kadıköy ve havallal halk Tramvayları 

T. A. Şirketinden: 

Şirket sermayesinin tamamen tahsil edilmiş olmasına mebni 
ldare Meclisinin 17-4-1935 günündeki toplantısında verilen kara
ra tevfikan Şirket esas muk'.avelenamesinin yirminci maddesine 
göre muvakkat hisse senetleri yerinde olan muvakkat ilmüha~r
lerin asli senetlerle değiştirilmesine başlanmıştır. 

Hissedarlar muvakkat hisse senetleri yerinde olan muvakkat 
ilmühaberlcrlc Şirketin Bağlarbaşındaki İdare merkezine her 
hafta Çarşamba günleri başvurarak ve Taşrada bulunanlar da ya
zı ile bildirmek suretile usulü dairesinde vekaletname göndere
rek asli senetlerini alabilirler. 10800 

N E Z L E 
VE 

BRONŞİTE KARŞI 

Ö K S Ü R Ü K 

NEZLE VE• 
BRONŞiTE 

KARŞI 

KU(.UK 1LA11LA R \ 

Profesör doktor Raşit Tahsin Tuk
savul. Sinir ve deliler hastalıkları bi
rinci ve baş öğretmeni. - Bostancı, 

Tepe mahallesi 103 numara. Telefon : 
52-232 10496 

Asipin Kenan 

Grip, 
Nezle, 
ıoğuk 

algınlıtı 
ve 

bütün 
ağrılara 

kartı 
10523 

* * :(. 
Yalnız kumaşı ciheti As

keriyeden verilmek üzere 
1 1 5 4 takım harici elbise maa 
şapka 13-1-936 pazartesi 
günü saat 15,30 da Topha
nede Satınalma Komisyo
n unda kapalı zarfla eksilt
meye konuln1uştur. Tah
min bedeli 13848 liradır.İlk 
teminatı 1038 lira 60 kuruş 
tur. Şartname ve nümunesi 
Komisyonda görülebilir. İs
teklilerin kanuni vesikala
riyle ihale saatinden bir 
saat evveline kadar teklifle
rini Komisyona vermeleri. 
(359) (8129) 10738 

* * • 
Ankara Levazım Amir

liğine bağlı kıt'at ve mües
sesat hayvanları için Anka
raya kadar nakliyesi alana 
aid olmak üzere 2 O O ton yu 
laf 10-1-936 cuma gi;inü 
saat 15,30 da Tophanede Sa 
tınalma Komisyonunda ka
palı zarfla eksiltmeye konul 
muştur. Tahmin bedeli 
14200 liradır. İlk teminatı 
1O6 5 liradır. İsteklilerin ka
nuni vesikalariyle beraber 
ihale saatinden bir saat ev
veline kadar tekliflerini Ko
misyona vermeleri. ( 3 5 8 ) 
(8130) 10739 

*** Kuleli Askeri lisesi için 

zım amirliğine bağlı mües
sesat için 65 ton sade yağı 

17 İkincikanun 936 cuma 
günü saat 15 te Tophanede 
Satınalma Komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 
beher kilosu 1O7 kuruştur. 

llk teminatı 4727 lira 50 
kuruştur. Şartnamesi 348 
kuruş mukabilinde Komis
yondan alınır. İsteklilerin 
kanuni vesikalariyle bera
ber tekliflerini ihale saatin
den bir saat evvel Komis
yona vermeleri. (361) 

(8140) 

• • • 
Ankara Levazım amirli-

ğine bağlı kıt'at ve müesse· 
sat hayvanları için Ankara
ya kadar· nakliyesi alana aid 
olmak üzere 360 ton Arpa 
veya yulaf 17-1-936 cuma 
günü saat 15,30 da Topha
nede Satınalma Komsyo
yonunda kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Tah
min bedeli 29160 liradır. 
İlk teminatı 2187 liradır. 
Şartnamesi 14 6 kuruş mu
kabilinde Komsyondan a
lınır. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile tekliflerini iha
le saatinden bir saat evveli
ne kadar Komisyona ver
meleri. ( 3 5 7 ) ( 81 2 7 ) 



Yarın Okuyac&ğınız Havadisi 

• 
RADY OLAR I 

iLE BUGDN DiNl.iYEBiliRSiNiZ. 
Yeni salonumuzu ziyaret ediniz: Galata Voyvoda Cad. 17 Jeneral Han 

lstanbulda: O R O Z D i BAK Ma§azası 

1 D i K KAT: PHILIPS ismine benzer markalardan sakınınıZ. I 
1 

45 P 2Z 
16 - 2000 metre 

her dalga 
16 - 2000 metre 

her dalga 
16 - 2000 metre 

her dalga 
6 llmba 

akümülitörlü 

_. TURK PHILIPS LiMITED ŞiRKETI • lstanbul Galata • Frenkyan Han: Telgraf PHILIPS, IST~~BUL 

~®®® WOlL[;)fA~D 
Hava kurumu büyük piyankosu 
BOVOK iKRAMiYESI: 

( 500,000) Liradır 
Ayrıca: 200,000; 100,000; 50,000; 30,000; 

30,000; 25,000; 20,000; 15,000; 
10,000 · Lirahk ikramiyelerle ( Uç ) 

adet ( 100, 000) lirahk mükafat vardır. 
Ketlde: Yllbatı geceel yapllacalrtır ... 

Blletl.-ı ( 2,S ) , ( S ) ve ( 10 ) liradır. 
Vakit kaıbetmeclen hemen blletlnlzl ahnız ... 

l EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI -
Satılık Arsalar 

Esas No. su Mevkii ve Nevi Depozito 
13 9 Maçkada Silahane civannda 

Bayıldım caddesinde müfrez 5 
harita No. lı 330 metre mu-
rabbaı arsa. 800 

139 Yine orada 6 harita No. h 246 
metre murabbaı arsa 620 

139 Yine orada 7 harita No. lı 232 
metre murabbaı arsa. 560 

139 Yine orada 8 harita No. lı 211 
metre murabbaı arsa. 520 

Yukarda mevkileri yazılı arsalar peşin para ile satıl
:nak v«; 1 O kanunusani 193 6 cuma günü saat onda ihale
leri yapılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. 

10340 Almak ist~yenlerin gösterilen gün ve saatte depozito-
-Y-.. -k--k-M-.-. h--d-. _M_k_t_b_"_A_rtt __ larile birlikte şubemize gelmeleri. (7950) (287) u se u en ıs e e ı ır- ıou2 

ma ve Eksiltme komisyonundan: 
Cillll Bedeli Teminab Tarihi laat Ebiltme dul 

Pizik alitı 3048.50 228.63 30-1-936 14 Açık eksiltme 
" " 4664.46 349.87 30-1-936 14,30 tt " 

FJektrik 
malzemesi 5790 434.25 28-1-936 15 Kapalı zarf 

Mekteb Iaburatuvarlan için yukarda gösterilen şekil
de malzeme almacaktır. İstekliler arttırma ve eksiltme 
kanununun 2 inci ye üçüncü maddelerinde yazılı vesaik 
ile belli gün ve saata kadar ve şartnamelerini görmek 
için her gün Gümüşsuyunda Mekteb dahilinde Komis
yona müracaatları ve kapalı zarf ile alınacak elektrik 
m.:lzemesine aid zarflar saat 15 te açılacağından zarflan 
saat 14 te kadar teslim etmeleri. (7867) ıoua 

lstanbul kız Lisesi Satınalma 
komisyonundan: 
Lisemize Beşyüz lira içinde eartnamesine söre yaptı-

nlacak 40 tane dershane sırası 3-1-936 cuma eünü saat 
on dörtte İstanbul Kültür Direktörlüğii binamnda top-
lanan Okul Komisyonunda açık eksiltmesi yapılacak
tır. Teminat 38 liradır. Buna ait tartname, keeif ve fen
ai ~ak okuldan öğrenilebilir. <7869) 

SfMAvf YA~ATArt QAYIHAOfQ 

Reve d'or 
\f SAN S-LOSYOll 
~UDOA 

PırfOml>rl L. T. P 1 VE R A : Ş .• lstanbul Şubesi 
Şitli Ahmet Bey sokak 'No. 56 . Telefon =43044 

Umumi neşriyat ve yazı itleri MUdiiril: Eı,m luet BENiCE 
Guctec.ilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, tetanbul, Ankara cad

.S-. 100,... BamldıiJ yer: TAN matbaam. 

1 

YILBAŞI ÇiÇEKLERi 

SAB UNCA KiS 
~ICjek Tl~rethanesl 

Bayram ve Yılbapda ıbbı ve dottlannınn memnuniyetini mucib ola· 
:ak ıayet ıtlnl ve nadide çiçekler ve çiçek apçlannm mUntahap çqit· 
erini buırladıtmı arz eyler. 

Adree : Beyotıu. lıtikW' caddesi 304. Tel 40167. 

---• Ankara ıubeli : Ankara Baa1reıv caddeli No. 34. --• 
10767 

Nafıa Bakanlığından: 
l O Subat 936 tarih Pazartesi günü saat 15 de Nafıa 

Bakanlıiı Malzeme eksiltme komisyonu odasında 351 
lira muhammen bedelli 1300 adet komple telgraf fincanı · 
açık eksiltme usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Şartna• 
me parasız Bakanlık malzeme dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 26 lira 33 kuruştur. İsteklilerin 
Ticaret Odası vesikası ve teminatı muvakkatelerinin 
malsandığma yatmldığma dair olan makbuz veya nü~ 
munesine uypn Banka kefalet mektubu ile aynı gün 
ve saatte koıııisyonda bulunmaları lizundır. ( 3 7 21 ) 

(8033) 10696 

Türkiye Şeker Fabri
kaları . Anonim Şirke
tinden: 

1936 senesi zarfmda Zonguldak Havza 
sandan ahnacak kırkbin ton maden kömürü 
nün Şeker Fabrikalar1mıza kadar taşınması 
işi; kapah zarf usuliyle 11 Sonkanun 1936 
tarihine rasthyan Cumartesi günü saat on 
birde lstanbulda Bahçekapıda Taş Handa 
Şeker Büroaunda talibine ihale olunacakt1r. 

Şartnamesi, lstanbulda Şeker Bürosun· 
dan letiyenlere verilmektedir. 

• 


