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italyanlar Yukardan Harara Sarkıyorlar 
• 

abeşler Somali şeflerinden Attaf'nin 2000 kişi ile k ndi eri 
geçtiğini, italyanlar ise Ti rede ilerlediklerini söylüyorlar! 
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Harrann müstahkem lrapılarından birinin önünae Habeı muhariplerinin bir toplantısı 

Vaziyet 
ltalyan çevrenleri; ltalyan ordu

•unun Harrara 80 kilometre kadar 
;yaklaflıiınr aöylemektedirler. Bu 

;.u~ kabıleleri tarafından müJ;daa 
edilmektedir. 

Halbuki evvelki günkü telgraf
lar Jtalyanlann HClrrara 50 kilo· 
rtıetre yaklaıtığını bildiriyordu. Bu 
itibarla /lalyan kuvvetleri ya geri 
PÜ3kürtülmüştür; veyahut ta iki tel 
l(rClftan biri yanlı§tır. ltalyanların 1 
maksadı zecri tedbirlerin tatbikin
den evvel Cibuti • Adüababa yolu
nu elde etmektir. 

Romadan gelen bir telgraf ise; 
ltalyan ucaklarının tahkim edilmi§ 
mevkiler{ bombardıman ettiği bil· 
dirilmektedir. Ayni telgraf Adigra· 
tı almıı olan General Santini'nin 
1igre'nin Doğu bölgesinde ilerledi· 
iini ilave etmektedir. 

imparator henüz Adisababadan 
aynlmıı değildir. Dün 40 bin kiıi· 
den fazla asker harp farkıları •ÖY· 
liyerek •arClyın önünde bir geçit 
l"e•mi yapmı§lardır. 

Siyasada 

U{ulflar Kurumu tarafından ltal
)'aya karıı tatbik edilecek zecri ted 
birleri incelemeğe memur komuyon 
toplantılarına deuClm etmektedir. 
lngiliz delegesi Eden; kendi hük.Ü· 
'illetinin; /talyan ihracatının tatil 
edilmesini tercih ettiğini; zira bu 
tedbirlerin çok müesair olabileceği· 
ni .söylemiıtir. 

Fransız delegesi; harp endüstri
•İne yarayan iptidai maddeler üze
rimt konacak ambargonun duruma 
daha uygun geldiğini anlatmııtır. 

Fransa; teklif edilen tedbirleri e• 
•as itibarile reddetmemektedir. FCl· 
kat durumu daha ziyade ağırlaıtır
mamak için bu ıekilde hareketi da. 
ha münasip görmektedir. 
Diğer taraftan Rus delegesi; Po

temkin önemli bir teklifte bulun· 
muıtur. Bu teklif ıudur: 

16 ıncı maddenin tatbiki icin ya• 
111lan müşterek harekete iltihak et· 
mİyen ülkelere linClnsal ve ekono· 
mik taahhüdata ait tedbirleri tatbik 
etmek. 

Sovyet teklifi, sade zecri tedbir· 
lere muhalıf olan Avusturya; Ma· 
cariatan ve Arnavutluğu deiil; ay· 
rıca Uluslar Sosyetesine dahil ol· 
rtııyc:ın ve bundan ötürü Sosyete üye 
lerinin taahhüt ettikleri mükellefi. 
)'etlerle mukayyet olmadıklarını te· 
lôkki eden memleketleri utihdal 
etmektedir. 

Kadın Erkek Habeş 
Kuvvetleri 

ararda op anıyor 
Negüs Adisababada 40.000 
Kişilik Bir Orduyu Teftiş Etti 
Cibuti. 13.A.A. - İtal

yan çevrenleri Assab'dan ha 
reket eden 1 talyan ordusu~ 
nun Harrar'a 80 kilometre 
kadar yaklaştığını söyle
mektedirler. Harrar Ras 
Nassibu·nun kabileleri tara-
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fından müdafaa edilmekte
dir. 
Adigardı alan 
general ilerliyor 

Roma, 13 A.A. - İtalyan ga· 
zeteleri, İtalyan ordusunun Do

[Arkası 9 uncuda 1 
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Jtalyanların dünkü hareket i.stikc:ımetlerini gösterir harita 

Makineye Verilirken 
Harrar, 13.A.A. - Habeş mahafili, Somali şefle

rinden Sam Atarri'nin 2.000 taraftariyle birlikte Ha
beşlilere geçtiğini bildiriyorlar. Keza, birçok Somali
nin İtalyan saflanndan kaçtıkları bildiriliyor. 
Habeş cenub genel karargahı olan Harrar'ın hava 

taarruzlarına karşı müdafaası yeniden birçok top
larla takviye edilmiştir. Bu toplar tepelerdeki gizli 
yerlere konmuştur. Bunlarla, alçakta uçan İtalyan 
uçaklarına ateş edilebileceği ümid edilmektedir. 

İtalyan pişdarlarının Harrar'a altmıs mil mesafede 
oldukları yalanlanıyor. 

Bu teklif henüz esaslı bir fekilde 
tetlcik edilmiştir. Maamafih ekono· 
mik zecri tedbirler komitesinin 
toplantısında herke•; meselenin en 
kısa bir zamanda ve kimseyi gÜ
cendirmiyecek şekilde halledilme • 
•inde müttefiktir. ..... .......,._,__.. ... ...., .... ~-=---------------·------------J 

Rusya - Mançuko Sınırında Bir Hadise 

Elli kişi hududu geçtiler Sovyet 
muhafızlanna ateş açtllar ! 

Sovyet Askerlerinden Birçoğu Öldü, Yaralandı 
Moskova hükumeti 
hadiseyi Tokyoda 

protesto etti 
Moskova, 13. A.A. - Tas a

jansının verdiği malumata gö. 
re, birinciteşrinin on ikinci gü
nü Mançuko topraklarından 
gelen elli kişi bir kilometro de
rinliğinde Sovyet topraklarına 
cirmişler ve Sovyet muhafızları 
üzerine ateş açmışlardır. Bu a
rcıda, arkadaşlarının imdatlma 
gelen 18 Sovyet muhafızı üzeri
ne bir J apon-Mançuko bölüğü 
tarafından mitralyözle ateş edil 
miştir. 

Bu müsademede, Sovyet as
kerlerinden bir çoğu ölmüş ve 
yaralanmış, ağlebi ihtimal, kar
şı taraf da zayiata uğramıştır. 

:m.v::ı ·ova nuKumeLı, ı OKYOlld 
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Maltada 
Hava hücumlarına 

karşı koymak için 

manevra yapılacak 

La Valette, 13. A. A. - Hava 
makamları yarın gece bir hava taar· 
ruz ve müdafaa manevrası yapılma
sını kararlaştırmışlardır. Halk ve 
dini yönetimler manevraya iştirake 
davet edilmişlerdir. Amiral Fişber 
ayın 16 sında bir şölen vereceğinden 
bu, Akdenizdeki kumandalığında ya· 
ptlaca.k muhtemel bir değişikliğin 
ışarett olarak telakki edilmektedir. 

Hava hücumlarına karfı 
R oma, 13.A.A. - Resmi gazete, 
hav~ ~ücumlarına karşı koyacak süel 
teşkıl~ta mensup kücük subay ve ne
ferlerın seferber edilmelerini emir 
v~ 1914 sınıfının terhisini tehir eden 
hır buyuruldu neşretmişir. 
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MANÇUKUU 
o 

Harbin 

~ovyet Rusya· Mançuko hududunu gösterir han'la 
ve bir Sovyet neferi 

Sovyetlerin Bir Teklifi 
Tedbirlere iştirak Etmigen Dev
letlere Karşı da Tedbir Almalı 
ingiltere italyan 
ihracatına boykot 
Yapllmasını istiyor 

Cenevre, 13 A.A. - Ekonomik zec
ri tedbirler komitesinde, Eden, ken· 
di hükumetinin ltalyan ihracatının 
tatil edilmesini tercih eylediğini zira 
bu tedbirin müessir olacağını söyle -
miştir. 

Fransız delegesi, harp endüstrisine 
yarayan iptidai maddeler üzerine ko
nacak ambargonun, turuma daha uy
gun diişeceğini, fakat ~ok karışık bir· 
takım meseleler ortaya ~ıkaracagını 
beyan etmiştir. 

[Arkası 9 uncuda) Sovye; delegesi Potengin 

Sovyetlerle Yaptığımız Maçı 2 -1 Kavbettik 

Ruslarla yaptığımız futbol maçından heyecanlı bir enstantane 
[Maçlara ve diğer müsabakalara ait tafsilat ve resimler 7 inci sayfamızdadır] 



z ==============-=================================TA N::ıııı:::=ıı::====================================== 

Bin KU Y OKULU 
İltihap yalnız mektep kitapla· 

rı işinde değildir. Kültür dosya
mı açıyorum. Sırası düştükçe 
ayrı ayrr kendilerinden bahset • 
mek üzere tasnif ettiğim mual
lim mektuplarından bir tanesine 
bakalım. İzmir köylerinden bi • 
rinc kadar uzanacağız. 

Tek öğretmenli bir köy oku • 
lundayız. Üç sınıfın başında bir 
tek adam. 80-100 talebesi var. 
Yardrmcısı olmıyan bu öğret • 
men birinci. ikinci, üçüncü sınıf
ların tek başına okutucuS'Udur; 
babadır, ağabeydir, hocadır, ha· 
demedir, laladır, arkadaştır bu 
kahraman: okutur. yazdırır, oy· 
natır, oturtur. kaldırır, öaretir 
terbiye eder ve mektebi t:miz : 
ler. Bir sınıfla uğraşırken boş 
kalan öteki sınıflarda dizginsiz 
çoçuk insiyaklannm tozu du -
mana katarak nasıl bir kızılca 
kıyamet koparabileceğini ancak 
muallimlik etmiş olanlar aıı!etr • 
lar. Baş göz y..ırdmas: okulun 
her günkü tabii vukuatmt':ındır. 

Hademeden eser yoktur. 7, 
8, nihayet on yaşındaki ı:;oruk -
lar, bütün mektebi s!lip süpiir • 
meğe, tahta silmeğe, toz ve ö -
rümcek almıya, camlan temiz • 
lemeğe memurdurlar. Pantalon
larını bağlamaktan aciz olan bu 
küçüklerin, yuvalarındaki bö • 
cekleri ve mikroplan, köşelerde 
ki pislikleri her tarafa yaymak • 
tan başka bir işe yaramıyacak -
ları besbellidir. Hele sıralann 
kaldırılıp konmasında, yahut 20 
metre derin bir kuyudan. 300 
metre uzak bir dereden su taşın· 
masında muallimin kolu elbette 
küçüklerin imdadına koşacak • 
tır . 

Bu kadar iş yapan öğretme -
nin artık biraz dinlenmesıne mü· 
saadc buyurulur, değil mi? Hak
kıdır sanırım. Y o ... k ! Daha işi 
bitmedi. Köy kanunu mucibince 
5ğrctmen köylü ve köy i-?lcrile 
yakından uğraşmıya mecbur -
dur. Mesela köy katipliğini de 
iıstüne alır, bu işi yapac.tk v;1 -
tiyette olmıyan muhtara adeta 
vekalet eder. 

Bari bu kültUr fS\!CJl"Si, bJJ. l'Cr" 

dengeçti. maaşını topluca ve 
muntazam alıyor mu? Hay•ı ! 
yaptığı fazla işlere karşıhk ken· 
disine verilen makam maaşı da 
~34 yılı haziranından itıbaren 
;ok görülmüş ve kesilmiştir! 

Peyrmi SAFA 

Sovyet profeıörleri 'erefine 
verilen çay 

Ankarada toplanan altıncı tıp kon· 
gTesinde bulunmak üzere Rusyadan 
davet edilen dost Sovyet doktorları 
dün Yalovadan ıehdmize dönmütler
c!ir. Heyetle birlikte Sovyet Rusya -
nın Ankara büyük elçisi Karahan 
yolda§ ta tehrimize gelmiştir. Hey"et 
Perapalas otelinde misafir edilmittir. 
Profesörler kendi'erine gösterilen te
veccühkar kartılanmadan çok mcm • 
nundurlar. Bugün aaat ikide üniversi
te konferans salonunda Almanca kon 
ferans verecekler, bu konferanalar 
tiirkçeye tercüme edilecektir.. Saat 
be!}te üniversite merkeı: binasında 
kendilerine bir çay verilecektir. 

No. 58 

Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDi 

Bakıtlan bir cMnıet çiçefin Ü.tüne 
tane tane yajan yajmıur damlalan 
halinde Cemileyi tepeden tımafa ka
dw süzen Selim, karpsında, qnlQ 
Cemileden bülbütün batka bir kacfm, 
mensup olduiu aınrfm pzelliiini ve 
l'U"'runu qntıf 1ede biT ihtİflll"t ta· 
prmlacmc bir ahenk, ölçü ve lenet 
abtcleai ıörüyordu. 

- Ş..ılacak fe11 dedi, bu elbise 
ile neıkacl. deiifiyOl'M&ftl 

Cemile bütün en.iaesinin lrumatr 
içine luw.k rüzgirl. dolduran .... 
tikli bir kıwamtla Selime y.ldattL 
Genç acı.., hemen kollarnu açmqb. 
KuCllldatblar. 

c.mie bir koltuia oturdu Ye S.. 
lim, ,_., Önam ayaıldannm yanma 
uzandı: 

- Ne hsilculide.in! diyordu, be· 
na bu ık.adar tatlı bir aürpriz y&paca• 

ğm hiç hatmmclan seçmezdi. Koriıu· 
yordum. 

Cemile ıözl.-inin içine kadar 9İra· 
yet eden hafif, f.nt derin bir sü· 
lümıeyiıle ona yukardan bakarak 
•çlarmı ok,uyor: 

- Ben aıu• kıy.bilir mi7im hic? 

Binalarda sığınaklar N D · · ? ,,,,..·~=~--~--"-""--- e ersınız . 
nası l yapıhyor? 3 PERDELiK FACiA! 

KUÇUK HABERLER 
bı.. ~5 ıNCı V ıL 

Darülbedayide Galib'in yr 
kında 25 inci yılı kutlulanacakr 
mış. 

Dört aydanberi lstanbulda yapılan 
binalarda zehirli ve boğucu gazlerden 
korunmak için sığınak y;apmak mec
buriyeti konulmuştur. Bu husustaki 
talimatname o vakit ilıili olanlara bil
dirilmittir. 

1 - (Bir talebe anlatıyor:) E· ye altına ,iremeyi:.."'' 
vet, mektebimi~de İçecek •u yok· e 1 
tur. Terko• 6Uyu içeriz. Su mesele· Not: Uç perdelik lac:ia bu lıa. 
.si diye e.saaen üzerind• durulan 1 dar. Yukarıda lu•aca kaydettiği.

bir me•ele yoktur. Yıllardan beri mu meaele .&annedildijinden çok 
bi" mektepte Terkoa .ıuyu içiyoruz daha önemliilir. l.tanbulda; bü • 
KOfuyoru" oynuyoruz. Fa~la içer- tiin mekteplerde Terko.ı auyu içi· 
sek karnımı.za airı 11eriyor. lir, Şehirde yüz. binden fa.zla Türk 

• Eski eserleri sevenler, araların
da bir toı:ılantı yaparak, bir cemiyet 
kurmağa karar vermişlerdir. Müte • 
şebb .sler yakında nizamnamelerini 
tasdik ettirerek çalıgmalara ba§laya· 
cak ardır. 

Galibin 25 yıl önce sahneye 
ilk çıkışım bilmiyorum. Fakat 
15 yıl önceki Galibi çok iyi ht' 
tırlarım. 

Fakat, kendi menfaatlerini ve gele
cek harbin fecaatini bilmiyen bazı 
kimselerin evlerine sığınak yaptırma
dıkları veya zahiri vaziyeti kurtar
mak için mahzene benzer bir şeyler 
yaptırdıkları, bazılarınında mutfak 
kiler olabilecek acayip tertibatlı yer
ler kurdukları görülmüştür. 

Belediye, bir harp halinde, kendini 
\'C ailesini yahut o binada oturacak 
soydaslarım adeta idama mahkfım et
mekle bir olan bu ha1in önüne geç -
mek için kat'i tedbirler almağa lü • 
zum ~örmüıtür. 

Sığınakların yekpare çelikten, ke
narları lastikli ve otomatik şekilde 
kapanır kapılı. penceresiz, havayı sü
zerek alrr tertibatlr. muayyen kalın -
lıkta duvarlı ve o evde oturanların 
muhtemel azami miktarını alabilecek 
büvükllikte olması lazımdır. 

Belediye bundan sonra, bu şeraiti 
h.aiz olmıvan binaların son muayene
ııınde kabulünü yaptırmıvacak. ve o 
binada oturmak müsaadesini vermiye 
cektir. 

Gece uyurken 
Fareler insanın 
Kula§ını ısırıyor! 

Son zamanlarda ıehrimizdeki fare· 
ler garip bir tarıda taarruza geçmiş· 
!erdir. Fareler, gece, ev halin uyur
ken, yavafça, yatak,ara kadar sokul· 
makta ve seçtikleri insanların kulak
larını ısmnaktadırlar. Bu anda, can 
bavelile tath uykulanndan uyanan 
kimse farenin gürültü ile ve süratle 
kaçtığını görmektedir. Bilhassa Be • 
şiktaş ve Valde çeımeııi civarında fa
relerin taarruzuna uğrayan birçok ev 
vardır. Fareler tarafmdan kulakları 
ısırılan kimseler hemen kuduz hasta
nesine müracaat ederek kendilerini 
tedavi ettirmeğe baılamı§lardır. Veba 
haatahiının farelorden sirayet ettiği
ni bilen birçok kimseler endiıe için· 
dedirler. Fıtelerin bilhusa fazla ta -
arruza geçtikleri semtlerde birçok ai
leler gecelerini uykusuz geçirmekte
dirler. Çapa kuduz hastanesine müra
caat eden h.aıtaların sayısı epeycedir. 

Kadro nan~ı 

Camiler 
Evkaf direktör) üğü tarafından ya

pılan tetkikat neticesinde ı ı 2 cami • 
nin kadro harici kaldığı yazılmıştı. 

Bunlardan 60 camiin asarıatikadan 
olduğu görülmüş ve bunlara Müze
ler idaresince el konulmuştur. Diğer 
52 cami de kadro harici bırakılarak 
hademeleri başka yerlere tayin edil
meğe başlanmıştır. Camilerde bulu
nan eşyalar Evkaf memurları tarafın· 
dan devralmmaktadır. Kadro har;ci 
camiler meyanında bulunan ve 300 
sene evvel yapıldığı anlaşılan Şehr.a
debaıındaki Acemoğlu camii yola te· 
sadüf ettiği cihetle yıktmlmağa baş
lanmııtır. 

Harap yollar yapılacak 
Yedikuleden Kazhçeıroeye giden 

yol çok harap bir hale gelmittir. Bu 
yol, bu semtin en işlek caddesidir. 
Bakırköy ile Sirkeci arasındaki mu
vaseleyi bu yol temin etmektedir. Bu 
yolun yapılması için. civar semt halkı 
bt"lediyeye bir mazbata vermek için 
hazırJanmaktadı ar. 

Saçtan katmerli karanfil ıibi güzel 
baılı, biricik tontonum. Beni vakti\~ 
tanı.aydın, sen hiç o Nahide gibi 
mutfak bezi parçalarının yüzüne mi 
bakardın? Olrnu, birken itte. ne ya
palım? Değil mi tekıeftm? Değil mi 
tontonum? 

Ve eğilerek, kendisine doğru ba•ı· 
nr uzatan Selimin yüzünde, dudakla
nnm iatediii noktalan birer hinr an· 
yarak buluyordu. Srra gözlen relin· 
c:e Selim anın:m be9mı ~ti: 

- Aman, dedi, ıöz:Jenlen Öpmek 
fenadır. 

Be>! itibtı.ır hahıincle kendini S. 
limden fazla allime ....... Cemi'8 
f&t11Utb: 

- Bir Yatana dBa sirdim. Kim 
clerniı ayol? 

- Ent. aynhlc Ohır, derlıw. Ben 
böyle ,.,. .... İnanmMn -- lellİn ,... 
mnda l&ıendiıni öyle bir etınw havası 
içinde bulu,. um ki bw maçl»ul ıeY 
ı.... teair ecliyOI". 

Selim batını Cemiıeein dizleri Ü•· 
tüne koydu " 'botlulcta 'tİ1" hayalete 
hitap eder ıi»i ma"lltılı, IWif - .... 
le: 

- Ah, dedi. nelcadar mıeı'udum. 
Sanki eriyorum, eriyorum, lcıeodim
den ~ Mnin varhima kantıyo
rum, orada yepyeni ce..-herlerle zen· 
sinl•relr telav lciendi benliiime 
döndüğüm zaman kendimde iki ki,i. 
nin hayatile artm11 bir yeni ıahıiyet 
buluyorum. ATtık babun da kurtuldu. 

2-(Evvelki yıl lstanbul umumi 
mecli.sinde; bir üye; bağıra bağı
ra §Öyle aöylüyordu:) Terkos au
yu içilebilecek bir au haline gelme 
miştir. Teı·koa gölüne gidenler gör 
müşlerdir ki; gölün kenarında 

hayvan leıleri vardır. Su tamamen 
6a;yrisıhhidir. Belediye makamı 

Terk om ıslah etmiı .. bu auyun iıci 
lebilir ve nhhi olduğunu temin e
derek; bunu halka ilö~ edebilir ., 
mı . • 

3 - (Ayni mecliste belediye na 
mma aalôhiyettar bir aot pınlan 
•Öylüyor:) Şimdilik böyle bir ilQn 
yopamoyu:. Kot'i olarak auyun te 
miz: olduğuna kanoat getirdikten 
.sonra ancak ilôn edebiliri:.ı. Şim

diden böyle bir meauliyeti vicdani· 

yavrusu; sabahtan akıcıma kadar 
1 

Terkos suyu içiyor, Ve bu; yıllar· 
dır böyledir. Hiç bir mektepte içi· 
lebilecek iyi •u yoktur. Mektep i
darelerine; talebeye T erkos auyu 
içirtmek hakkını kim vermiftir? 
Bu su içilebilir diye; him temin 
etmiftir?. 
Çocuklarımuın küçük yaıta nh 

hatlerini bosocak herlıan6i bir 
fey,o herhalde; henüz ne olduğu 
İyice orlayo. lıoncrmıyan T erlıoa ..,. 
yundan daha çalı urarlı Jeiildir. 

Bu yıl da; mektepler açılır açıl
ma&; yavrularımı&ı bekleyen .ıiıui 
düıman 6ene Terko.ı .ıuyu olmUf• 
tur. Mektep idareleri bu clüımanı 
yok edebilmek için hemen tedbir 
almalıdır. Biıı böyle düfiinüyorH. 

Siz ne dersiniz ? 
--... ........ ...... ~----------~~---------------~----.._----...... ---=-..,,,J 

Kadıköy hastane· 
siz m i kalacak? 
Kadıköy ve Usküdar cihetinde o· 

turanlar. son zamanlarda hastaneaiz
likten çok sıkıntı çekmektedir1er.Teıti 
ıtat bittiği takdirde Haydarpa§a has
tanes.nin açılışı 29 Birincitc~§rinde 
mümkün olabilecektir. Karşı taraf 
halkı, bu hastaneyi dörtgözle bckle
mektedirlh, ·Usküdar Zeynep Kamil 
hastanesi doğumevi haline getirildiği 
için buraya hasta kabul edilememek
tedir. 

Dün bir genç kız matbaamıza bir 
mektup göndererek şunları anlatmış
tır: 

"Kolumda köpek memesi çrkmıştJ. 
Annemle beraber bu memeyi yitrdır· 
mak için Zeynep Kamil bastaneııine 
gittik. Fakat burada bana bakmak is
temediler. Hasekiye gitmemi söyledi
ler. Geceyi bin türlü ıztırap içinde 
geçirdim. Vakıa Zeynep Kamil do • 
2:um haataneaif.lir ........ •rDtla wıl.u
nan bir operf\tÖr benim ıztırabnru din 
dirmek için derhal müdahale edemez 
mi idi? 
Düşünün bir defa, eğer bu taraf -

larda bir kaza olsa, yaralılar nereye 
kaldırılacaktır? 

Kadıköy ve Usküdar halkı hastane
sizlikten çok sıkıntı çekmektedir. A· 
lakadarlarm nazarı dikkatini celbet • 
menizi rica ederim. 

Akdenizde ıeyyah vapurlan da 
dolatamıyor 

Ha~ş • Italya harbi dolayısile Ak
denizdeki durumun karışması bütün 
memleketler arasındaki turizm işleri
ne de tesir etmistir. Her sene bu mev. 
simde memleketimize ve şehrimize 
binlerce seyyah gelirken bu yıl pek 
az, hatta hiç gelmez olmuştur. Her 
ay Marsilyadan kalkarak Napoli. Me· 
sina.. ve Pire yolile lstanbula seyyah 
getiren Teofil Gotya vapuru da bu 
yüzden dün ancak birkaç ki§ilik bir 
kafile ile şehrimize gelmiştir. Teofil 
Gotya, dünkü son seferinde her za. 
man uğradığı Napo1i ve Mesina liman 
}arına ugramıyarak lskenderiye yoli
le ıeferini tamamlamıştır. 

itine denm ecl• tabii. Ben de mut
hıka bir it bulunmı. Sen de 1amm
du1L Arlık hiçbir koricam yok ( ı· 
tikbal ikiıniain. Hal zaten l>izimdi, 
Deiil mi? Blıık yanyanayn. .. 

Cemiie heıımr arka.ya dayamıı. gÖ7• 
leri ruh koldıyan bir intan ıihi sÜ· 
zük. baysın, parça perça manalarını 
iyice anlıyMnadıiı, fakat bütününden 
yüksden rnuıiki ile belki dah;. derin 
manalan ~flT'ek, viicudunda kesik 
•• halil iıpazmozlarla. 11çrayışlı\rla 

Şehirde otobiis 
işletilecek 

Tramvay arabaları gUn geçtikçe 
daha kalal;>alık bir hal almaktadır. 
Ş.ehrin seyrüseferini daha iyi bir ıe
kılde tanzim etmek için. §ehirde oto
büs işletilmesi düşünülmektedir. Be
lediye Tramvay Şirketi ile bu husus
ta temaslar yapmaktadır. Baymdırlrk 
~akanlığı bu iıi tasvip ederse, şeh· 
rın kalabalık caddelerinde otobüsle::
işletilecektir. 

Haliç vapurJanndan halk 
,ikayet ediyor 

Haliçte oturanlar. Haliç vapur şir· 
ketinin tarifelerinden şikayet etmek
tedirler. Tarifede muayyen saatlerde 
bazı vapurların kalkacağr yazılı ol • 
duğu halde. hemen her vapur, mutla· 
ka geç kalmaktadır. 

Esasen, son zamanlarda pek ba-

~fBW:nva~ıBJt.J>1~mtr6fl. 
cak dereceye gelmiştir. Haliç şirketi
nin belediye ile olan ihtilafı henüz 
netice•enmediğinden §irketin. artık 
vapurlara bakmadığı söyleniyor. 

Gıdasız çocuklara yemek 
verilecek 

Ilkmekteplerdeki gıdasız çocuklara 
yemek verilmesi için hazırlıklara de
vam edilmektedir. Kültür direktörlü
ğü mekteplerdeki fakir cocukları tes 
pit etmektedir. Onümüzdeki aybaşrn• 
dan itibaren yemek verme işine baş· 
lanabileceği umuluyor. Bu yıl Kızılay 
cemiyeti daha fazla çocuğa yardım et
mek için yeni varidat kaynakları a· 
ramaktadır. Şimdi"ik 2 bin çocuğa 
haftada dört gün yemek verilebile • 
cektir. 

Servisten çekilen otobüıler 
Baıı otobüs sahiplerinin. arabaları· 

nı 11ervisten çekerek i§letmedikleri 
anlaşrlmıstır. Halbuki, servisten bir 
araba çekilirken, belediyeve haber ve
rilmek zarureti vardır. Beledive tali
matına aykırı hareket eden · otobüs 
sahipleri cezalandmlacaklardu. 

Selimi dinliyordu. 
fakat birdenbire öfkeli bir •İlki· 

nitle doğrularak: 
- Sen bun1an Nahideye de söyle

din, değil mi? dedi. 
Fakat Selimden cevap belclemeden, 

telaar baygınlığa benzer bir lcendini 
bıTakıtla batını arkaya ıalnt!rerek: 
"HaYll', hRyır, diye mınldandı, sÖy· 
le, aöylel" 

Selim onun dizlerini kucaklıyarak 
devam ediyordu: 

• Poııta genel direktörlüğünün Ga
latada açtığı yeni postahane çabıma· 
lara başlamı§tır. 

• Mektep talebelerine, Istanbul it
faiye teşkilatının gösterilmesi içi:-ı, 
kültür direktörlügüne tebligat yapıl· 
mı tır. Haftada dört gun. istiyenler 
itfaiye müfrezelerini ve makinelerini 
gezip görebileceklerdir. 

• Usküdar lske e meydanında ya
pılmakta olan istimlak işinin d: va
mına ilkbl harda başlanacaktır. Mey
danın şimdiye kadar açılan yerlerine 
kaldırım taşı döşenmektedir. 

• Taksim meydanına bakan Emlak 
şirketine ait arsa üzerinde yapılmağa 
başlanan binanın ancak iki kat olına· 
sına müsaade edilmi§tir. Bu suretle, 
meydanın ' kapanmaması temin olu· 
nacaktır. 

• Yaz mezuniyetini geçirmek Uze
re memleketine giden Sovyet batkon
aoloıu Leon Haykia ıehrimize dön
mÜ§tÜr. 

• Bir müddettenberi Belgratta bu· 
lunan Yunan atatamiliteri Konstantin 
Ekonomu dilnkil ekspresle ıehrimize 
dönmüştür. 

• Yugoslav gazetecilerinden Ha
rambatiç Tarko dün şehrimize gel • 
miştir. Yugaalav gazet«i §ehrimizi 
gezecek ve memleketimiz hakkında 
bazı tetkiklerde bulunacaktır. 

Kuru~eşme depoları 
15 güne kadar 
Kalka cak mı? 

Kuruçeıme kömür depolan hak
kındaki mahkeme kararı ilgili depo 
aahiplerine bildirilmittir. Karara gö· 
re depolar buradan 1 S gün içinde kal· 
dınlacaktır. 

Yıllarca Kuruçeşme ve civarı hal
kını kömür tozuna bulayan ve genel 
sağlığı tehlikeye koyan bu depoların 
durumu hakkında mUtehassıı birçok 
doktor ve kimyagerler mahkemeye ra 
por vermi,Ş 1 erdir. Mahkeme ilamına 
esas olan raporlarda mütehassıs dok
torlar önemli birçok noktai nazarlar 
ileri sürmüşlerdir. 

Kömür depolarının bu aycn sonuna 
kadar bu ıahillerden kaldırılınas1 icap 
etmektedir. Fakat diğer taraftan be-
ı..-: •• _ ...... ~: --- "-........... _ ,.__~
gqıııtermeıt zaruretınoeoır. naıowu, 

belediye henüz bu meııele ile ilgilene
rek, dcpo'ara yer bulmuş değildir. 
Depoların yine deniz kenarında olına· 
sı bosaltma, vükleme noktasından i· 
cap etmektedir. 
Kuruçeşme halkı. ylllardır süren 

kömürtozu hikayesinden artık kurtu· 
luyorlar. 

Bükref turizm kongresi 
Natta acentesi direktörlerinden Zi· 

ya Fehmi BUkreşteki arsıulusal seya
hat acenteleri kongresine iştirak et
mek üzere dün Bükreşe hareket et • 
mişt:r. Kongrede bütün seyahat a
centelerinin turizm işleri üzerinde el· 
birliğile çalışmaarr temin edilecektir. 

Yugoslav hava filosu ay 
ıonunda geliyor 

Dost Yugoslav tayyarelerinden mü 
rekkep filonun bu ay sonunda şehri· 
mize geleceği haber verilmektedir. 

Dost filo, şehr:mizden Eskişehir 
ve Aııkaraya da gidecektir. Fi1o yedi 
tayyareden mürekkeptir. Memleketi
mizde bir hafta kadar kalacaktır. 

- Ah, evet, ben seni evvelce tam· 
mıı olaaydım... N eka<lar dofru •.• 
Onun değil, hiçbir kadının yüıürw 

1 
balunazdun. 

Cemile Selimin bir tutam saçını 
avuçlayıp çekeyek sordu: 

- Bundan ıonra hiçbir kadınla 
konutnuyacaiiru vadeder miıin ba· 

ı "•? 
- Elbette. 
- Na11I ama, biliyor musun? Hiç 

mi hiç konu9mıyacak11n. 
- Elbette. 
- Yine anlamadın. Mesela bir ka-

d1n bakkala ıireır·ıık: "Bana bir kilo 
tuz veri" bi~ demiyeceluin. Kadın• 
far sana bir şey sorarlarsa cevap ver
mekten kaçacaksrn. 

Selim başını kaldırarak Cemileye 
bekb ve gözlerinde gururun tatlı bir 
uyanııile sordu: 

- Nasrl olur o? Mesela Oniversİ· 
tede mi? 

- Aptal 1 Tabii, her yerden evvel 
orada. Sonra her yerde. 

- Olur mu hiç? Aricadaılar tefe 
koy_.ı.,. beni 1 Rezil olunan. Mesela 
aen bunu yapabilir miıin? Hiçbiı- er
kekle konutmıunak elinde midir? 

- Elimdedir. 
- Cemileciğim, ne bileyim, deli 

derler adama l 
- Zaten diyorlar. 
Selim gözlerini kırparak dü,Wıi 

ve mmldandı: 
- Sahi ne ıii7.el bir Fikir! Tatbiki 

mümkün ol" ne hRrikulack biT aık 

Bir adam için 15 yıl çok kısl 
ve çok uzundur. Bu kısalrk \1't 
uzunluk o adamın o 15 yrl içine 
neler srğdırabilcliğine · bağlıdıt: 
Galibin bu 15 yı 1 içine dehşetli 
şeyler sığdırabildiğini ben göz· 
!erimle gördüm. 15 yıl önce ilk 
gördüğüm Galib sahnenin üçün 
cü derecede bir adamıydı .. Be .. 
nim o zaman duyduklarım ve 
üstüme yaptığı tesir onun heP 
böyle kalacağıydı. 

Bugün Galib sahnenin birinci 
derecede adamlarından biridir. 
Ve o bu merdiveni ne boyu, ne 
bosu, ne sesiyle çrktı. O bu met" 
diveni harikulade bir inat, sabır, 
metodlu bir çalışmayla tınnan" 
dı. 

Galib için bugün bana yaıı 
yazdıran sebeb, metodlu çalışma 
nm sanat işlerinde nasıl, herşe)' 
değilse de, çok şey olduğunu 
gösteren mükemmel bir örnek 
oluşundandır. 

Orhan SELiM 

Kadıköy 
Kanalizasyonu 

Tophane ve cihangirdeki kanaliıas
yon faaliyeti iki aya kadar bitecek· 
tir. Bundan sonra. Kadıköyünde ka· 
nalizasyon yapılmağa baılanacaktır· 
Belediye gelecek sene ilkbahar sonu• 
na kadar Kurbağalıdere kanalizasyo
nunu bitirmek istiyor. Kadıköyüniiıl 
diğer kanalizasyon kollan da ıırasilt 
yapılacaktır. Kurbağalıderenin temi• 
letilmesi işi de önümüzdeki yaz söy• 
lendiğine göre, halledilecektir. 

Gıda maddeleri pahalılatıyor 
Bir haftad:r.ıberi erzak ve gıdı 

maddeleri üzerinde büyük bir yü
selme hareketi görülmektedir. Top
tan birinci Trabzon yağı 55 ten 66 
ya, kuru fasulye 13 ten 18 e, pata• 
tea 3 ten 6 ya. soğan 3 ten .5 e, rna• 
33 ten 38 e yükselmiştir. Bufıf:ffin 
perakende fiyatları daha yüksektir. 
Orta cins çıylann kilosu da 270 tea. 
320 kurup. çrkmı§tır. 

Huıuıi orta okulların durumu 
Kültür Bakanlığı, Şemaülmckitip 

Ortamektebinin resmi mekteplerle 
muadeletini kabul etmittir. Mektep 
ismini Okullar Güne~i olarak öz türk• 
çeye çevirmittir. Şemsülmekatip, bu• 
ıusi mektepler arasında en kıdcmU 
olanlardan biridir. 

Mektep idaresi muadeletin tasdik 
edilmesi üzerine tedrisata daha ziya• 
de önem vermiştir. 

Abidin Özmen Doğu illerine 
Hareket etti 

Bir müddettenberi şehrimizde isti· 
rahat etmekte olan Doğu illeri ispek· 
teri Abidin Ozmen dün ailesile bir • 
tikte Erganiye hareket etmiştir. 

Abidin Oımcn Erganide yapılmak· 
ta olan yeni tesisatı tetkik edecektir. 
Doğu ispekteri bu tetklklerini bitir • 
dikten sonra Doğu İlleri ilı;erinde bil• 
yük bir inceleme gezisine çrkaeaktrr• 

mukaTelesi ! Kı.Jcançlritn huftdan da• 
ha kahnmanca ilanı olamaz. 

Cemile ayağrN kaldnwak Setimi" 
yerde kıwık duran bir dizinin üstün• 
bastı: 

- Sen beni çok kıskaınyOI' ınu• 
ıun? diye sordu. 

-Çok. 
- Sen iıter kabul et, iıte.- etme. 

ben .... 
Cemile ırülerek ilave ediyordu: 
- Sana bütün erkekleri feda ede

cegım. Hiçbirile konutmıyM:ağan• 
ismim "aevdiği adamdan başka hiçbir 
eı·kekle konutmıyan KaragümriiıJi 
Deli Cemile" diye çılcacak. 

- Ah •.. Yaı>unazım ki. 
Cemile bir ta.raftan afaiqu vd 

kuvvetile Selimin dizi üıtiine uaayot• 
bir taraftan da ilci avucu ile birdd 
onun taçlanna Yapıtıp çekwek u
kahkahalar abyor: 

- Y apamn, yaparım! diyordu. 
- B.k kendin de alay ecliyon-

gülüycwaun. 
- Hotuma gidiyor da onun iç.İd 

gülüyonam. 
- Bu fikir a.ıl hıenim hofuma ıf• 

diyor ama inanmadığun için pbllİi" 
yonım. 

Selim ayağa kalkarak koltukta er 
milenin yanma aıkıttı. Tekrar kuc:aJı· 
lattılw. Selim Cemileyi elinden tut· 
tu, ayağa kaldırdı ve "Gel aana apa~· 
manı ıezdireyim" diyerek onu bitİt11s 
odaya ıötürdü. 

(Arkası varl 
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iş Kanunu Komisyonu Toplanıyor 

·\'urdumuzdaki Birçok Müesseseler Ve 
idareler Kanun Hakkında Raporlar Verdi 

[ôze! aytarımız biM•riycr] 
Ankara, 13 

İş kanunu layihasını tetkik et 
inekte olan Kamutay muvakkat 
komisyonu yarın sabah toplana
~.~~tır. Kamutay genel sekreter-
ıgı layiha etrafında Kamutaya 

€elip te encümene havale olu -
tıan temennileri ve her türlü ev
~a~ı bastırarak komisyon üye • 
erıne dağıtmıştır. Bu evrak a -
~sında çok önemlileri vardır. 
• ? .arada ilga edilmiş bulunan 
alı ıktisat meclisi genel sekre -
t:~liğinin hazırladığı bir rapor f ~2: çarpmaktadır. B~ raporda= 
Ukuınetirniz beynelmılel mesaı 

~rganizasyonuna üye bulundu -f Undan, mezkur organizasyon 
k onf eranslannın kabul ettiği ,, 

1 °~v.ansiyon projelerile t.avsiye
f erının: ali iktisat meclisı tara -
kından hazı:Ia?mış . b~1~!1an iş 
1 antınu proJesındekı hilkumler -
le ne dereceye kadar uygun bu· 
ltnduğu tahlil edilmekte ve nok 
~<lnlar işaret olunmaktadır. ~u 
•. 0nvansiyonlarla tavsiyelerın 
011crn Ii bir kısmrnm ne mer'i 
?ttevzuatımızda ve ne de iş ka -
llunu projesinde nazari dikkate 
airntnadığı görülmüştür. Bunla
tın başlıcaları şunlardır: 

l - Deniz işçileri, 
2- içtimai sigortalar, 
3 - Ziraat işçileri meseleleri. 
:Sunlardan deniz işçileri vazi-

hetinin kara işçilerine nazaran 
Ususiyetine mebni, ayrı bir de-

. Beyoğlunun bir resim çerçev~ 
~~ sadakatile sımsıkı çerçeveledı 
gı renkler ve çehreler vardır. 
llu Çehrelerden bazılarına Beya 
Zıt veya Fatihte rastgelmek ba
tıa bir gün Sultanahmet · camiini 
l<urtuluş veya Maçkada görmek 
kadar tuhaf geliyor. Size anlat
tl'ıak istediaim çiçekçi kadın Be
~oğıuna B;yazıt kulesinin Be -
~azıda alıştığı kadar alışmış ve 
ll7Yoğlundan bir parça oluver -
tnıştir. 
Seyoğluna gecen herkesin o-

11~ tanıdığını ve yahut onun he 
~ınıizi tanıdığım zannediyo -
tuın. Ben onu ilk defa müşterile
tine sadaka verir gibi hizmet e
<len bir Beyaz Rus pastahanesin 
Qe gördüm. Yaşını saklamıyan 
Pörsümüs bir yiizü, akı bol saçla 
tı, zaif f~kat çevik bir vücudü 
Vardı. Dilencilerin ve üstü başı 
bir parça geri adamların sıkı bir 
gürnrUğe tabi oldukları kahve 
kapısından 0 bir müşteriden da
ha süratle uirmiş ve herkesin 
tna.sasma uğramıştı. Çiçeklerini 
&att:nak için ısrar etmıyordu .. 

Muvakhat komisyonun başkanı Dr. 
General Hakkı Şinasi 

niz işçileri kanunile hükümlen -
dirilmesi; ve içtimai sigortala -
rm da teknik cihetten hususi 
tetkikata ihtiyaç gösterdiği, ve 
mahiyeti itibarile de muayyen 
bir hadden aşağı kazancı olan 
vatandaşların hepsine teşmili ik 
tiza eden bir mesele olmasından 
dolayı iş kanunundan ayn bir 
kanunla nazari itibare alınması 
diişünülmüştür. Ziraat işçileri 

Sonra genç bayanın hiç çiçek sa 
tın almaya niyeti ve belki de pa 
rası olmadığını görünce çiçekle 
ri geri alacağı yerde orada bırak 
tI ve derhal kahveden çrkıp git 
ti. Genç model bir çiçeklere bir 
kahvenin patronuna ve müşte -
rilere bakarak bu garip ikramın 
nereden geldi~ini anlamaya çalı 
şıyordu. Bu gariphedi~ed~~ ço.k 
memnun olan model bır gun bır 
arkadaş bahçesinden . topladr~ı 
koca bir çiçek demetıle Beyog
lundan geçerken bizim c?m:~ 
ciçekçi kadına rastlar ve ılk ışı 
buketi ona hediye etmek olur ... 
Bu sefer çiçekçi eskisinden da -
ha cömert kesilerek: 

- Ben size bir tek gül ver -
m~im bir bahçe değili. eler. Ve 
koca demetten bir gül çıkararak 
alır ve bu giilü piyasaya çıkar. -
mamak inceliğini göstererek ya 
kasına takar .. 

Bunu bana model anlattığı za 
man hayret etmiş ve ona bu :y; 
yürekli kadınla dost olmasını 
ve ondan hususi hayatı hakkın
da malumat almasını rica et
miştim . 

meselesine gelince, hükfımeti -
mizce tesbit edilecek bir ziraat 
programile beraber bu hususta -
ki hükümlerin tedvini cihetine 
gidilmesi daha muvafık görül -
müştür. 

Yün ve pamuk ipliği imaline 
mahsus Türk anonim şirketi, 
Türkiye madenciler birliği, İs -
tanbul marangozlar cemiyeti, 
süel fabrikalar genel direktör -
lüğü, Ereğli haV?.ai fahmiye 
amele birliği iş kanunu projesi 
hakkında mütalealarmı birer 
muhtıra ile Kamutaya bildir -
mişlerdir. Komisyonun yarınki 
toplantısında birer birer okuna -
cak olan bu raporlarda üzerinde 
durulacak mütalealar vardır. 

Yün ve pamuk ipliği imal e
den şirket, muhtırasında; bilhas 
sa kadınların her türlü işlerde 
gece çalışmalarından men~dil -
mesi için projeye konan hukme 
itiraz etmektedir. İşçilerinden 
yüzde seksenini kadınlar teşkil 
eden bu şirketin fabrikasında 
kadınlar geceleri çalıştırılamadı 
ğı takdirde birçok sınai müesse
seler fabrikalarındaki çalışma -
tarını tatil etmek mecburiyetin
de kalacaklardır. Zira, şirketin 
iddiasına göre; fabrika rnemle -
ketin iplik ihtiyacını karşılıya -
bilmek için gündüz ve gece ça -
lrşmak mecburiyetindedir. Ve 
iplik işi, asırların verdiği bir iti
yatla sadece kadın işidir. 

Masonlar 
nr.n T oolantı 
Yapmadılar 

Türkiye Mason teşkilatının 
hükumet tarafından lağvedildi -
ğini ve Mason teşkilatına ait em 
valin hükumete intikal edeceği
ni yazmıştık. Bu hususta içiş • 
ler Bakanlığının ilbaylrklara 
gönderdiği tamim üzerine Ma -
sonların toplantısı yasak edil -
miştir. Dün pazar ve tatil olma· 
sı dolayısile birçok locaların t.op 
lantıları vardı. Bu karardan dılı
layI Masonlar dün toplantı flll>' 
mamışlardır. 

ilk ve son perdeleriııde h:ıı!" b~ 
lunduğu bir kıskançlık htk~y~sı 
anlatmıştı: Çi _ ?kçi kadın ıçkı -
1i bir dansinge girmiş. Kadml~ 
erkekli kalabalık masalardan hı 
risinde çiçeklerinin h·~men he · 
men yarısını satın almı~lar. Ya
rım saat sonra dansiğ~e·ı bütün 
çiçeklerini satarak dışarı / kan 
çiçekçi kadın birkaç adım öte -
sinde yürüyen bir çiftin boğuk 
ve hırçın münakaşasına kulak 
misafiri olmuş: Erkek: 

- Bu rakı kokan çiçekleri 
derhal atmanı istiyorum. Der -
hal.. Diyor 

Kadın: 

- Benim de müthiş sinirime 
dokunmağa başladılar fal:at yo
lun ortasında nereye atalım ca
nım?. 

Diye cevap veriyormuş ve ar 
kalarmdan gelip giden olup ol
madığ.na hakmak için başını çe
viren genç kadın Beyoö-lunun 
her yerinde hazır ve naz;r olan 
çiçekçi kadını görmüş; çiçekçi 
kadın gerıç bayanı bu rakı ko -
kan çiçeklerden kurtarmış. 

MEMLEKET KONUŞMALAR! 

Genel Sayıma Yaklaşırken 
Bu ayın yirmisinde bütün Türkiye

de genel sayım yapılacaktır. Genel 
sayım. yurdun ve ulusun kalkınması 
ve ilerlemesi bakımından olduğu ka
dar bugünkü durumunu belli edecek 
gizli ve saklı varlıkları, ortaya dök· 
mesi yanından da önemlidir. 

Bir ulusun, bir devletin varlığı, 
soysal topluluğu kuran yurddaşlarm 
fizik, moral, ekonomi~ varlıkları ile 
ölçülür. Bir ülkede yaşıyan yurddaş
lar barış günlerinde ekonomi ve kül
tür alanındaki savaşların önciisüdür
ler. Yurddaş barış günlerinde yur
dun ekonomi ve kültür yaşayışında 
kurununda, d ö ğ Ü ş ve s a v .a ş 
yurdu korumak ve kurtarmak; yurt 
bayrağını sınır dışlarında dalgalandır
mak için çarpışır. 

Yurdumuzda ilk sayım Kanuni Sü
leyman zamanında yapılmıştır. Her 
türlü teknik ölçü 've bilgilerden uzak 
olarak yapılan bu sayım ev sayısı 
üzerine y.ıpılmıstı. Bu tarihten 1927 
yılına kadar. her devlet şubesi kendi 
branşı için istatistik denemeleri yap· 
mıştır. Sübjektif bir halde yapılan bu 
denemelere bel bağlamak doi:ru de· 
ğildir. 

Başka memleketlerde nüfus sayımı 
bundan birçok yıllar evvel başlamış· 
tır. Her devlet istatistik genel di
rektörlüğü diye yalnız bu işlerle uğ
raşan, yurdun ve yurddaşm görülür, 
görülmez fizik ve moral kabiliyetleri
ni. sosyal, siyasal, ekoncımik enstitü
lerini sayan. bunların geçen yıllara 
göre durumlarını, gelecek senelere 
göre çalışma yollarım gösterecek ku
rumlar yapmışlardır. 

Türkiye Cümhuriyeti Hiiklımcti 
bundan birkaç yıl evvel. yurdun bu 
noksanını gözönüne alarak Belçika
dan Emil Jakar adlı bir uzman getir
miş ve lstatistik Genel Direktörlüğü
nün başına geçirmiştir. 

l 927 senesi birincitcşrin ayının 
2o inci günü yapılan ve ancak bir de
neme çerçevesini aşmıyan sayıma gö
re bütün Türkiyemizde 13.648.270 ki
şi vardır. Nüfusumuzun bu kadar ol
duğu iddia edilemez. Bu adedin art
hğı, bilhassa 2330 sayılı Af Kanunu 
ile birçok gizli nüfusun meydana çık
tığı şüphesizdir. 

Yine devlet sayı ve sözlerine göre 
Türkiyemiz, 1.170 kilometre murab
baı genişliğinde lıulunan ba.aklıklarla 
8.434 kilometre murabbaı büyüklü
ğünde olan göller hariç olmak üzere 
762.736 kilometre murabbaı genişli
ğindedir. 

Bu hesaba göre Türkiyemiz çok 
tenha bir memlekettir. Bir kilometre 
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maktadır. Halbuki Italyada bir kilo· 
metre murabbaı yerde 124 kişi. kom
şu ve dost Yunanistanda ise 38 kişi 
yaşamaktadır. 

Arsıulusal istatistiklere göre bütün 
Avrupada nüfus artmaktadır. Dr. Ro
man Gorecki'nin "Yeni Polonya" ad
lı kitabında (Sahife: 22) göstermiş 
olduğu sayılara göre Lehistan 1930 
yılında binde 17; Çekoslovakya bin
de 6.9; Almanya binde 5.9; Fransa 
b~nde 5.3; Isvi~re binde 4.5: Belçika 
bınde 3.2: Ingıltere binde 2.9 nisbe
tinde artmışlardır. 

Türkiyemiz, en doğurucu (velUt) 
memleketlerden biridir. Fakat üzün-

Türkiye 
Ev Kraliçesi 
Musabakaınız 
Yakında ba,hyor 

Türkiye Ev Kraliçesi 
müaabakui ıu m9"Q• 
lar üzerinde yapıla
caktır: 

EV TERTiBi 

DiKiŞ, BiQKi 

NAKIŞ, OYA 

ÇOCUK SA.KiMi 

YEMEK PiŞiRMEK 

... 

2000 Lira 
Mükafatlı 

Ev kraliçesi mU.. bü 
tün ev k yakmdan alA-
kadar edecektir • 

tü ile söyliyebiliriz ki, doğum k:ıdar, 
ölüm de çoktur. 

Eldeki sayılara göre Anadolu 1884-
1914 yılları arasında artmıştır. Ncmu
ta salnamesinde okunan rakamlara 
nazaran 1884 yılında Anadoluda 
11.850.000 nüfus varken bu sayı 1914 
senesinde 15. 700.000 i bulmuştur. 
Demek oluyor ki Anadolumuzda nü
fus otuz sene içinde 3.850.000 ki~i. 
yani mevcut nüfusa nazaran yüzde 
otuz iki nisbetinde artmı§lır. 

Diğer taraftan 1871 senesinden 
191 O yılına kadar geçen müddet için
de Rusya yüzde 86.5: Alriıanya yüz
de 58.2 nisbetinde artmışlardır. 

Türkiyemiz doğum bakımından 
zengin bir memleket olmakla bera
ber, ölüm hadiseleri de çoktur. Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
son yıllar içinde çıkardığı mukayese
li tevellüdat ve vefiyat haritaları bi
ze üzüntü verecek kadar önemlidir. 
Bu haritalara göre, Antalya,Divarbc
kir, Ergani, Genç, Samsun, Siirt vi
layet ve kazalarındaki doğum1ar, 
ölümlerden daha azdır. 

Aşağıdaki rakamlar ölümlerin do
ğumlardan nekadar fazla olduğunu 
gösterir: 

Vilayet Doğumdan fazla ölüm 

Istanbul 13. 100 
Diyarbekir 550 
Antalya 400 
Samsun 150 
Diğer vilayetlerimizde doğumlar 

ölümlerden fazladır. Bi.ıtün Türkiye
de doğanlar ölenlerden 45.000 kişi 
daha fazladır. 

Aşağıdaki rakamlar bizimle kom
§Ularımız arasında ölüme göre fazla 
doğumu gösterir. 

Memleketler 
Olüme göre 
fazla doğum 

Türkiye 45.000 
Bulgaristan 20.000 
Italya 500.000 
Yunanistan 30.000 
Italyayı bir yana bırakıyoruz. 

Komşularımız Yunanistanla Bulga
ristanın genişliğini topraklarımızla 
ölçersek bu notlann bizim için sevin
dirici olmadığını görürüz. 

20 Birinciteşrinde yapılacak ikinci 
sayım Türke ait her ~eyi hakikate ya· 
km bir şekilde bildirecektir. Uçüncü, 
dördüncü, yedinci, yirminci sayımlar· 
da hakikate daha yak1aşmış buluna
cak. yurdun ve yurdda§ın kalkınma 
ve ilerlemesi için gerek ölçüleri, sis
temleri elde edeceğiz. 20 - 10 - 935 
gününü ulusal bir ilgi ile bekliyerck 
n\c•n :\cn ö.icvl<.ı i :yi'C1; ulµ!IO.l }:ıir i§ 
olarak yapmalıyız. 

Safaeddin KARANAKÇI 

Zarla kumar 
Oynıyanlar 

POLiS 

Sabıkalılardan Nuri, Esat 
Kanber, Şefik, Bürhan, diğer 
Bürhan, Şükrü, isimlerinde 8 
kişinin Sirkecide kumluk deni -
len sahil kısımda zar ile kumar 
oynadıklarını gören zabıta suç
luları yakalamıştır. 

Hocasını vuran matru t talebe 

Bundan bir müddet evvel Ga
latada yazıcr sokağında Kaba -
taş ve Haydarpaşa liseleri Al -
manca öğretmeni Ludneri yara· 
lıyan ve sonra kacan Bürhan 
Bursada yakalanmıŞtır. Bürha -
nın bugün jandarma nezareti al
tında şehrimize getirilmesi rnuh 
temeldir. 

Bürhan Ankaradaki saylav 
Hasan Alinin evinde yapılan hır 
sızlıkla da alakadardır. 

Bürhanın, saylav Hasan Ali -
nin elbiselerini çalmakla suçlu 
diğer arkadaşı polis tarafından 
aranılmaktadır. Bunlar henüz 
ele geçmiş değildir. 
Beyoğlu hastanesinde tedavi 

edilmekte olan öğretmen Lud -
ner hastaneden çıkarak evine git 
miştir. Tedavisini evinde yaptır
maktadır. 

YIRTIK PARA 
Yırtık elbise, yırtık mendil, yırtık 

çorap gözden düşer, istimalden düşer 
ama yırtık para neden dü~r? Bunu 
bir türlü Jrestirememişimdir. Yırtılan 
yıpranan paranın ifade ettiği şey bir 
mendilin ettiği hizmet gibi değildir. 
O, devletin sikke hakkını taşır. Bu 
hak kağıdın eakimes~ yıpra.maı1 ve 
yrrtrlmasile ne eskir, ne yıprar, ne ele 
yırtılır. Onun içindir ki; hemen he· 
men kiı.ğıl para kullanan bütün mem• 
leketlerde devlet bankaııı veya hazİIVe· 
si eskimi§ paraları değittirir. Hatta 
lngiltere bankası kendi gİ!elerine ge
len her kullanılmıı parayı değiştirir. 

Şimdi bunlan görüşüp bu İ§ üze
rinde mutabık kaldıktan sonra gele
lim benim başıma gelenlere: 

Benim biı· yırtık Ji. 
r a m v a r. . T e k 1 i r a. Bana 
nasıl ge:lmiı bilmiyoı-um. Şüphesiz on, 
on be! kağıdın ara11na ıolrn1uılar. Bu 
lira enine boyuna birkaç yerinden 
yırtık. Lakin piyasada dolaşan köşe
leri ve bükük yerleri aşınmış liralar
dan 1 ıha yeni imi§. Onun için liramn 
topluiğne ba§ı kadar bir parçası hile 
eksik değil. Bunu değişlirırJ~ için 
bir ufak kartla Meııkez Ban'kaıına 
gönderdim. (Ankaraya gitmeli) de
mİ§ler ama geri vermişler. Kendim 
bu paraları değiıtiren gişeye gittim. 

- Efendim! Bu lirayı değiştirir 
misiniz?. 

Uzun tetkikten sonra: 
- Hayır!. Ankaraya göndermeli ... 

- O halde bu para ge9er mi, ıeç· 
tnez rni? Onu söyleyin!.. 

- O nu da ben bilmem. 
- Güzel ... 
Haydi bankanın ileri gclcnlcrindel\ 

bir zatın yanına. Derdiıni ona anlat• 
ton. Bana yerden göğe kndar hak ver• 
dikten sonra Finanı Bakanlığında bu 
işJ.e uğratan dairenin biribirine mü
tenakıs talimat ve emirler verdiğini 
söyledi. Bu emirlerden birisi şuduT: 

(Yırtrh paranın parçaları ta• 
mam ve ayni kağıttan koptuğu an
laşılrrsa nekadar yırtık olursa ol• 
sun yenisile değiştirmelidir.) 

Bu güzel ıaahrlara göre benim Ji. 
ra değişir. Lakin bir başkası dnha 
var: 
(Eğer yırtık parçalar asıl lira

nın bütününün yüz.de bilmem ha
flndan ulak oluraa Jeğiştirilmeı;.) 

Buna göre de hcnim lira değişmez. 
Çünkü on kuruşluk kadar bir parça• 
sr var. Bunun için de satrançlı &t· 
veUer yanılmış. Onunln ölçüp bH
yorlar. Yani para dcğ'iştin:tı 't işi de 
adeta bir zanaat haline soliulmuş. O 
kadar girift ve çetrefil hale gelmiı. 

Bu ikinci emre bakılırsa parayı 
yırtarken ölçerek yrrtncağız. Lakin 
unutuluyor ki, para İstiy01~ yırtJ. 
ma.z ve çok defa para bir kİ§inİn de
ğil, binlerce adamın elinden r,cçerck 
eskir. Böylece dayanrklılığını kaybet
miş paralann en son benim elimd~ 
büsbJtÜn yırhlmasınm zarannı neden 
ben çekeyim ve niçin Merkez Banka
" eskimiş olduğunu gördüğü pıırala· 
rı mütemadiyen değiştirmez? 

Bana daha fena bir şey anlattr1a,.. 
Yırtık olduğu icin (Battal) damgası 
vurulup iade edilen paralan birhlkım 
açıkgözler memleketimize ilk olarak 
gelen ve paramızı pulumuzu tannnı· 
yan ıeyyahla1'a sürüyorlarmış. Hele 
bu vak'a büsbütün acı bir hadisedir. 
imdi. Devlet kendi parası eskidikçe, 
yırtıldıkça değiştirir. Bunu fazla gay
retke~Jikle güçleştinneğe ve ince in
ce şartlar lı:oymağa lüzum yoktur. 
Bir kağıdın parçalan tamam ise hat· 
ta yarışından fazlası tamamsa yenisi-
1e değiştirmeli kadar tabii ve haklı 
bir şey olamaz. Başka türlü olunca 
devletin parası yırbk, eski, yıpraınıt 
gibi bahanelerle geçmez olur. 

B. FELEK 

r 
20 ilkteşrin Pazar 

GENEL NÜFUS SAYIMI GÜN() 

Doktora, Ebeye, ilaca ihtiyacı

nız olursa hemen zabıta memur
larına ve bekçilere haber veriniz. 

İhtiyacınız derhal temin edile
cektir. Hükumet bunun için terti
ba almışur. 

Başvekalet 

istatistik Umum Müdürlüğü 

'-~~~-------J 

• Beykoz vapur iskelesine çı
kan 30 ya~larmcla Karabet kızr 
Virjin vapura binmek istediği 

sırada denize düşmüş ise de çi -
maci Ahmet tarafından kurta -
rılmıştır. Elinde bulunan çanta 
denizde kaybolmuştur. mn tahta döşeme üzerinde ya -

nık bırakılan bir mumun düş _ 
mesile yangın çıkmış saman ve 
otlar tutuşmuş ise de söndürül· 
müştür. . Oni.imüzdeki masalardan hı -

r.1nde resim atölyelerinde mo~e~ 
lık Yapan genç bir bayan çay ıçı 
Yordu. Onun masasına yaklaştı. 
\re çantasının üzerine güzel kır 
nuzı bir gül ile bir karanfilden 
~ret ufar.rk bir demet koydu. 

Birkaç hafta sonra model o -
nunla bir parça kontı~abilmeğe 
fırsat bulduğunu, fakat hayatı 
hakkında hiçbir şey ·.;§-rr ::teme -
diğini söylüyordu. Yalnız çiçek 
çi kadın ona birkaç akşam evvel 

Fakat benim bu hikaye de ho 
şuma giden çiçekçi kadının ken 
disine teşekkür eden genç baya 
na yakasından hiç eksik olmı -
yan bir karanfili :lediye etmesi 
ve çiçekleı ini ikincı bir defa aj· 
ni yerde satmak için tekrar dan
singe dalmaması "~ hu sııtılm1c; 
çiçekleri birer .birer yola serp ~ 
mesidir. 

MUM.a ZDA DORT MEY· 
ZUDA KAZANANLARA AYRI 
m"' ... """ ATLAR VERiLECEK. 

• Çarşıkapı Kürkçülerde o -
turan sucu Hasarım oğlu Meh -
met, esir pazarından geçerken 
fenalık gelmiş di.işerek ölmüş -
tür. Yapılan muayenesinde kalp 
sektesinden öldüğü anlaşılmış · 
trr. 

• Akbıyıkta Kapıağasr soka
ğında Mustafa çıkmazında 41 
numaralı sucu Hüseyinin ahırı-

~ • Kumkapı Babayiğit soka -
gında oturan ı 5 yaşında Koço, 
simitçi f ırınmda tezgah tar Ah -
met ile kavga etmiş neticecle Ah 
met çakı ile Koçoyu hafif suret
te yaralamıştır. 
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. ~rsinde Telgraf Çekmek] Kırşehir Daimi 
ıçm Gişede Çok Bekleniyor Encümeninin 

.. M.::~.in, (Özel a~tanmız bildiriyor) - İstanbul posta başmü - Kadın U yesi 

S.AGLIK 

Ö~ÜTLERi 
1STANBULUN 

BAROMETRESİ 

Çünkü: 
!J•rııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•&: 

IROBERTAI 
. :ı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•r. ·'Karyoka nan yaratıcı aan'aıkarıarınıa, ··"'aryoka,, Y1 

n unutturacak heyecan •~ leııetie çok U.tün 
•ah.-ıı.-rt .. r dır Saftan aşatı parter 40 kuru' Ye progrmm üc-rf'tl Y"'" 

YILDIZ sınEMAs .ınoA __ .. 
d_url_ugun~~n ~ersın posta ~e telgraf direktörlüğüne atanan Se · 
lamı gel?ı.ışe .başladı. Mersın telgraf kişesinde telgraf vereco.k 
herhangıbır kımse çok zamanlar yarım saat bir saat beklemek 
mecb_uriY,~t!nde kalıyor. Mersin ticari vaziye~i münasebetile tel
g:af ı.şlennm pek çok olmasına rağmen telgraf alan yalnız bir 
gışedır: Telgraf vermek istiyenlere, yeni direktörün bir kolaylık 
bulacagmı umuyoruz. 

Bir yerde hava tazyif<inin değişik
liklerini gösteren barometrenin ileri
ye g~riye hareketlerini kollamak hic 

' hasta olmıyanlar için adeta eğlenceli 
bir iştir. 

~~~ UROLOG • OPERATOR ~-~~!!111 

Dr. RESiD SAMi 
İdrar yollan hastalıktan mütehassısı, Beyoğlu istiklal caddesi 

Fakat, barometrenin hareketlerini 
bir de ihtiyarlara ve hastalara soru
nuz. Onlann evlerinde barometreleri 
olmasa bile, hava tazyikinin değişti
ğini bilirler. Çünkü ıstıraplarr artar. 

• -- __ (Eski Mulen Ruj karşısı) Vehab B. Ap. No. 61 

Erzurum un Çifte Minareleri 
Erzurun:ı, (Özel _aytarımız bildiriyor) - Çifte minareler Erzu

ru.~da e.skı eserlerın en değerlisidir. 12 inci Miladi asırda Selçuki 
Turkle:ı tarafından yapılmıştrr. Bu minareler uzun asırlarda 
mu~t~lıf sebeplerle kısmen yıkılmış ve çatlamıştı. Minarelerin 
t~mın k~rarlaştırılmıştır. Bu husus için 16 bin lira sarfedilecek
tır. Tamırata başlanmıştır. 

Pirinç Ürünü Bu Yll Çok 
'Ant~~ya, (Özel ~ytarımız bildiriyor) - Bu sene pek verimli 

olan pırınç ma~sulu alınmıştır. En büyük pirinç çiftliklerine sahip 
olan C.emal Tu~a~n:1 t~rl~larında Acem ve Çin pirinçleri de mu· 
vaffakıyctle yetıştırıl~ıştır. ~ntalyada pirinç üri\nünün gittikçe 
fazlalaşma~mdan çeltık fabrıkası tevsi edilmiş ve depoları yapıl· 
mıştır: Zahıre borsasında buğday alış verişi çok hararetlidir. Su
sam pıyasasında da mevsimi olmak dolayısile büyük bir canlılık 
vardır. 

Konya Albümü Hazırlan yor 
~re~li.,. (Özel. art~rımız bildiriyor) - Konya vilayetinin ikti

sadı, zıraı, sıhhı, ıçtımai ve kültürel faaliyetini, kurulmuş veya 
k~rulı:ıakta olan müessese, cemiyet. fabrika, şirket gibi teşek
kullenn yaptıkları işin nev'i ve miktarını işçi ve memur adedini 
vilayet dahilinde yetişen zirai mahsulatı~ cinslerini ,miktarları: 
nı ve mıntakalarmı vatandaşlara tanıtmak amacile bir kitap çı
kanlacaktır. Bu kitabın ismi (Konya Albümü) olacaktır. 

BuA albümün bir an evvel neşri için şimdiden faaliyete geçilmiş 
ve alakadarlardan malumat istenilmiştir. Bu malumat toplandık
tan sonra mevcutlarla birleştirilerek bu kitao vücuda ı;retirilecek· 
tir. -
Samsunda Güzel Bir Sergi 

. ~a!11su~, (Özel ay~arımız bildiriyor) - İkinci yıl hayvan ser
gısı .J.ısenın yanındakı ağaçlıklı mesiresinde törenle açılmıştır. 

Bu yıl sergiye ancak on sekiz tay, dokuzu taylı olmak üzere yir
ı.1i Ü~ kısrak .. d~r.t boe~ v,. hir "-n•lr lr .. :,-..ı.cı:1-~1 ... :-

Memduha Girgin 

Kırşehir, ( Ozel aytanmız bikliri
yor) - Kırşehir daimi encümenine 
tiye seçilen Memduha N. Girgin ili
m.zde kadınlık ilerleyişi işlerinde da
ima önayak ve başarılmasında büyük 
hizmeti olan bayanlarımızdandır. 

Kcndisile görüştum. Bana dedi ki: 
"- Yurt i. !erinde canla başla ça· 

lışıyoru.z. Türk devriminde Atatür • 
kUn bizlere ait onayladığı kanundan 
sok memnunuz. Verilen hakka değe
rimiz olduğunu isbata çalışıyoruz . ., 

lzmir telefon ıosyeteai 
taahhüdünü tutmuyor mu? 
İzmir, (Özel aytarrmız bildiriyor) 

- Telefon so~yetesinin bazı taah
hiltlerini yerine getirmediği gôrül
mü~tür. Sosyete mümessilleri, bayın· 
dırlık bakanlığtnın daveti üzerine 
Ankaraya gitmişlerdir. 

Ereğlide yeni bir okul 
Ereğli, (Özel aytarımız bildiriyor) 

- Bez fabrikasının inşası dolayısile 
ihtiyacrn fazla miktarda arttığını na
zarı itıbara alan Konya vilayeti, E
re!linin vaziyetile mütenasip bir ilk 
okul inşa etmek icin ilkbaharda faa
liyete geçecektir. ~ 

İlk okul icin t!ecen sene avrılan 
-..aınımcı\:--;tıcı.oı-.a "\ı'ıa.ınıtuuı-c.. ••• -~r-.s 

Hava tazyiki azalınca, daha fırtına 
çıkmadan önce, sinirlinin ağrılan a
yaklanır. Öfkesi artar, yorl!'unluğu 
ziyadelesir... Göğüs tıkanıklığı olan
ların nefesleri birdenbire azalır. Vc
remilerin ateşleri artar. Birçokları
nın ağzından kan gelir. Dört yü:ı: ve
remli üzerinde yapılan bir istatistik
te bunlardan üç yüzünün a~zından 
kan geldiği vakit hava tazyikinin a7. 
olduğu görülmüştür. Hele romatiz
malılar 1 Onlar bava tazyikinin deği
şeceğini barometredcn önce haber ve
rirler. 

Güzel fstanbulun havasr, acaba, 
tazyik yönünden nasıldır? Yuvarlağın 
yüzünde bulunduğu yere göre tazyi
kin iyice yüksek ve hele deniz kena
rında olduğu için düzgün, Napoli, 
Floransa şehirleri gibi havalarının 
güzelliği ile ün almış şehirlere ben
zemesi lazım. 

. Halbuki on dört yıl icinde yaprlan 
bır barometre istatistiğine bakılırsa 
1ıtanbul, yuvarla&!ın yüzünde kendi 
hizasında ve kenrlisi gibi deniz kena
rında bulunan şehirlere hiç benzemi
yor. 

Bir kere bu on dört yıl içinde va. 
sa ti tazyik tam yedi yüz altmış mili
metredir. Bu da lstanbulun coğraf
ya seviyesine göre pek az. Bu baro
metre sayısına göre İstanbul bu se
viyeden ı;ok yukarda, Danimarkanın 
Apenrade sehrine benziyor. İstanbul 
41 derecede bulunduğu halde o ~ehir 
55 derecede olduğundan, İstanbulun 
h~va tazyiki kendi coğrafya derecesi· 
ntn 1 1 derece yükseğine göredir de
mek olur. 

Sonra, İstanbulda barometre pelc 
oynaktır. En yüksek dereceııile en 
asağı derecesi arasındaki fark 25.8 
dereceye çıkıyor. Bundan dolayr bu
rada havanın birdenbire değişmeleri 
pek sık oluyor. 

lstanbuJ Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Demirköy Kıt'atı için el
li yedi bin liralık Dörtyüz 
kırk ton Un kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 
İlk teminat Dörtbin ikiyüz 
Doksan liradır. İhalesi 15 
Birinci Teşrin 935 sah gü
nü saat 16 dadır. İsteklile
rin tekliflerini Vize Satın-
alma momisyonuna ver-
meleri. (306) (5973) 

7676 

* • * 
İhalesi Fesh edilen 150 

ton ağır benzinin kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuş
tur. İhalesi 25-~ 0-935 cu
ma günü saat 1 1 dedir. 
Hepsinin biçilen ederi 
487 50 lira ilk inanç parası 
3656 liradır. İhaleye gire
ceklerin 2490 sayılı kanu
nun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgelerle teminat 
ve teklif mektuplarını iha
le saatinden bir saat evvel 
Ankarada M. M. V. Satın
alma Komisyonuna verme
leri. (333) (6245) 7965 

şa M. M. V. Satınalma Ko· 
misyonundan verilir. Eksilt 
meye girecekler 2625 liralı\< 
ilk inanç parası ile birlikte 
kanunun 2 ve 3 maddelerin· 
de yazıh belgelerle birlikte 
teklif mektuplarını ihale sa· 
atinden bir saat evvel An· 
karada M. M. V. Satmaıırıa 
Komisyonuna vern1eleri. 

(323) (6097) 7801 

* * • 
Bin baş dağ top koşumıl 

katırlarına pazarlık günii 
yine talip çıkmamıştır. Bu 
defa pazarlığı 21/1O/935 
pazartesi günü saat 14 te .. 
dir. Beher hayvanın tahmirı 
bedeli 330 liradır. Muvak .. 
kat teminatı 17750 liradır. 
Evsaf ve şartnamesini al
mak ve görmek üzere 1 6 1i .. 
ra 5 O kuruş mukabilinde M· 
M. V. Satmalma Komisyo
nundan alınacaktır. Pazar .. 
lığa i ş t i r a k edeceklerin 
2490 sayılı kanunda göste
rilen vesaikle ve teminat 
mektubu ile birlikte belli 

Çı $ * 
Bursa garnizonu ıçın gün ve saatte Ankarada M . 

50000 kilo koyun eti satın M. V. Satmalma Komisyo
almacaktır. Tahmin edilen nuna gelmeleri. 
~ - ~~~~~~~~~(68~ 

İki üç yrldan'beri aşım yapılaı'ı halis kan Arap ve Nonyos ay-
gırlarının henüz yetişmiş tayları çoğalmadığından sergiye fazla 
hayvan iştirak ettirilememiştir. Gelecek yıllar bu miktarın birkac; 
misli artacağı ve yetiştirmenin verimi daha ziyade belli olacağı 
tabiidir. Sergiye kayıtlı hayvanların hepsi de güzel ve ıslah edil-· 
miş cinslerdir. Hemen ekserisine 1.300 lira mükafat verilmiş ve 
sergi dün kapcı"lmıştır. Aşağı.:aki resim sergide teşhir edilen bo· 
ğalardan birini gösteriyor. 

üzerine başka bir cinete kullanılmış
tı. Bu sene buna meydan verilmiye
rek ilk okulun inşası kat'i olarak bi
tirilecektir. 

f stanbulun dört mevsim arasında 
Jı!truv ~tr ~JwnmdaR. ..9.\1.~~%... f ;ırxlf. 
sa ti derec~si 7 58. vazın 7 5 7 oldueu 
halde sonbaharda 76 t,ıf, kışın 762,8 
dir. 

namesi · satınalma K;mis- Derman evı· 
yonundadır.Eksiltme 25-10-
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EDGAR WALLACE 

- Niçin ben de bu filmle bu ka· 
dar ahikadar oluyorum. bilmiyorum. 
İtiraf ederim 1$i, daha birkaç hafta 
evveline kadar, bir filmin nasıl ya
pıldığı benim için esrardı. Hatta bu 
gün bile de öyle ya .. 

O srrada sekreter, başrnı kapının 
aralr~mdan soktu. 

- Mis Stella geldi, görüşmek is-
ter misiniz? 

Knebvorth'un suratı hemen asıldı. 
Kıı;aca: • 

- Hayır, dedi. 
Longval: 
- Ah, dedi, işte dün ak~m gör· 

dü~lim bir başkası daha l Ben civar· 
dıı film çevireceğinizi tahmin ediyor
dum. Öyle söylüyorlardı değil mi? 
F:ıkat Foss yanıldığımı söyledi. Ka
rl;n güzel.. Siz de öyle bulmuyor 
musunuz? 

- Pek, pek ... 
- Doğrusu güzel .. Modern haya-

tın bize getirdiği gürilltU ve patırtı 
karakterler de yumuşaklığa ve tatlılı
fta yer bırakmıyor. Gerçi ben tcrak· 
ki düşmanı degilim. Modern zaman 

benim için hayatın ideal safhasıdır. 
İhtiyar ziyaretçi müsaade alıp git· 

tikten sonra stüdyo direktörü Brix
an'a döndü: 

- İşittiniz değil mi? Güzelmiş ve 
tatlı karakterdeymiş. Eğer Stella 
tatlı karakterde yaradılmışsa. acaba 
,eytan için ne biçim maya kullanıl· 
mıştır. 
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KAFA 

Brixan dışarıya çıkarken Stellayı 
stüdyonun kapısında gördü. Griff şa
tosuna, yemeğe davetli olduğunu da 
hatırladı. Genç kadın detektifin he
men yanına geldi: 

- Mister Brixan biraz sizinle ko· 
nuşmak istiyorum, dedi, siı: detek· 
tifsinlz değil mi? 

- Evet. 
- Otomobilim sokağın köıesinde 

bekliyor, lUtfen bize kadar gelmek 
ister misiniz? 

KUÇUK TELGRAF
0

1 
HABERLERi 

• Muğla. (Tan) - ilimiz i«jinde 
beş mektebin yapılması bitmiş, bir 
mektebin yapılması devam etmekte • 
dir. Sekiz mektebin de yapılmasına 
başlanmak üzeredir. 

• Muğla, (Tan) - Fethiye - Muğ 
la soşası ilzerinde bulunan köprü ve 
su geçitlerinin ihalesi yapılmıştır. 

• Merzifon, (Tan) - Bu yıl ilko· 
kullara çok istekli vardır. Birinci sı
nıflar 60 talebeden aşağı olmamakla 
beraber, diğer aınınar da doludur. Ha 
lihazırda, birinci, ikinci, üçüncü, dör
düncü sınıflar için birer şubeye daha 
ihtiyaç vardır. Ve bu yüzden ilçebay• 
lıga hergün birçok dilekçe verilmek· 
tedir. 

• Akdağ, (Tan) - Kızılay kuru
mu menfaatine Mavi Yıldırım piyesi 
temsil edilmittir. Temsilde ilçe halkı 
ve işyarlan ve köy mümessilleri ha· 

man, bu davetin sebebini dinlemeğe 
hazırlandı. Stella: 

- Mister Brixan, dedi, size bir 
şey söyliyeceğim, zannedfyorum ki, 
siz de biliyorsunuz. 

Yüzü solgun, hareketleri asabi idi. 
- Söyliyeceklerimin hepsini an· 

!attıktan sonra hakkımda ne hüküm 
vereceksiniz. bilmiyorum. Fakat ne 
yapayım, artık usamıyacağun. 

O sırada holde zil çaldı. 
- Telefon. Bir dakika müııai!.1eni-

zi rica edeceğim. • 

Bunların nctice~i su oluyor ki, ts. 
tanbulda nezle ve soğuk alma avni 
coğrafva seviyesinde ve deniz kena
rında bulunQn başka yerlere nisbetle 
daha çoktur. 

Bundan ba~ka. burada hava tazvi
kl lüzumundan az olduğu için top· 
raktan çıkan kötü gazler daha çok o
luyor. 

Bereket versin ki, azyikin az olma
sı İstanbul toprağından çıkan radivas 
yonun daha 41ok olmasına sebeo olu
yor. Simdiki fenni fikirlere gö_re de 
bir iklinıde en kıvmeli sey radivas
yondur. Bunun için, bizim güzel ı~ 
anbulumuz havaca nekadar soğuk. 
nekadar rüzgarlı olsa yine bizim kıy
metli yurdumuzdur. 

lok111an Hekim 

zır buJunmuıtur. 

• Gaziayıntap. (Tan) - Halkevi 
için yaptırılan sahne ~ek ~üzel ol -
muştur. Halkcvi tcmsıl kolu tarafın
dan gençliğe faydalı eserler temsil e
dilmektedir. 

- ---= 
- Hayır, teşekkür ederim, ben 

biraz yürümek isterim. 
- Eğer isterseniz, sizi sehrin ka

pısrnda bırakırım, çünkü ·ben de o 
istikametten gideceğim. 

Brixan düşündü. Elbette o istika
mette gidecek. Çünkü Grlff şatosu· 
n~ın .Yolu oradan geçer. Ot9mobile 
bındıler. (ienÇ kadın detektifi oteli
nin önünde bırakır bırakmaz fırladı . . . ' 
gıttı. 

Brixan otele girdiği zaman, gar
son: 

Genç kadın kapıyı yarı açık bıra• 
karak. acele çıktı. Brixan kısa ve ser 
cevaplar verildiğini işitiyordu. Sonra 
bir silk ut fasılası oldu. Anla§ılan ka
dın hiçbir mUtalea aöylemeden sade• 
ce dinliyordu. Stella iki dakika sonra 
aalona gelince. gözleri parlıyordu, Yl\ 
zil ateş gibi yanıyordu. 

- Söyliyeceklerimi biraz sonra 
söyler•em, bana darılmauınız, değil 
mi? 

- Efendim, sizin için bir telgraf 
var, dedi. 

Çocuk hemen yazıhaneye ko~up 
bir telgraf getirdi. Brixan okuduğu 
telgrafın m~thi' manasını evvela an
lıyamadı. Bır daha okudu, bir daha 
okudu: 

"Bu ~hah C<>liham Jlfthiyesinde 
kesik bir -! bulundu. Derhal geli· 
niz, Staines.,, 

Brixan tereddüt etti. Söyliyecek hu 
susi bir sözü olmamakla beraber, A· 
dele'i görmekte daha ziyade i tical 
ediyordu. Nihayet daveti kabul etti: 

- Maalmemnuniye .. 

Brixan telefomla genç kadının 
Gregory ile konuştuğunu anlamıştı. 

- Size söyliyeceklerimi hemen 
söyliyemediğim için, sizi beklettiğim 
için beni affediniz. Acaba yarın gö
rüşsek olur mu? 

Bir saat ıonra komiserliğin önUn
dc otomobilden indi. Staines kendi11i
ni kapının l>nünde bekliyordu. 

-. Bu sabah erkenden bulundu. 
}-IUvıyetini da}la tesbit edemedik. 

Detektifi içerde bir odaya götürdü. 
odanrn ortasındaki masanın Uzerin· 
de bfr kasa duruyordu. Kumandan 
kasa~ın kapağını kaldırdı. 

Genç kadın direksiyonu meharetle 
kullanıyor ve dikkati direksiyonda ol
duğu için yol boyunca hiç konu~mu
yordu. Brixan genç kadının pencere. 
leri muhteşem bir manzaraya bakan 
kUçük zarif salonunda oturduğu :ı:a-

Brixan serbest kaldığına mem· 
nun: 

- Hay hayı dedi. 
- Sizi istediğiniz yere götüreyim 

mi? 

Brıxan balmumu kesilmiş olan ka
faya baktı ve kendisi de sarardı. 

- Vay canına, diye mırıldandı 

AÇILDI 

Her gün ikiden altıya kadar 
Haatalar kabul olunur 

Pazartesi Pertembe glinleri 
Yedi buçuktan ona kadar muayene v• 
ameliyatlar meccanen yapılr. Ront• 

ken, diyatermi, ültraviyole• ve berı 

türlü asri tesisat. 

İstanbul Cağaloğlu Mahmudiye 

caddesi Kız lisesi bitişiğinde Derman 

evi. 

935 cuma günü saat 16 da 
Bursada Topanede Satın
alma Komisyonu binasında 
kapalı zarf usuliledir. Mu
vakkat teminatı 1312 lira 
5 O kuruştur. Eksiltmeye 
iştirak edecekler Ticaret O
dasında kayıtlı oldukları
na dair vesika göstermeleri 
lazımdır. Teklif mektupları 
saat 1 5 şe kadar Bursada 
Satınalma Komisyonu Reis 
liğine verilmiş olacaktır. 
(338) (6284) 7972 

* *. E""' MAKSiM .... 
_ Yapılmakta olan eaaılı tamirat 
::::: tadılit n tuiaatı bitmek 

Bir metresine biçilen e-
der 35 kuruş olan 100 bin 
metre yatak kılıflığı bez ka
palı zarfla ihalesi 21-1 O -
935 pazartesi günü saat 15 
tedir. Şartnamesi 17 5 kuru-

Kaaanın içindeki baş Foss'un baır 
idi. 
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BİR tz ÜZERİNDE 
Brixan kasanın içindeki mUthış 

manzaraya sanki tutulmuş gibi bir 
müddet baktı. Sonra yavaşça kapa
ğını kapattı, dışarıya çıktılar. 
Tanıdınız mı? 

- Evet, Foss'un kafası l Kneb· 
vorth sinema şirketinin eski senaris
tinin kafasr .. Daha dün gece saat on 
bire doğru hayatdaydı. Görenler var. 
Ben de yüzünü görmedimse de, on 
birden evvel sesini işittim. GriH şato
sunda idi. Kafanın yanında her za
manki gibi gağıt yok muydu? 

- Bir kağrt bulduk ama, ötekilere 
hiç benzemiyor. 

Staines daktilo ile yazılmış bir k!· 
cıt uzattı. Bir tek satıT: 

"itle hainin başı!,, 
Dorking polisine telefone ettim. 

Gece yağmurlu havada o tarafta bir· 
kaç otomobil geçmi§. Fakat hiçbiri i· 
yice anlaşılamamış. 

- llan nesredilmis mi? 
Staines kafasını salladı. 

-i üzeredir. 
.., Pek yakında kapılannı nyın 
5 müfterileTine açacaktır. -E Telefon: 42633 
İl 11111111111111111111111111111111111111 JI 

Fakat şimdiye kadar şüpheli bir ilaO 
neşredilmedi. 

Brixan dedi ki: 
- Şimdi bütün ihtimalleri gözönU• 

ne alalım. Bu adamın gece saat oıt 
birle ababın üçU arasında öldilrül • 
düğü muhakkak. Saat üçe doğru ol• 
ması daha kuvvetle melhuzdur. Çün• 
kü eğer katil Sussex'dc oturuyors• 
kafayı Cobham nahiyesine getirip bl" 
rakmak ve sonra sabahtan evvel geri• 
ye dönmek için vakit lazımdır. 

Briun hemen otomobile atlıyaratc. 
Chichester'e ve oradan da gçç vakit 
Griff 'atosuna gitti. Zili çaldı. Hif 
cevap yok. Bir daha «jaldı. En nihayet 
yukarı pencereden Grcgory'nin seti 
duyuldu: 

- Kim o? 
- Ben. Brixan 1 Biraz Mister orr 

rory ile konuşmak istiyorum. 
- Benimle ne konu~acaksınız? 
- lniniz, ıöyliyeceğim. 
- Ben timdi yatağa girdim, yardi 

geliniz, daha iyi 1 
- Hayır, şimdi sizi görmek isÔ' 

yorum. Ara§ttrma yapmak için emil 
aldım. 

- Hayır, biz de ilk defa onu dü -
gündlik. Şimdi bütün gazetelerde iyi 
tedbirler almı§ bulunuyoruz. Her ga· 
zete böyle bir ilan ne.şredildiği raman, 
bize haber vereceklerini vadettiler. 

Brixan doğru söylemivordu. Bö1" 
le bir emir almak evvele~ hatırındaıl 
dahi geçmemişti. 

. P~ncercaeki adam hemen geri çl' 
kıldı ve cam kmlacakmış gibi şidd~ 
le a.tağıya indi. Uzun bir zaman gcçP. 

[Arkası vatl 
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Lecri 1 edbırıer Etraf.ında Pariste Bir 

Fransızlar hiddet uyandırır Gösteride 500 
şekilde hareket Kişi Yakalandı 

1 d d • ı Paris, 13.A.A. - Herhangi bir etmemek a.Azım ır ıyor ar gösteri yapılmamış oldUğH halde O· 
pera civarında ihtiyaten. bcşyüz ki. 

Paris, 13 A.A. - Tanzim komite-
5inin çalışmalarından uzun uzadıya 
ibahsedcn gazeteler, tesirli olmaları 
§artilc ekonomik ve a.nansal tedbirler 
alınmasını ısrarla istemekte, fakat 
tehlikeli bir siyasal dıırum ihda..; edil 
rncmesi için bu tedbir~rin hidde; u
Yandırıcı bir mahiyet t~ımamal~n ge 
rektiğini yazmaktadırl!l'J'. Bazı gaze· 
~eler, iyi incelenmemi~ yahut durum 
ı~e telifi kabul olmıyan aecri tedbirle
rı.ıı alışveriş faaliyetini cfıevinnck, ~a· 
~ııt karıştırmakla Avrupa ekonomı • 
~.•n.de uyandıracaktarı karJ!iıkhklardan 
OtUrü endiıe duymaktadırlar. 

Petit Jurnal diyor ki: 
.. On sekizler komitesinCle herkes 

~abuk ve yerinde hareket etmek ve 
en at hiddet uyandıncı tedbirler kul
lanmak fikrinde birle§miş bl.llunmak· 
tadır.,, 

Matin şunları yazıyor: 
"Zecri tedbirin makanizması hay• 

rcte değer bir çabuklukla kurnlmak
tadrr. Tedbirlerin tatbikinin fazla gc
tikmiycccği tahmin edilebilir. Cö • 
rü~melerdcn anlaşılmıştır ki on sekiz
ler arasmda esaslı hiçbir ihtilaf yok· 
hır. Genel tesire göre tasarlanac zec· 
ri tedbirlerin derhal ve tesirli bir şe
kilde tatbik edilmeleri gerektir. 

lhtitıiflı olan tek nokta tatbik şe • 
killeri il.zerindedir ... 
. Diğer taraftan, "Quotidicn,. garctc

gı Almanyanın Büyük Harpte ablu.ka
Ya rağmen iaşesini temin edebildiğ'ini 
ve şimdiki durumda, Italyanm. AI -
Jnanya ile hemhudut olan ülkelerden 
inal alabileceğini hatırlatmaktadır . ., 

Jurnal gazetesi diyor ki: 
• "Eğer derhal bır sonuca vanlmak 
ı teniyorsa, basit ve mutedil bazı ted
birler almakla iktifa edilmelidir. Fa
kat Italyaya kar§ı, genci bir teeim 
hoykotajı yapmak isteniliyorsa, çok 
hüytık karışıklıklara doğru gidiliyor 
demektir.,, 

Oeuvre gazetesinde Madam Ta
bouis şunları yazıyor: 

"Tedbirler çok geniş olarak tatbik 
edilmez • ki bundan korkmak gerek· 
tır • ve önemli bir sonuç vermezlerse 
başil~a1-. ı'-rdır • n çı., bile :.,i~-ab: 
luka bazı tehlike ta§ıyabilir ve Lem· 
dra ile Faris arasında bazı anlaşmaz-

l'ımerikada kredi 
enflasyonu 

N evyork, 13 A.A. - Kredi 
cnflösyonu tehlikesi, Amerika
nın bu haftaki ekonomik duru -
nıunun en önemli amillerinden 
biri olmuştur. Nevyork borsası 
başkam Gaks geçen çarşanba 
günü. şayet hükumet zamanın -
da müdahale edipte önüne geç· 
miyecek olursa tehlikeli bi rbuh 
ran olabileceğini söylemiştır. 

Kambiyo emniyet komisyonu 
başkam Landis bu komisyunun 
elinde böyle bir müdahale kud • 
rcti olmadığını \'C hükumetin ha 
len mer'i olanlardan hi'işka hiç· 
bir tedbir düşünmediğini ifade 
etmiştir. 

Bu diyevler, Valuta fiatlart • 
nrn yükselmesine yardım etmek 
liiUretite müessir olmuştur. Buna 
binaen hükumet bitaraflık ya • 
sası mucibince ambargoya tabi 
tutulan emtia listesine ip1:idai 
maddeleri sokmamağa karar 
vermiştir. 

Bu maddelerin piyasası 6-1 • 
930 danberi görülmedik bir had 
<le erişmiştir. Muamelatoı genel 
f!Urette iyi oluşu bu yükselişe 
Yardım etmiştir. Bundan başka 
halk. Habeş harbinin yerine 
nıaksur kalacagım zannetmeğe 
nıütemayilclir. 

Genel surette ekono""ııik du • 
rum Ağustos ortalarmdaki gibi 
olup yal01z ağır endüstl·icie bir 
durgunluk görülmektedir. 

YurddOfl 
31 Birincitcp-in araıaluaal bir 

arttırma pnüdür. Yarcldaı o KÜn 
diier alualardan 11cri kalmamamı~ 

için bankaya. az da oba para ya-
hr. 

Ulusal Ekonomi ve 

Artt•nn• Kurumu \. ______ _ 

lrk arın doğmasından da korkulabil- $i kadar tevlcif edildiği hab' r veril
mektedir. Mevkufları ı içerisinde sol 

ir ... 
Oeuvrc gazetesine göre, böyle bir 

durum karşısında Fransa için asli teh 
Jike, Almanyanın fırsattan istifade 
ederek Avrupayı karıştırması değil, 
fakat İngiltere He olan ilgilerinin so
ğumasıdır.,. 

Eclıo de Paris'nin Ccnevreden alıp 
son dakika sütununda verdiği bir ha
bere göre Hitlerci çcvenlcr bir bildi· 
rig dağıtmıflardır. Bunda Almanya
nın silah ambargosuna istirake cağrrıl 
mış olduğu hakındaki haberin ası1 srz
lığr bildirilmekte ve bunun hiç olmaz. 
ıa vaktinden evvel verilmiş bir haber 
olarak telakki edilmesi gerektiği söy
lenmektedir. Almanya muhasamava 
müdahale etmek ve btt hususta hci -
hangi bir durum takınmak için hiçbir 
sebep görmemektedir ... 

Bulgaristan ve halva 
Sofya, 13 A.A. - Zecri tedbirler 

meselesini inceleyen Slovo gazetec:i, 
ekonomik tedbirlerin miieıısir olmala· 
rını muhtemel görmemekte ve Al -
manya ile Japonyanın fırsattan isti -
fade ederek Italvaya olan satışlarını 
artırmak istiycceklerini sanmaktadır. 
Gazete şunlan ilbe ediyor: 

... Bul~aristanırı durumu naziktir. 
Çünkü ltalya her yıl 5-6 milyonluk 
Bulgar malr satın almaktadır • 

Zecri tedbirler ve Almanya 
Berlin, 13 A.A. - Naeht Ausgabe 

gazetesi. ekonomik zecri tedbirıe:in 
büvük ıı:ücliiklerle kar~ılanacab v"" iş 
tirak eden ülkeler için ağır fedakar
lıkları icap ettireccP.:i sonucunu ren 
bir etüt yaymaktadır. 

Bu gazete di·:or ki: 
"Ekonomik ablukanın ne demek ol· 

duğunu biliyoru:r:. Fakat ya~mak i
çin döğüşen bir uluııun ne fedakarlık
lara, ne mahrumiyetlere katlanmağ'a 
muktedir olduğunu d;ı biliyoruz, Za· 
ttn bu ı1bhıkanın birçok yarılmış nok· 
taları o'acaktır. Macaristan Italvanın 
en başlıca tarım ve hayvan yeti~tiri· 
cisidir. İsviçre de zecri tedbirler hal-
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goıdavyanm ltalvava vaptıir ihracat 
bütiln ihracatının ylizde yirmisini bul
makti!dır. 

Amerikada 
Deprem 
Helcna (Amerika), 13 A.A. -

Montana bölgesinde on iki ka -
dar şehrin halkı gece yarısı. bir 
yer depremi yiizünden uykudan 
uyanmışlar ve paniğe kapılmış· 
larq1r. Kimseye bir zarar gelme 
miştir. Maddi hasar önemsızdir. 

Almanyaya kaçırılan 
bir İfçi 

Metz, 13 A.A. - String Ven
d~l'de çalışmakta olan bir işçi • 
nın kaçakçılar taraf mdan Al -
man toprağına sürüklenerek jan 
darmalara teslim edildiği haber 
alınmıştır. Bu işçi Sarrebrük'de 
hapse tıkılmıştır. 

Bir vapurda i,tial 
Haven, 13 A.A. - Dün Vo -

roşilof adındaki Sovyet vapurun 
da makina dairesinde vezser fe· 
neri ile N orderney arasmda kuv 
vetli bir iştial olmuş ve dört ki· 
şi ağır surette yaralanmıştır. E· 
ğer birçok kişi de hafif yaralan 
mıştır. 

KUÇUK HARiCI 
HABERLt::.R 

• Peşte, 13 A.A. - Dış Ba · 
kanı Kanya saltanat naibı tara· 
fmdan kaydıhayat şartiyle se
nato üyeliğine tayin olunmuş · 
tur. Kanya şimdiye kadar kabi · 
nenin parlamentoya mensup ol· 
mıyan yegane Bakanı idi. 

• Varşova, 13 A.A. - Zirar
dov'da adı sam belli olmıyan 
bir adam, Rus işgali zamanın • 
da sosyalist Polonya çevenle • 
rinde iki yüzlü hareketlerde bu 
lunmuş olmakla tanınmış Saha· 
reviç'i öldünnüştür. Sahareviç 
meşhur sosyalist Montrifi çar
lık polisine yakalatm1ştı. Saha • 
roviç'in hakiki hüviyeti bun • 
dan bir ytl önce meydana çıkmış 
tır. Bu adam. nasılsa Polonya 
hükumeti hizmetine girmişti. 

cenaha mem.up, karsı nüma)'isciler· 
d.• vardır. ~ 
Tevkifat esnasında ne bir bağmr du 
yulmuş, ne de hır halk toplantısı 
görülmüştür . 

U~üncü genel 
Espektör Rizede 

Rize. 13 A.A. - Tün Hopa· 
dan vapurJa şehrimize gelen ü
çüncü genel enspcktör çok sa -
mimi gösterilerle karşılanmz.ş -
tır. Belediye önünde toplanan 
halka enspektör Atatürk'ün s.c· 
lam ve muhabbetlerini müjdı=:le
miş ve doğu illerine verilen kıy· 
met ve ehemmiyetten bahis ile 
iiçüncü ğenel enspektörlüğün 
kuruluşundaki amacı anlatmış · 
tır. 

Enspektör bu sabah il kona -
ğında memleket işleri ve bilhas
sa soysal durum hakkında şeh· 
rin ileri gelenleriyle görüşmeler 
ve konuşmalar yapmış ve yanın 
dakilerle birlikte bugün Güney· 
su vapuriyle Trabzona hareket 
etmiştir. 

Ankarada bisiklet 
mukavemet koşusu 

Ankara, 13.A.A. - Bölge bisiklet 
mukavemet birinciliği bugün Akköp
rü • Sincanköyü yolu üzerinde iki 
defa gidip gdme olarak 92 kilomet
relik bir uzada yapılmıştır. 

Muhtelif kliiblere mensup sekiz 
biskleticinin istirak ettiği bu yarış, 
musabıklar arasında bulunan fazla 
rekabet neticesi, hemen denebilir ki 
ıene bidayetindenberi yaptlan koşu· 
ların en heyecanlısı olmuıtu. 

Neticede dünkti ı;ürat yarışını ka

kazan 1934 Türkiye birincisi Gü
venç ~pordan Talat '2 aat 52 t\";{kika 
15 saniye ile birinci, Ankara Gücün
den Niyazi ikinci, Çankayadan Osep 
üçüncü gelmişlerdir. 

Bu koşuda Ankara Gücüden Ey
yüb üçıincü gclmi§Se de hakem rapo
rıına nazaran yarış harici bırakıldı

ğından, ö.sep bir derece üste çıkmış· 
tır. 

Denizlide ipek böcekçiliği 
mektel. açılıyor 

Deniz:Ji. (Özel aytarımız bildiri
yor) - Tarrm bakanlığı Deni7lidc 
bir ipckböcekçiliği mektebi açacaktır. 
Bu mektebin masrafı hususi idare ta
rafından temin edilmiştir. Okul icin 
fidan bahçesine yakın elverişli bir bi
na kiralanacaktır. 

~ ............ .... 
ÖZ Dil 
Yeni bir anket 

a~tldı 
••uıua"; r•likimi:z; dil hakkında 

etimolojik bir anket açmııtır. An· 
ketin gayesi; dilimizde.ki kelimellll• 
rin kökleri ; ekleri &ifil te1ekkülleri 
hokkındaki ~örüşleri anlamaktır. 
Bilginlerimiz ve dil iıleri ile ağTa· 
ıanlanmu:; bu ank.tin aıaiıya ya~ 
driımuı auallerine verecekleri cc· 
vapları gazetemiz yazı işim direk· 
törlüğüne &Jeya Ulus gazeteai ya.zı 
İfleri direktörlüğüne gönderebilir
ler. 

Anketin sualleri fUnlardır: 
"1 - Sabah; ubahleyin. 2 -

öğle; öğleyin: 3 - ikindi: ikindi· 
yin • ikindileyin·, 4 - Ak,.aım • ak· 

1 
• .., • 

~am ~yın: S - Y abı: yataıym - yat• 
filfeyın; 6 - Gündü?.· gündü:zün· 
ıündüzleyin; 7 - Gi~e: ıiceleyin. 

1) Yukal'daki kelimelerin ilk ve 
aSTI kökleri nelerdir? 

il) Bu kelimeler naaıl teıekkül 
etmişlerdir? 

111) Bu kelimeleri letkil etmek 
için köke ilave olunan ekler neler· 
dir ve eklerin herbirinin mana fark 
lan bakımından rolleri ne olmuş· 
tur? 

iV) Bu arattmna neticesinde 
A - Türk dili kökleri· ve; 
8 - Türk dili ekleri; 've; 
C - Türk sözlerinin tefekkiilü 

hakkında bir kaide çıkarmak müm 
Jcün müdür.'' --

No. 3 Çeviren: M. Rasim OZG EN 

Altmış Dört Yaşındaki Çar On Sekiz Yaşındaki 
Bir Çapkın Gibi Hareket Ediyordu 

Tecessüsten kendimden geçmi . 
onu gözlerimle takip ediyordum. Gü
zel çehresinin yciııli meali, ve şahane 
kumral saçlarının şaşaası ho uma gi
diyordu. Prensesin sinirli bulunduğu 
meydandaydı. Her an imparatora dö 
nüyor ve yavaşça onun elini okşu
yordu. 

O, kadınlar tarafından göz hapsin
de olmasalardı, erkekleri teshir de e· 
debilirdi. Onun mükaleme~e karış· 
mak için sarfettiği gayret, nazikane 
bir ailkütla kar§rlaıııyordu. Ona acı· 
yordum ve onun. Rusya imparatoru 
olmak gibi bir bethahtlığı bulunan 
güzel. iyi ve şen gir adamı sevmesin· 
den dolayı buğza uğramasının sebe· 
bini anhyamıyordum. 

Uzun zamandanberi beraber yaşa
malarına rağmen biribirferine karşı 
hayranlıklarına hiç halel gelmemişti, 

Altmış dört ya -ındaki Çar ikinci 
Aleksandr, on sekiz yaşındaki bir 
çapkın gibi hareket ediyor: prensesin 
küçücük kulağına cesaret verici söz
ler fısıldıyordu. Şarabın hoşuna. gi· 
dip gitmediğini soruyor, onun bütün 
söylediklerini tasvip ediyordu. Son
ra, ailesi efradına, dostane bakışlar
la bakıyor ve bu bakışlarla onları da 
şairane saadete iştirake davet ediyor, 
hiç olmazsa ~ocuklarda prensese kar
şı sevgi uyandığını görmekten haz 
alarak kardeşlerimle, benimle şakala
~ıyordu. 

Küçük Gogo 
Yemeğin sonunda. bir mürebbiye 

üç çocuğu getirdi. İmparator, gurur· 
la bağırdı: 

- Oh ... İşte benim Gogom 1 
Afacan oğlanı kucakladı ve omu

zuna oturttu. 
- Gogo. !'ööyle bakalım, senin asıl 

adın nedir? 
Cogo: 
- Ben Prens Jorj Aleksandroviç 

Yuryevskiyim, cevabını verdi. 
- Prens Yuryevski, hepimiz si

zinle tanıştığımızdan dolayı mahzu-
- • • 0011.:)'\hlı: '\ n .... \\.o \.uu t'' \:.U'D. ı;ıou. 

dük olmak ho§unuı:a gider mi? 
Prenses. asabi müdahale etti: 
- Rica edermi Saşa. 
İmparator, şakaya bozduğu bu tel

mihlerle, ailesi efradı arasında küfüv 
süz ZC'vcesinden olan çocuklarının 

meşru tanıtmasına imkan olup olma
dığını yoklamak istiyordu. 

Prenses bu gece teheyyücünden 
i'k defa olarak etiketi unutmuş ve 
herkesin önünde zevcine küçük ismi
le hitap etmişti. 

Bereket ver11in, Gogo. haşmctmca
bın tuvalctile o kadar mesgul idi ki, 
kcnd sine tevcih edilmek istenilen ün· 
vanın faidelcrinden gafil kaldı. Ve 
Çar da cevap istemekte ısrar etmedi. 

Bununla beraber, ikinci Aleksandr 
m ihsas etmeden, imparatorluk hane
danı azalarının hoşnutsuzluklarmt an 
lamamaya azmettiği meydanda idi ve 
ailenin lıu ilk içtimaı imt:dadrnca, bil
huaa çocuk arının pazar keyiflerbi 
şenlendirmekte vakit geçirdi. 

Yemek en sonra. bir ltalyan hokka 
b~zr!l elçabukluğu marifetleri seyre • 
dıldı. Gogo. içimizden en küçüklerini 
aeçcrck bitişik salona gecirdi ve ora
da, bize. bisiklete binmekteki çevikli
ğini gösterdi. Sonra. Rus dağlarında 
buzda kayar gibi bir halının üzerine 
oturarak kaydı. 

Kilçtik çocuk, bizim ve bilhassa 
ken?isi on üç yasında olduğu halde 
y~dı yaşında bir amcası olduğuna '"e· 
vınen amcazadem Nicky'nin dostluğu 
nu kazanmak istiyordu. 

Kavga 
Kı!lık saraydan ayrıldıktan sonra. 

e~eveynimizin diger bir kavgasına oı;a · 
hıt olduk. Annem birden bire taşdı: 

- Siz, istcdigı:ıizi söyler ve yapa
bilirsiniz. Ben. hic bir zaman bu hile· 
kar kadını tanıınıyacağım. Ondan nef
ret ve onu tahkir ediyorum. lmpara
torluk ailesinin umumi ictimamda bi
rade~.inize (Saşa) diye hitap etmesi 
ne kustahlık ı. 

Babam. içini çekti ve ümitsizlikle 
b~şını salladı. Sonra epeyce milliyim 
hır sesle cevap verdi: 

Siz. hala onun. iyi veya kötü olu
şuna, yahut klJ'T"ehizliğine rağmen, 
Ça.rla evlendiğini anlamaktan istinkaf 
edıyorııunuz. Bir kadın, ne zamandan 
beri. bir cerniyctte, kocasının lakabı
nı ku1lanmak hakkından mahrum bu
lunuyor. Rana daima resmi clkabımla 
mı hitap ediyorsunuz? 

Annem, gözlerine yaşlar hücum e
derek itiraz ctit: 

. - Ru kadı1r gülünç bi~ mükaycs~
yı nasıl yapabiliyorsunuz? Bt'ıı bir ai
le kırmadım . Ren, benim ve si:ıin aile
mizin muvafakatilc sizinle evlendim. 
Ben, imparatorluğuıı harabisi için kun 

ikinci Aleksandr ile küfüvsü: 

dakçılık e.miyorum. 
Babama da kızmak sıra ı gelmişti. 

Her kelimenin uzcrindc durarak fevc 
ran etti: 

- Sizi katiycn menederim, siıi bu 
kadar ayıp dedikodu arı tekrarlamak
tan menederim. M iıstakbcl Rusya im 
paratoriçesine sizin ve diger impara
torluk ailesi efradının, hatta irsen ve
liaht olanla zevcesinin ncr.aketle mu
amele etmesi mecburidir. Bunun böy· 
le bilinmesi lazımdır. 

Sarayda balo 
Ebeveynimin miıka1emesıni dinler

ken, kendi kendime soruyordum: 
Prenses Yourievskayayı nerede gör
müştüm? 

Birdenbire hatırladım ve o anda, 
Sen Petersburga seyahatlerimin birin 
de. Sarayda gördüğüm bir balo göz· 
}erimin ônüne gcldı. Onu, orada gör
müş tim. 

Kı ık araym tavanları gôriılemi
yecek kadar yüksek olan ve saray ser 
lerinde yetiştirilmi orkidelerle ve sı
cak Jklimlere mahsus sair cicekter1e 
süsle~miş bulunan geniş salon lan: 
palmı •eler sıralanmış bıiyük merdi· 
ven: aynaların şasaalari e parlayan 
dehlizler. Her!':eyi hazırlamak için, 
tam iki hafta, sekiz yiiz kişi çalısmış 
ve saray müteahhitleri soğuk içkil~r 
ve nefis yiyecekler ihzarmda bırihir-

izdivacından doğan oilu 

lcrile yarış etmişlerdi. O gece 7 5 in• 
ci Kırım alayına mah us Mıralay uni
formasını giymcğe müsaade almıştım. 
Salonların kapıları onündc ayakta du· 
ran, ba arı--ia. tepelerinde impara • 
torluk rem olan ıki ba~h kaı tallı 
başlık taşıyw1 dev cüsseıi muhafız: 
şövalyelerin önünde kurularak gez • 
dim. V c bütün gece. azamet hülyala
rımı incitecek bir işaretlerinı görme
mek için ebeveynimden uzak bulun
maya dikkat ettim. 

lmparatotla P..remıcs Yourievskaya 
nrn. refakatlerindeki en yaşlı Gran
diıkler ve Saray ekabiri i e salona ;iC· 

lişlcri. balonun basladığına i arct idi. 
Süvare, usule tebaan bir Polonez dan 
sile ba ladı. Çar. Veliahdin zevcesile 
dansı açtı: onları, kıdem sırasile Gran 
dükler takip etti. Imparatorluk hane
danının genç aazlarına kifayet edecek 
kadar Grandü esler bulunmadıgı için, 
ben. babamın çocukluk zamanında ye 
tişmiş o an ihtiyar b.r damdönörle dan 
&etmeğe mecbur oldum. 

Polonez dansı • bugünkü dans şek· 
tinde bir dans olmadığı icin. kafile
miz. bütıin salonlardan geçmeğc mec
bur oldu. Altı mabeyinci öndc."l gidi· 
yor ve gelişimizi haber veriyordu .. Uç 
defa Silrayı devret k: bundan sonra 
her :.alonda dana ba~ladı. 

f Arkuı var) 

Krallık Rejimi 

Yunan Kiliselerinde Kral 
Jorj için Dua Ediliyor 

Atina. 13 {Özel aytarımız -
dnn) - Başbakan Kondilis ka· 
binenin kendisi tarafından teş · 
kil edildiğini Balkan andlasma -
sı devletlerine telgrafla bildir -
miştir. 

Bugünkii gazeteler Türkiye 
Başbakanı ismet inöniinün bu 
vesile ile Tiirk · Yunan dostlu ~ 
ğu hakkında t.ıhminde bulun -
muştur. 

Kliselerde dua 

Atina. 13 (Özel aytanmız · 
dan) - Atina Şarhayı Focyas 
şehir evine Londrada bulunan 
kral Jorj'a bir tebrik telgrafı 
göndermiştir. 

H ükCımetin emrile bugünden 
itibaren kliselerde Kral Jorj na· 
mma dualar yapılacaktır. 

Gazeteler krallığın ilam üze · 
rine müfrit cumuriyetçi bulutıan 
Atina baş piskoposunun istifa 
edeceğini yazmışlarsa da klıse 
çevrenleri bu haberi yatanlamrs
lardır. 

Krallık naipliği 

Atina, 13 (Özel aytarımız-

dan) - Kral naipliği salahiyet
lerini tayin eden muvakkat İ<a • 
rarname resmi gazete ile ilan 
edilmiştir. 

Parlamento başkanlığu a Ra
lano getirilmiştir. 

Kondilis'in diyevi 
Atina 13 A.A. - Atina ajan· 

sı bildiriyor: 
Kondilis Atina gezeteleri di -

ı ektörlerine yaptığı cliyevdc bil· 
hassa bugünkü hükumetin hıc . 
bır partinin hükiiıncti olmav

0

rp 
alruz yurtsever bir hükümet 

olduğunu söylemiştir. 

Kondilis gcneloyun tam bir 
özgürlük içinde yapılmasını 
sağladığım ve kral gelince. hü • 
kfımetin istifasını krala verece · 
ğini ilave etmiştir. 

Kral Kostantinin Ct'""di 
Atina, 13 A.A. - Gr-neral 

Kondilis, kral Kostantin ·le '<ra 
lice Olga ve Sofi'nin öliilrn· 111 

Kral Yorgi memlekete ı· er 
dönmez bmaya getirilere!< · 
nan toprağına gömLilcce0'İn oy 
lemiştir . 
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No. 1 Yazan: Ziya ŞAKIR 

FAYDALI 
BiLGiLER 
~~---

N Ô BET Ç I 
ECZANELER 

Bu gece nöbetçi eczahaneler tunlardır: 

Yarı Çıplak Adam Yerde inildeyen Kadına 
Sordu:" Bre Avrat in misin, Cin misin?,, 

Eminonünde Husnü Haydar - Ged k
paıada Asaduryan - Çemberlitaıta Sırrı 
Rasim - Cibalide Necati - Sehzadeba
ımda 1 Halil - Şehremininde A Hamdi -
Samatyada Teofiloı - Aksarayda Etem 
Pertev - Defterdarda Arif - Karaıüm
rillı:te A Kemal - Eyüpte Hikmet - Be
yoilunda Karu:uk - Panıaltıda Güneş -
Taksimde Karakin Kürkçiyan - Galatada 
Hidayet - Şiılide Pertev eczahaneleri 

• SiNEMALAR 
TiYATROLAR Tanyeri, henüz ağanyordu. Alaca 

karanlığın bu derin aeasizlikleri için
de, keskin bir çığlık duyuldu. Korku 
Ye heyecandan aeai kısılan bir kadın: 

- Ümmeti Muhaaumtl •. Can kur• 
taran yok mu?.. 

Diye bağırıyordu. 
Birdenbire medresenin kapısı açıl

dı. İri vücutlu, yan çıplak bir adam 
dışan uğradı: 

- Kimdir o, bre? .. Nedir, bu reza
let? .. Çömez Ali.. Softa Mehmet •. 
Recep Hoca .. Dütün ardıma •. Vardık 
ha ... 

Diye bir nara bastı Ve sonra, ka· 
dın çığlığının geldiği tarafa doğru 
kİmağa baıladı. 

terde, Süleymaniye medreselerin· 
den Bozt.ıi(Jn Kemerine doğru gidi· 
lecek bükük dönemeç yerinde, iki 
aölge kaynaftı. Bunlardan biri: 

- Medrese, bopndı. At ıu kahpe
yi de savu9alım. 

Diye homurdandı. Öteki, belinden 
kavrıyarak omuzuna' yüklendiği kadı
nı fırlattı, yere attı. Bu iki adam, bir 
anda karanlıklar içinde kaybolmuı
lardr. 

Medrese kapısından fırlayan yan 
çıplak adam : 

- Divitli Süleyman, yetif.. Çem
beraakal, koı bre .• Vardık ha .. Vardık 
ha ..• 

Diye koftu. Yerde inliyen kadının 
yanında durdu. Onu yapayalnız gö
tünce, helecanlı bir sesle sordu: 

- Bre avrat!.. İn misin, cin mi-. , 
•ın .•. 

Kadının, inilti ile karıtık seai du
yuldu: 

- Ne inim .. ne cinim ... Senin gibi 
beni idemim. 

- E, gecenin bu vakti ne ararsın 
ıokaklarda?. 

- Aman ağa!.. Bir ittir başıma 
geldi. İki levent, beni az kalsın, 
aırtlarma vurup Bozahaneye götüre· 
yazlaTdı. 

(Levent) sözU, yan çıplak adamı 
hafifçe titretti. Etrafına göz gezdirdi. 
Karanlıklar i!jinde yine onun gür aesi 
iıitildi: 

- Kot bre Kamalı Hafız.. Badik 
Osman, pala yanında mı? .. Ulan, ile
tin ıu benim copumu .. Şu levent zor
balarının haddini bildireyim. Ehli ırz 
hatunu sırtlamak ne güna olurmuı 
göstereyim. 

Yan çıplak adamın, medrese kapı
aından başlıyarak saydığı bu isimle
rin hepsi bOf tu. Ortada hiç kimse gö
riinmüyordu. Bu kurnaz adam; böy
lece bağınp çağırarak kadını sırtla
yıp götürmek istiyenteri korkutmak 
ve kaçırmak istiyordu. 

O tarihte, geceleri buralarda bu 
gibi hadiseler eksik değildi. Hüku
met, (fahişe) terle bir mücadele aç· 
mtftı. Sadir olan (emri şerif) muci
bince bütün umumhaneler kapanmış
tı. Fakat o devirde adeta bir (aan'at) 
halini alan fahişelik, başka bir ıelı:il 
almıştı. Bunlardan ekserisi, Nuruos
maniye, Uzunodalar, ÇukurçC!me, 
Vefa, Zeyrek, Süleymaniye tarafla
rında (kafes) namı altında birer (ça· 
tnafırcı dükklnı) açmrtJardı. Bura• 
larda güya, bekirlann ve leventlerin 
çamasırlarmı yıkıyorlardı. Halbuki 
gündüzleri bu bahane ile temas ettik
leri (zevku safa erbabı) m ıeceleri 
de gizlice bu kafes denilen gizli 
umumhanelere alıyorlardı. 

Bazan kol ve yeniçeri devriyesi 
korkusundan sessiz sedasız eereyan 
eden bu gizli alışverit; hazan da böy
le velveleli hadiselere sebebiyet veri
yordu. (Tatar bozası) ile aarhot o
lan leventler, buralarda aeasizce zevk 
sürmekle iktifa etmiyorlar; arada ıı· 
rada bu kadınları sırtlarına vurarak 
bozahanelere götürüp orada aaz ça
larak zil dövdürmektcn daha büyük 
bir haz duyuyorlardı. 

Bu vak'alar burada birkaç kere te
kerrür etmişti. Ve her defasında öa 
bu yan çıplak adam, bu suretle gü
rültü ederek fahitelerin imdadına ye· 
titmiŞ: ele geçerek meydan myağı 
yemekten korkan (zevku safa) erba· 
b•na bu hayali isimleri saymak ıure
tile dehtet vererek kadınları orada 
terkettirmitti. 

Fakat lev.entler, değme (llhavle) 
ile defolacak ıey1ıanlardan değildi. 
Onun için yan çıplak adam, (levent) 
ismini duyar duymaz" hafif bir ürper· 
ti geçirmit: fakat aradan birkaç da· 
lı:ika geçip te ortada kimse görünme• 
yince, içi rahat etmitti. 

- Ycraa laay/ .• Züleylacr mwn; be mübarek? .. 

zıru aetredeyim. ı dının yanına diz çökerek oturdu. 
Dedi. Kadın, iniltili bir sesle: Gittikçe artan bir hayretle kadının 
- Hey ağam 1.. Hatim bilmezsin. yüzüne bakıyordu. Birdenbire katbi

Kalk yürü dersin. Herif, omuzundan ni ve dimağını saran bir alev, şimdi 
silkip attığı zaman, bacağım taıa gel- onun boğazını tıkıyor; laf söyletmi· 
di. Fena halde berkildi. Kat'i zahme- yordu. 
tim var. Şun<lan §Uraya gidemem. Kadın, inim inim inliyordu. Koyu 

Diye cevap verdi. kıvırcık kirpiklerle gölgelenen iri 
O zaman, o yarı çıplak adam eğil- kestane rengi gözlerinden, yaşlar dö-

di: külüyordu. Istırabının şiddetinden, 
- Bin fU sırtıma. Dünyada iman, yanaklan al al harelenmişti. Itır;tahi 

cennette mekan, ancak böyle bayır ile yağlanmı§ saçlarının perçimteri, 
ile kazanılır. alnının üstünde ve takaklarında lü-

Dedi. Ve kadını sırtına yiıklenerek )elenmişti. 
medreseye gittl Sessizce kapıdan O adam, sanki meçhul bir kuvvet
kaydı. Ortası şadırvanlı avlunun ka· ten ilham ve kudret almış gibi birden· 
pıya yakın odalarından birine girdi. bire dizlerinin üstünde diklendi: 

Kadını, kötedeki eski ve kirli bir - Bak hatun 1 .. Şimdi sana nefes 
tiltenin üstüne bıraktı. Kapıyı dik- edeceğim. İtikadını pak tut. Tanrının 
katle kapadı. Ocağın üstünde duran izni ıerifite bir anda ~s ol~n ıe· ••yd..,._.....,,.. ___ -·---- .. -. . .. . . 
nın yüzüne yaklaştırarak baktı: Dedı. Gozl~rını ~ar.adı. Dudakla~ı 

- Yaa hay! .. Züleyha mısın, be kıpırdadı. Hafıf hafıf one arkaya dog-
mlibarek?.. ru sallandı. Ve sonra bir anda gözle-

Diye mırıldandı. rini aJ.ilP kadının nemli Közlerine di-
Ve sonra, kandili yere koydu. Ka- kerek: (Arkası var) 

BORSA 

12 Birincite9rin Cumarteei 

PARALAR 

Sterlin 61S.- 617,-

Dolar 124.- 126.-
20 Franlll fransı 16S.- 168.-
20 Liret 176.- 180.-
20 Belçika franp 80.- 12.-
20 Drahmi 22.- 24.-
20 lıviçre fr. 115.- 818.-
Flonn 82.- 14.-
20 Çek Kuron 93.- 96.-
AvuıturJ& tilin 22.- 23.-
Mark 33.- 34.-
Zloti 22.50 24.-
Penco 24.- 25.-
20 Le1 14.- ıs.-

Leva 22.- 24.-
20 Dinar s2.- 54.-
Yen 34.- 3S.-
lsveç Kuron 31.- 32.-
Altm 942.- 944.-
Mec:idi1e S2.75 S3,25 
Banknot 232.- 234.-

ÇEKLER 

Pariı iizerine 
lnıilia lirası 
Dolar 
Liret 
Belıa 
Cenevre 
Leva 
Slorin 
Çekollonk kuronu 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 

Zlod 
Penso 
L07 
DiDar 
Y• 
Ceraoweta 
lıveç kuronu 

&apaq 

12.05.50 
617.-

0.79.41.SO 
9.75.86 
4.71,-
2,44.-

64,02 
1,17,46 

19,14,SO 
4,19,34 
S.80,6S 
1,97,SO 
4.21.-
4 51,40 

6S,77.5S 
14,96.33 

2.71.30 
10.91 

3,14,30 

ESHAM 
le Bankası Mü-
• • N. 
" • H. 

Anadoha % 60 
.. % 100 

92.-
9,50 
9,60 

23,-
31.-
15' 

Bulmacamız 

SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 
AŞAôl : 

1 - Afrikadald bir yer 6. Savaı 4. 
2 - Karadenizde bir yer 4. 
3 - Eser 2. Bir tayyareci S. 
4 - Konuşma aleti 7. 
S - Yapmak 3. Sanat ı. 
6 - Hayır 2. Nota 2. 
7. - Bir J&Dardatm adı 4. Bir elektrik 

cihazı S. 
8 - Avnıpada bir blikClmet merkezi 4. 
9 - Çirkin teY 4. Remil 3. 
10 - Habqiıtanda bir memleket S. 
11 - Olmaktan emir 2. Lakırdı 3. 

DUnkU Bulmacamızın halli 
SOLDAN SAOA VE YUKARDAN 

AŞAôl 
t - Dayı 4. Amca 4. 
2 - itaat S. 
3 - Yasa 4. Na 2. 
4 - Azlık S. Kok 3. 
S - La 2. Al 2. Va 2. 
6 - At 2. Ara 3. Ar 2. 
7 - Ma 2. Karı 4. 
8 - Can 3. La 3. 
9 - Dede 4. 
9 - Atak 4. Sezit 5. 
10 - Ova 3. Dit 3. 
ı 1 - Kız kardet 9. 

İttihat Detfrmencilik 'l,A,S 8.-
Şark Detinnenleri 0.70 
Şark Merkez 'Eaanesl 4.-

iSTiKRAZLAR 

Türko Borca 1 2S,30 
" .. n 22,10 
n .. m 23,30 

lSTANBUL ŞEHİR TİYATROSU 
HAFTALIK PROGRAM: 

13-10-935 Pazar Çocuklara saat 10 da. 
Pazar gündüz Yarasa saat IS te. Pazar 
akpmı Yarua saat 20 de. 

• 
TEPEBAŞI BELEDiYE GARDENBAR 
Kışlık aalonu açıldı. Her ak•am müzik, 

danı, varyete numaraları. Kabare nefiı 
alakart ve tabldot yemekler ehven fiat· 
lar. Pazar cünleri 17,30 da çaylı dnna, 
varyete, çay komple 7S k•ruı. 

• 
FRANSIZ TİYATROSUNDA 

Süre J'J' a Opereti 
yeni kadroıile Saziye - H. Kemal 11 tık. 
teşrin Cumadan itibaren her akşam 20,15 
de, Cumartesi ve Pazar matine ıs de 

EMlR SEViYOR operet 3 perde 
Yazan: Yusuf Sururi. Beste: Karlo Ka

poc;elli. Fiatlar : 100, 7S, 50, 2S. Loca: 
400 - 300, her tarafa tramvay vardır. 

• • Alkazar ı Şandu - Sihirli Ada. 
• Şdu İki kalp bir olursa 
• ipek : Albn Zincir. 
• Türle : Prena Türandot. 
• Aari: Bar ıarkrcrar, DenİZ'Rltr ejderi. 
• Sara7 : Foli Berje. 
• Sümer : Para Kralı. 
• Melek : Kasta Diva. 
• Yıldız ı Moıkova ceceleri. 
• Milli : Çalmmıt Atk - Dertıia arka

da~lar. 

• Oakiidar Hale ı Prens Ahmed. 

• L 1 M AN 
HAREKETLERi 

Bucün limanmıızclan ıidecek vapurlar: 
Saat 

21.- Saadet Bandırmaya 
9.- Kocaeli Mııdanyaya. 

• 
Buıün limanımıza ıelecelı: vapurlar: 

Saat 

J~ıG 
15.-
17,30 
16,lS 

. Sıu:allfWft. Kaadenizden 

Sakarya lımirdcn 
Asya Mudanyadan 
Ayten 1zmitten 

• HASTANE 
TELEFONLARI 

Cerrahpasa hastanesi. Cerrah~ 21693 
Gurcba Hutanesl Şehremlm Y eİ:ai· 
bahce. 23017 
Haseki bdmlar hastanesi Ak· 
sara1 Haseki cad. 32 24553 
Emruı aklin " aNblye baa
tanesı. Bakırköy Retadi1e kıtlaa 16 .. eo 
Beyoflu ZiikUr ha1tanesl Plnızaia 43341 

Gillhane bastanni Gillhane :ıosıo 
ffaydarııasa Nilmane baıtaneal 60107 
Zeynep Klmil baıtanni OıkO-
da~ Nah lnıyu111. Gün Dohma 
caddesi 
Kuduz hastanesi Çapa 
Ett:ııl hastanesi. Şiıli 

60179 
22142 
42426 

• ÇABUK SJHHI 
YARDIM TESKILATI 

Ba numara~ imdat otomobili 
iıtenir. 44991 

Ef ıaniıtamn Ankara elçiıi 
Kabilden geldi 

Efgan kralı Nadir hanın daveti Ü· 
zerine geçen ay Kibilde, Avrupadaki 
bütün Efgan sefirlerinin iştirakile bir 
kongre yapdım§tı. 

Bı.zzat kralın batkanlık ettiii bu 
kongrede bulunmak üzere memleketi
ne giden Efganiatanm Ankara elçisi 
Emanullah han evvelki gün Rusya 
yolile tehrimize dönmüt ve dün aa • 
bah An.karaya gitmittir. 

Sirlı:etiba)'ri1e 
Tramva1 
Bomonti • Nekw 
Terkoı 

Erpnl 9~-
lstiluazı clahill;;_ _____ .;;9,;;;;5.,_-_ 

Reji 
TAHViLAT 

evif J!e . r 
le1>.Me~: 

Söylemediğini Sanan Erkek 

Sevginin güzettikle, çirkinlikle ali.
kası yoktur. Nekadar çok erkekler 
vardır ki, kendilerinin çirkin olduğu
nu, sevilemiyeceğini sanır ve bundan 
dolayı bedbahttır. Halbuki kadınl~r 
içinde sahiden çirkin olanlar görür
sünüz ki, dünya güzeli olduğuna ve 
herkes tarafından sevildiklerine ina· 
nırlar . 

Bize T. M. ipretile mektup ya• 
zan 45 lik bir okuyucumuz diyor ki: 

" ... Daha evlenmedim. Daha bir ka
dınla aeviımedim. Çünkü beni seve
cek bir kadın çıkmadı. Fakat ben 
genç yaşımdan ba§lıyarak üç kadını 
çıldırasıya sevdim. Onlar tarafından 
soğuk mukabelelere uğradım ve on· 
dan sonra hiç kimse tarafından aevi· 
lemiyeceğime, hiçbir kadını sevmek 
hakkına sahip olmadığıma kanaat ge· 
tirdim. Aynaya baktıkça kanaatim 
arttı: Çıban gibi iki göz, basık bir 
alın ve burun istikametini geçen bir 
çene ... 

Fakat bir sene var ki, karşıma yir
mi sekiz yatında güzel, malumatlı, 
terbiyeli, kibar bir kız çıktı. Kendisi
ne dil deni verdiğim bu kız, benim 
hayatımla alikadar oldu. Hastalığım
da bana yardım etti. Evimde birçok 
eksi~i tamamladı. Daha birçok hal· 
leri bana cesaret verdiği halde ken· 
dimi çektim. Oç ay tecrübe beni on
dan uzaklapnağa mecbur etti. Fakat 
ben kaçtıkça o bana cesaret venneğe 
çalııtı. Nihayet bir gün neden evten
mediğimi. kimseyi sevip sevmediği· 
mi aoniu. Her feyi ve bütün acılan· 
mı anlattım. Oç kadından nasıl mu
kabele gördüğümü dinleyince: "Sizi 
anlamamıılar I" dedi. Beni tanıaalardı 
seveceklerini söyledi. Bahsi yine kes-
ıim-..liML.R ... 
Fakat kendisinden 17 yaş büyük ve 
bu derece çirkin bir adamı onun sev· 
mesi mümkün müdür? Buna inana· 
mıyorum." 

Zeki ve anlayıflı, huaaı kadınla
nn erkekte aradıkları güzellik değil
dir. Güzel olmıyan erkeklerin kendi
lerini aevdirebiteceklerine inanınız ve 
en çok muvaffak olanlar çirkin er
keklerdir. Don Juvan pek te yakıtık
lı bir delikanlı değildi. Bir kere bu 
hakikate iman ediniz. Sonra da bu 
kızın ıizi 'evdiğine. 

Bir kadin sevdiğini, anlattığınızdan 
fazla izhar edemez. 

• 
Bir kadının arkadathiı 

H. K. lstanbutdan uzak, tenhaca 
bir yerde karısı ile oturuyor ve fena 
bir gönül macerasına dalarak acı bir 
darbe yemiştir. Vak'a şu: 

lerinde senelerdenberi arayıp bula 
dığım zevklerden birini buldum. 
larca halimle iştiyakımı belli etme 
çalıttıktan sonra yalnız kaldığı 
bir gün biraz açılmak istedim. An 
dı. Kaçtı. Ba§ka bir gün karımın ya 
nımızdan uzaklatmasından istifa 
ederek birdenbire: "Bitseniz aizi se 
mek hem ne tatlı, hem ne acı ıey 
dedim. Ona yaklaşmak isterken ka 
nın arkasından karım çıktı ve '' 
çak!" diyerek arkadaşını aldı, çık 
Odasma gitti. Arkasından gitti 
Hiddetinin derecesini anlamak iste 
ken bana bir tuzak kurulduğunu ö 
rendim. Meğer bu tadın karıma, b 
na dikkat etmesini söylemiş ve k 
rım bizi yalnız bırakarak tecrübe e 
miş. On .sf akika sonra yüzüme bil 
bakmıyarak etyasını alıp annesin 
gitti. O gündenberi ne onu, ne öt 
kini göremiyorum. Evimin yıkılm · 
-sına razı değilim. Bu vaziyetten n 
sıl kurtulabilirim? Kanma yalvar 
mam doğru mudur? Affini mi istiy 
yim?" 

Böyle hayırlı itlerde yalanı tavsiye 
ederiz. İnkar ediniz. Hatta aranız• 
giren kadının garip hatlerinden b:th 
sediniz. Size kendisini sevenlerde 
bahsettiğini, lüzumsuz yere sevilme 
ihtiyacını ileri sürdüğünü, böyle bi 
bahis sırasında: "Görünüyor ki siz 
sevmek hem çok tatlı, hem çok acı" 
dediğinizi yazınız. En kuvvetli delil 
lere sahip olan bir kadına ihanetinizi 
inkir etmeniz, itiraf ederek l\f dile• 
menizdcn daha faydalı olur. 

• 
Cevapıız kalan mektuplar 

Beyoğlundan Ş. itaretile gelt>n bir 
mektup. Bu genç bir kadın terziha· 
neıinde çalışıyor. Bu terzihanede 
yine kendisi gibi memur bir genç kuı 
var. Onunla uzaktan ve göz ifadeleri· 
le batlıyan bir anlaşmanın bir tilrJG 
kelime haline clemedi ~ inden'ö!ikayet 

''İşimizi bahane ederek 111' sık giS
rüşüyoruz. Bu vaziyet beni ona çok 
yakınlaıtırdı, artık cesaret ederek bir 
mektup yazdım. Beni sevip sevmedi
ğini sordum. Derken bir gün terziha• 
nenin küçük bir çocuğu hana gizlice 
bir zarf uzattı. Fa1ntt içinden yalnız 
mendil çıktı. Kimin gönderdiği de 
belli de~it. Şaskm bir halde hır iki 
gün bekledim. Bir mektup daha ya• 
zarak böyle bir tek mendil gönder· 
mekle beni daha çok üzüntüde bırak· 
tığını bildirdim ve bir çocukla gön· 
derdim. Çocuk mektubu onun açıp 
okur okumaz yırttı!ını söyledi. Bu 
vaziyet beni daha çok sıkıyor. Çünkü 
bazı hallerile beni k11kandırmağa da 
batlamıştı. Kuvvetli bir mektupla ba• 
na müspet veya menfi bir cevap ver 
mesini istedim. Yine cevap elama
dım. Söyleyiniz bana, ne yapayım? .. 

" ... Bu uzak kasabaya bir gün ya
bancı bir kadın geldi. Onun gelmesi 
bende aenelerdenberi ölü duran hiHi
yatımı yeniden canlandırdı. Aileıite 
dost olduk. Karım onunla pek iyi ko
nutmağa batladı. Ben onun meclis-

Yapılacak ıey onun yaptığı gibi 
susmak ve bir daha mektup yaıma
maktır. Eğer sizinle biraz alakadar 
ise, bunu size izhar edecektir. Değil
se ikide bir mektup yazmakla, hele 
mektuplannızda hep ondan tikiyet 
etmekle onun atikaaını uyandıramaz• 
sınız. 

KARI MEKTUPARI 

Kasımpaşahların 
Yolsuzluktan 
Şiklyeti 

Kaannpapda oturan okurlarımız· 
dan aldığımız bir mektubu aynen ya
zıyoruz: 

"Tepebaşından Akay idaresine ait 
havuzların kartı cihetine dönen ve 
çürüklük mezarlığından bahriye lat
lasının arka tarafına tesadüf eden kı· 
sımda Arnavut kaldırımı olmadığı gi· 
bi Tepebaıından itibaren Rauf Bey 
caddesine kadar otan kısımda bir tek 
lamba yoktur. Burası yazın tozdan, 
kıtın çamurdan kat'iyyen eeçilmez 
bir haldedir. 

Kasmıpap1 iskelesinden itibaren 
kaldırım olarak dere üstü ve yan yol
lar varsa da büyük camiden itibaren 
ara sokaklar geçilmez bir vaziyette
dir. Burada mevcut ArMvul kaldırım 
tan aenelerdenberi tamir yüzü gör • 
memİf, yapıldığı gündenberi kendi 
haline bırakılmıfbr. 

Cep klavuzlanna istekli 
çok fazla 

Piyasada öztürkçe cep kılavuzları
nın mevcudu yine çok azalmıttır. 

Memleketin her tarafından birçok ai
paritJe gelmektedir. Devlet Basunevi 
büyük mikyaıtaki isteklere cevap ve
rememektedir. Hazırlanmakta olan 
50 bin nüshanın ciltleri yapılmakta • 
dır. Bunlann bir an evvel yurdua 
her tarafına ıönderilmeaine çalıtıl • 
maktadır. 

- Haydi, avrat .. Kalk yürü. Seni, 
medresedeki hücreme götüreyim. Al· 
1ah rızası için, gün doğuncıvadek ır-

Aılan Çimento 
Merkez Bankası 
Oımanlı Bankası 
Telefon 

22,50 
7.-

14,50 
2,lS 
8,25 

58,-
22.
Si.-

Rıhtmı 10.
Anadola 1 ve ll Kupon kesik 39.-

., nı 40.-
Anadolıı Mümcnil 1 43,ZO 
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Asfalt yol istemiyoruz, parke kal
dıran istemiyoruz, mevcut Arnavut 
kaldırımlarının tamirini istiyoruz. Bu 
Arnavut kaldırımlarının berbatlığı yü 
zünden hastalık veya sair sebeplerle 
otomobile olan ihtiyaç ta temin edile
miyor. Herhangi bir toföre Kaaımpa· 

ıaya gidileceği söylenirse, ya mlift• 
riai olduğundan ve yahut ben· 
zini bulunmadığından gitmekten im 
tina ediyor. Biraz aıkııtmlınca, yollaı 
bozuk gidemem. Sebebi iac mlifteri · 
sinden alacalı yi1z kurup mu.kabl 
yolun çok bozukluiu haaebile vere , 
ceği tamir bedelini dilfünüyor. Bı 
noktada toförler haldı olmakla bera 
her, bura halkı bu medeni veaaittel 
neden istifade edememeli. Kaaımpqa 
da oturmak bir kabahat iae on adiye 
ceiimb yok. Çocuklarmmı mekteb 
göndermek için itina ile bakılaral 
temizleme ve giydirmelere rağmeı 
mektebe her tarafı çamurlu vaziyett 
gitmektedir. Bütün Kasımpaplıla 
namına bu yolların yapılmasını i&ti 
yoruz. Bu feryadımızın betediyey 
duyurulmasını muteber ıazetenizdeı 
bekliyoruz.,, 



Sovyet - 1 ürk 
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lemaslarının ilk Günü 
. Futbol Maçını 2-1 Kaybettik 

Teniste Tek Maçmı 3-6, 1-6, 1-6; Çift 
Maçını 3- 6, 4 - 6 Ruslar Kazandı 

Eskrim Müsabakalarında 1 inciliği, 2 inciliği, 
Üçüncülüğü Türk Eskrimciler Kazandı 

Dost Sovyet sporcularile bu 
lef erki ilk temaslarımız dün sa· 
at on ikiden itibaren tenis maç • 
larile başladı. 
Fenerbahçe stadında bitişi~ ı:e 

~~rbahçe tenis kordan alabıldı -
gı kadar meraklılarla dolmuştu. 

Bu kalabalık arasında Sovyet 
Rusya büyük elçisi Karahan yol 
daşla C. H. P. erkanı, spor teş · 
kilatına mensup kimseler göze 
Çarpıyorlardı. 

Müsabaka saati geldiği za • 
inan, S9vyet ve Türk tenisçil~ri 
alkışlar arasında sahaya geldı -
lcr. 

Enternasyonal ve istiklal 
l?ıarşlan ayakta dinlendikten 
sonra ilk müsabakayı yapacak o· 
lan Rus Novikof ile Şirinyan 
top yapmağa başladılar. Daha 
bu top yapışıaki vuruşlarından 
~usun komple bir tenisçi oldu -
fu anlaşılıyordu • 
... Şirinyan - Novikof maçı 
İlk geymi, otuza kadar çıkan 

hasmına yetişerek Şirinyan aldı. 
İkinci geymde Rus otuza kadar 
Çıktıktan sonra Şirinyan yine ye 
tişti, fakat Novikof onu orada 
bırakarak geymi kazandı. ıs-ıs, 
sonra 30-30 durumunda Şirin • 
Yan üçüncü geyrni almağa mu • 
Vaffak oldu. Dördüncü geymi 
ı15-1 S ten sonra Şirin yanın bir 
dabl fot ile ilerliyen Novikof 
kazanmakta güçlük çekmedi. Be 
~ıncı :Rus için çok kolay 
Oldu ve Şirin yanı 1 S de bıraktı. 
~n çetin geym altıncısı oldu. 
Altı kere beraberlikten sonra 
nihayet Şiriny.an bu geymi ka· 
ıandı. Şimdi durum 3-3 tü ve iki 
tarafın da seti almak için mü • 
cadele edeceği anlaşılıyordu. Bu 
ttıücadeleden Şirinyan galip çık
tı. Hayli çetin ve iki tarafın .. ç~k 
'güzel oyunundan sonra. .butun 
~ncrjisini kullanan Şırınyan, 
son geym'de üst üst.e. i~i. setbol 
kaybettigi halde, bınbırı arka
sına üç geym aldı ve ilk seti 3-6 
kazandı. 

İkinci sette Şirinyan biraz 
~cndisine güvenir gibi oy~am~~ 
ıa, buna mukabil Novikof da bu 
tün kudretini asıl şimdi göster · 
~ege başlamıştı. Yavaş Y~~~ş 
oyıe oldu ki Şirinyan butun 
gayretini topİamak istediği hal· 
de muvaffak olamadı. Çünkü Ru 
sun oyunu ezici bir şekil. almış -
tı. Novikof ilk iki geyrnı aldık -
tan sonra üçüncüyü Şirinyana 
Verdi, sonra üst üste dört .geym· 
le ikinci seti 1 ·6 kazandı. 

Uçüncü set 1-.ı ber8:b~rlikten 
Bonra tıpkı ikincı set gıbı oldu, 
bunu da N ovikof 1 -6 aldı. 

Bu suretle dün oynanan sin.gl 
nıaçında Şirinyan has~ı. Novı • 
kof'a 3-6 ı 6 ı-6 yenıldt. . . 

Novik~f ' 'söylediğimiz gıbı 
komple bir tenisçidir. Forendle· 
ti, kruaze vuruşları, smaşlan 
Çok güzel ve kuv*tlidir. Be
kcndleri forendleri kadar olma ~ 

• • • 
• .. 
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makla beraber iyidir. 
Dabl maçı 

Çok alkışlanan Novikof'un ga 
libiyetinden sonra Sedat - Suat 
ve Midivani - Negrebetski ara -
sında dabl maçı yapıldı. Bu maç 
Ruslar için singl maçı kadar çe
tin olmadı. 

Sahaya ve biribirlerine ahşm
ciya kadar Ruslar ilk ve üçüncü 
geymleri sayı almadan kaybet -
tiler. Fakat karşılarındaki ha -
sımlarına göre kullanacakları 
taktiği kestirdikten sonra he • 
men evvela müvazeneyi, sonra 
da üstünlüğü temin ettiler. Bi -
rinci, üçüncü, beşinci ge~leri 
bizimkiler, ikinci, dördüncü, al -
tmcı geymled uslar aldılar. 
3-3 beraberlikten sonra ikisi bir
den daima filede oyniyarak Se· 
dat ve Su adi müdafaaya mec -
bur bırakan Ruslar üstüste ga· 
yet kolaylık~ üç geym alarak 
ilk seti 3-6 kazandılar. ikinci set 
biraz daha canlı oldu. Hele do -
kuzuncu geym'de iki tarafın fi
le önünde yaptığı ve bizimkile • 
rin galebesile biten uzun ve güç 
eşanj çok alkışlandı. Bu setide 
misafirler 4-6 kazandılar. 

Uzun boylu ve beyaz Negre • 
betski ile daha kısa ve tıknaz, es 
mer Midivani'de çok iyi tenis 
oyniyorlar. Hele Midivani file -
de harikUlade hareket ediyor. 
ikisinin de smaşlan ve Negre • 
bctski'nin servisleri çok güzel -
dir. ikisi birden fileye çıkmak 
ve fileden her topu karşılamak 
taktiğile Sedat ve Suadin ser • 
best oynamalarına meydan ver
mediler ve bu suretle maçı ken· 
di&cri için çetin olmaktan kur • 
tardılar. 

Gerek singl ve gerek dahi oy· 
niyan her üç Rus teniscisi genç, 
kolay yorulmıyan ve raketi her 
şekilde kolaylıkla kullanabilen 
tenisçilerdir. 

Futbol maçı 

ikinci spor temasını Fener -
bahçe stadındaki fut.bol m~çı. ~~ş 
kil ediyordu. yedi bın seyırcı o -
nünde yapılan bu maç~~ e~e! 
Sovyet ve Türk futbolculen ıkı 
dizi kolu halinde sahaya çıktı • 

cephe al-

Sou~t •porcalan a614eye çelen• 
ltoyarlren 

söylevinden ve dost sporcular şe 
refine üç defa yaşa bağırıldık -
tan sonra misafirlerimizin kafi · 
le başkanı Rusça buna mukabe
lede bulundu, Rus futbolcüler 
üç defa horra bağırdılar, bayrak 
lar değiştirildi. 

Tören bittikten sonra Şazi 
Tezcamn hakemliği altında ma· 
ça başlandı. 

- Sovyet takımı -
Rijof 

Teterin Korçebokof 
Sçekoıki S. Anderi Leuta 

Lapşin Yakuşin Smimof Pavlof 
ilyin 

- İstanbul takımı -
Avni 

Lutfi Yaşar 
Feyzi Esat Reşat 

Fikret Şeref Rasih Naci Niyazi 
Oyun İstanbul takımının taz -

yikile başladı. Sovyet oyuncu -
lan ilk on dakika sahayı yadırga 
dılar. İstanbul takımının sağ ta· 
rafı kolayca hasım kaleye ini • 
yordu. Fakat bu tazyikler Rus 
kalecisinin ve müdalaa hattının 
çabuk ve bilgili oyunu yüzün -
den netice vermiyordu. Sovyet· 
ler yavaş yavaş açılmağa basla
dılar. Pavlof ve Smimof'un yer
den ara pasları ve seri oyunla • 
rile Rus mühacimler İstanbul 
kalesine inmeğe başladılar. Sov
yet takımı bu dakikalarda bil • 

hassa soldan işlemek istedi. Fa • 
kat Yaşarın ilyin üzerine yaptı
ğı sert çıkışlar bu akınları neti
cesiz bıraktı. Bu arada İstanbul 
sağ muavini Reşat da çok mu · 
vaffakiyetli bir oyun oyniyordu. 

1 7 inci dakikaya kadar oyun 
aşağı yukarı. müsavi geçiyor, fa
kat başlangıçtanberi aksadığı 
görülen sol tarafımız Sovyetle • 
rin ilk golüne fırsat vererek ilk 
hatasını yaptı. Demarke bırakı • 
lan merkez mühacim Smirnoi 
topu biraz sürdü, kaleden çıkan 
Avniye ve arkasından gelen be
ke hiç bir müdafaa fırsatı ver -
meden pl3se bir şutla topu is • 
tanbul kalesi ağlarına taktı. 

Bu gol İstanbul takımı oyun· Dünltü maçta 
cularım bir aralık gevşetir gibi J .. . .. . 
oldu. Nitekim on bir dakika son la beraber ... Sol mudafı Lutfı, 
ra yine Rus sağ tarafı demarke ~n~~deki muavinle ~nlaşaı:nadı
bırakıldı. Sovyet sağ açığı diğer gı ıçın.Yaşar d~recesınde.bır m~ 
dört arkadaşı ayarında bir oyun vaffa~ıyet g~ste~~~edı: Sag 
cu olmamasına rağmen kolayca mua~ı~. Reşa~ ılk b~yuk hır ?.'1aç 
kaptığı derin bir pası sürdü... ta gorunmesıne ra~en. guzel 
Sürdü ... Ta kalenin dibine kadar oynadı. Karşısındakı ilyın - Pav 
girdi. Gol tehlikesi büyük olma- lof hattını Y aşari~ birlikte mü
makla beraber nedense Lfıtfi ar- kemmel marke ettı. Merkez mu 
kadan taktığı bir çelme ile sağ avin _Esat geçirdiği ~~stalı~. d~-
açığı yere yuvarladı: Penaltı. layısıle o;acak pek v ıyı degıldı. 

. Buna ragmen ayagmda top tut 
Bu penaltıyı ~?1ı!~~.f s~hala~ ması ve fazla çalım yapması ta -

mız_da pek az gordugumuz .. hır kıma zararlı oluyordu. Sol mu
şekılde attı: Havadan ve koşe - avin Feyzi, başlangıçta biraz i-
den... · 'd" ı ""''-'-d S ğ D ğru ·· 1 k ıa yı ı ı, sonra an -- ı. a a-

. o sunu 80Y eme ~ çık Niyazi çok çabuk olmasına 
g .. elırse İstanbul takımı 2:0 mag- rağmen karşıdaki müdafaanın 
lup olacak kadar fena hır oyun sertliği yüzünden tam randiman 
oynamıyordu. Yahut ta Sovyet d. N · · d 

k 2 O h 
.. k. b" . verme ı. acı, gerıye yar ım et· 

ta ımı - a ım ır vazıyet a- a· ~· "b• v d k 
1 k k d b" f k l"'d rk me ıgı gı ı ayagın a ço top 
":~a .a a~ ır ev a a e 1 tuttu, Niyazi ve Rasihe layik ol-
gostermıyor u. v duklan kadar yardım etmedi. 
Takımımız sagd":n. a.kınlanna Merkez müh cim Rasih rok di-

tekrar başladı. Nacı ıkı defa to· a -
pu havadan atarak iki fırsat ka· 
çırdı. Nihayet 38 inci dakikada 
Rasih uzun ve derin bir pas aldı. 
Tam kaleye gireceği sırada Rus 
müdafii Rasihi arkadan el ile tu
tarak ve çekerek hareketine .ırıa 
ni oldu. Hakem penaltıyı verdi. 
Penaltı: Rasih yerden ve plase 
bir şutla İstanbul takımının ilk 
ve son golünü yaptı. 

Birinci devre sonuna kadar 
başka bir fevkaladelik olmadı. 
Sovyet f utbolcüleri bizim sağ 
taraftaki zaftan istifadeyi dü
şünmediler. 

ikinci devre 
Bu devre, İstanbul takımının 

gayretli bir şekilde oynamasile 
başladı. ilk on beş dakika, ta · 
mamile üstün bir oyunumuzla 
geçti. Ne çare ki, Rus müdafa • 
asının lüzumundan fazla sert o
yunu müahcimlere göz açtırmı • 
yordu. Bir aralık Naci, Rasih
ten aldığı bir ara pasile güzel 
bir gol yaptı, hakem buna of • 
sayt verdi. Bu tazyik Sovyet 
müdafaasının sertliği karşısın -
da yavaş yavaş azaldı ve niha · 
yet İstanbul takımı kalesine dön 
dü. İstanbul kalesi bu aralık iki 
büyük gol tehlikesi atlattı. Ta
kımda bazı değişiklikler yapıl • 
dı. Sağ içe Muhteşem geçirildi, 
Naci soliçe geçti, formunda. ~1-
mıyan Şeref çıkarıldı. Feyzının 
yerine İbrahim, Lutfinin yerine 
Faruk girdiler. Fakat bu deği
şiklik hiçbir netice vermedi. O
yun bu suretle ilk devredeki ne -
tice ile 2-1 Sovyet futbolcüleri 
lehine bitti. 

N aııl oynadılar 
Kaleci Avni, formundadır. Ye 

diği gollerde hatası yoktur. Sağ 
müdafi Yaşar takımın hemen 
hemen en muvaffak olan oyun
cusudur: Bir parça sert olmak • 

Souyd tenixi.i 

dindi çalıştı, fakat karşıki mer· 
kez muavin ve müdafiler Rasi -
he göz açtırmadılar. Sol iç Şe -
ref formundan çok uzak. Bu da 
hiç geri gelmedi ve Fikreti hiç 
işletemedi. Sol açık Fikret, ne 
geriden ve ne de yanından yar
dım görmediği için oyni yamadı. 
Bununla beraber top ayağına 
geçtiği zamanlarda da çok dur· 
gundu. 

Sovyet takımında kaleci iyi· 
di. Müdafiler fazla sert olmak
la beraber güzel oynadılar. Mu
avin hattı, sol haf müstesna, iyi· 
di. Hücum hattında sağ açık 
müstesna, diğer dört oyun~u~ 
bilhassa Smimof ile Pavlof ıyı 
oynadılar. 

Sovyet takımı, eskilerine .~is· 
betle zayıftır. Bu takımı tuzu· 
mundan fazla sert bulduk. Biu 
kalırsa bu maçın neticesi bir be
raberlik olmak lizımgelirdi. 

Hakemin idaresi iyidi. 
s. o. s. 

~= ... -ıst'it· 
heyecanlı bir an 

Eskrim Müsabakaları 
Sovyet - Türk eskrim muubakalan 

dün akşam Beyoglunda Makıimdc 
yapıldı ve gece yansına kadar ıurdı.i. 
Takımlar ortaya çıktıktan sonra u

lusal marglar çalındı ve toren yipıldı. 
lık olarak Bursa mıntakasına men

sup ıkı sporcu arasında kılıç ve kal
kan gosten§t yapıldı. Bundan aonra 
asıl müsabakalara başlandı .. llk mu • 
sabakalar kadınlar arasında idı. 
ı-Halet (Türk) 5-1,Suat (Türk)c 

galip. 
2 - Ştober (Sovyct) 5·1 Griçma

nova (Sovyct)c galip 
3 - Ştober (Sovyct) 5-2 Suat 

(Turk)c alip. 
4 - Halet (Turk) S·l Griçmanova 

(Sovyet)e galıp. 
5 - Ştober (Sovyet) 5-3 Halet 

(Turk)e gahp. 
6 - Gricmanova (Sovyet) 5-3 Su· 

at (Türk)e galıp. 
Neticede: 3 gahbiyetle Ştobcr bi

rincı, 2 ga ıbiyet ve bır mailubıyetle 
Halet ikinci. bir galıbiyet ve iki mag 
lfıbıyetle Gricmaııova uçuncu, Suat 
dorduncU. 

ı - Ilhami (Tiırk) 5·2 Kamil 
(Türk)e galip, 2 - Y.ılimof (Sovyet) 
5-2 Mordcvin (Sovyct)c galip, 3 -
Enver (Turk) 5-0 llhami (Turk) ye 
galip, 4 - Arkadiyef (Sovyct) 5-2 
Mordevin (Sovyct) e galip, S - En
ver (Türk) 5-0 Kamil (Turk) c galip, 
6 - Arkadiyef (Sovyet) Kilimof 
(Sovyet) c çalip.7 - İlhami (Turk) 
5-0 Mordavın (Sovyet) e galıp, 8 -
Enver (Türk) 5-1 Filimof (Sovyet) a 
galıp, 9 - Kamil (Türk) 5-2 Arka
diyef (Sovyct) e galip, 10 - Enver 
(Türk) 5-1 Mordavin (Sovyet) e ga
lip, 11 - Ilhami (Turk) 5-0 Arkadi
yef (Sovyct) e galip, 12 - Kamil 
(Tiırk) 5.3 Kilimof ( Sovyet) e ga• 
lip 13 - Enver (Tiırk) 5-0 Arkadi
yef (Sovyet) c galip, 14 - Kimil 
(Türk) S·l Mordcvin (Sovyet) e ga· 
lip. ıs - Ilhami (Tiırk) 5-3 Kili
mof (Sovyet) a galıp. 

1 in(:i: Enver. 5 galibiyet, 2 inci: 
llhami 4 galibiyet, 1 maı:lubıyet, 3 
üncu: Kimil 3 galibiyet, 2 mag1ubi
yet, 4 iınciı: Kilimof 2 galibiyet, 3 
mağlilbıyet. 5 ınci Mardovin l galibi
yet, 4 mağl\tbiyet. 
Süleymaniye-ldman yurdu maçı 

Dün Anadoluhisarı Idman yurdu 
sahaaında Süleymaniye k ubu ıle ld· 
man yurdu gençlen arasında bliyuk 
bir spor güniı yapılmıştır. 

Yapılan musabakalarda iki klubun 
A B. ve eenç takımları arasında ay
n ayn maçlar yapılmıştır. Ilk maç i
k klubun genç takımları arasında ya-

mış ve bunu Sülcymaniye gençle· 
5 O kaıanmıılardır. B. takımları 

dakı ıkinci maçı da rakibine kar 
a guzel oynayan idman yurdu-

nu 4 galibiyeti c bitmiştir. 
Gunun merakla beklenen aon maçı 

her iki kliıbün birinci takımları ara· 
sında olmuş ve idman yurdu gençleri 
çok güzel bir oyunla bu maçı O - 3 
kazanmıılardır. 
....~....._......___. 

-- Dünkü macı ıev.-e
den Ali Naci Karacanm ve· 
nilmernizi acıkça izaft f!f'len 
yazısını varmki aavımızda 
bulacaksınız. ..... .......,........,, r:::ı--...... .,.,.. ..... 
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Diin·ya Gazetelerine Göre Hidiseler 
16 ıncı Maddeye Göre Zecri 
Tedbirlerden Maksat Nedir? 

Adisababa Halkı Si.ikan içinde 

Le. JOUTnal' den: 
Ulus'u Sosyete~i paktının o ma· 

nut ı 6 ıncı maddesinden çok bahse
dildi. Her zaman onu tatbik etmekten 
ziyade o maddeden yan ç,zildi. Şim
dı, mademki bu madde ister iıtemc-z 
tatbik edilecektir. Neler emrettiğini 
o~renmck için onu bir okuyalım. 

Adua'nın ahndığı haberini Adisababa 
halkı ıakaydi ile karşlladllar 

Uluslar Sosyetesi üyelerinden biri 
pakt ile alakasmı kesince, <Lğerleri, 
o devletle bil.ün ekonomsal ve finan· 
sal münasebetleri ve kendi tebalan ile 
o devlet tebaası arasında her tür li 
münasebeti kesmeği taahhüt ederler. 

Şehirde Hiçbir Hareket Yok, Bu Bir Hissizlik mi, Yoksa 
Harbin Sonu Hakkında Mutlak itimat mıdır, Anlaşılamıyor 

Küçük tedbirlerden, istikraz:m 
nıen'inden, silahlar üzerine ambargo 
konulmasından, harp için lüzumlu o· 
lan malzemenin tevkifinden neden 
bahsediliyor. Taahhüt, her türlü eko
nomsal ve finansal münasebetlerin, 
yalnu devletler arasında değil. husu
si tabıslar uaamda da kesiimesine da
irdir. Bu taahhüt tutulam1yacak olur
sa altına konulan imzaların ne kıyme
ti kalır! Ve tutulacak olursa arsıulu• 
gal münasebetlerde ne büyük karışık· 
lık olacaktır. 

EDEN 

Birle,ik Amerikanın, paktın meriyete 
girmesinden evvel Sosyeteden çekile 
ceğini hiçbir zaman düşünm~miş~ir. 

Şunu söylemekte acele edeJ.m kı bu 
yeni teklifin hemen nazarı dikkate a· 
lıııması iazımdrr. 

15 Teşrinievvel 1921 de, asamble, 
16 ıncı maddeyi tamamen ortadan kal 
dır4n tefsir beyannamesi kaleme al • 
mıştı. Bu tefsire göre per devlet ken
di münasip gördüğü tedbirleri almak· 
ta serbesttir. 

Paris-Soir'dan: 
Adis • Abııbadaki gazetecilerin 

dünya ile alakası kcsilmi§tir. Aksum 
ve Adua cephesi buraya 800 kilo-
metredir. Bu da iyi yürüyen kaur 
kc:rvani e üç haftalık yoldur. Bize 
hc:.ber getirmek için oradan gelen 
adaml:ııoa asla güvenmemelidir. 

Hükumet, Adua ile Makale ara3rn· 
da bir radyo bulunduğundan bu hu
susta daha ziyade kolaylıklara ma
liktir. lyi bir koşucu 80 kilometrelik 
yolu ancak 10 saatte alabilir. Şimal
de kumanda eden Ras Seyum ile im
parator arasında her yarım saatte bır 
postacılar gidip geliyor. Fakat basın 
hüroı;una pek az haber gelmektedir, 

asker kapıda bekliyordu. Sefire, son 
dcı ece nezakrtl: muamele edi.iyor ve 
k(:ndisinin yanındakilerin muhafaza~ 
sı için kat'i ,.mirler verilmi~tir. Fakııt 
durumu çok gariptir. 

Ttalya. Habeşistana re!;mcn &avaş 
ilan etmemi:>tir. O uydurma bir dip
lomasinin e~iridir. Sefir bu halile 
Adis • Ababa'da daima banşs4J ve 
dost bir milleti temsil ediyor gibidir. 
Fakat yanında on asker ve sivil bir 
polis kafi esi bulunmada:ı sokağa çı
kamıyor. Mektuplarını alabiliyor. 
Fakat göndereceği mektuplar sansör
den geçiyor. Radyodan istiiade etmek 
hakkına da malik değildir. Sefaret 
Linasr ihtiyatkar davranmış olan ltal
yan tebaasının etjylı>ile doludur. Fa
kat tebaa bu e~yayı artık oradan dx
şan çıkaramıyorlar. 

Cephede olup bitenler. scfaretha 
ne sakinlerine, bizden daha muhta
sar ve müphem bir halde g~·iyor. 

muhariplcrr cengaverler .• 

Misakın henüz birinci fashnr tama· 
men okumadık. Taahhüt, U1uslar Sos
yetesinde aza olsun, olmasın suçlu 
devlet tebaasile diğer devletler te• 
baasr arasında her türlü tecimae1 ve 
finansal münasebetlerin kcsrlmesini 
tazammun etmektedir .. Yani daha a
çık bir lisanla söylenecek olursa biz 
hemen ltalya:ıın, Almanya, Amerika 
Birleşik hükumetleri, Japonya ve 
Brezilya ile her türlü tecimsel müna-
11ebatm durmasını temin etmcğe mec
buruz. Bu feci değilse bile her halde 
gü üns bir şey olur. 

Uluslar Sosyetesi misakını yazan
lar, birinci derecede bulunan devlet
lerin Uluslar Sosyetesinden hariç kal 
malan muhtemel olduğunu, hatta 

işte bu ıebepledir ki Uluıılar Sos • 
yetesi konseyi başkanı dün 16 mcr 
maddede gösterilen zecri tedbirleri 
hemen tatbik edecek yerde. her dev
lete ne yapacağını sormak üzere a
sambleye bağlı tali bir komiLe teşkil 
edileceğini söy'.emiştir. 

Resmi bildirik te hiçbir şey öğret
miyor. Yalmz Adua'da bazı küçük 
çarpışmalar oldı.ığunu ve Habcslile
rin bir yüzbasıyr öldürdükleri ve iki 
mitralyöz aldıkları bildiriliyor. Bu, 
hakikaten pek udn·, Avrupa Ctal
yan arın daha geniş bir harekette bu
lunduklarnıdan ve belki de Aksum 
veya Adua'nın düşman elinde bulu;ı
duğundan haberdardır. 

800 kilometre uzakta bulunan cep
hede olan şeylere sanki burad.d her
kes lakayt gibidir. Şehirde hiçbir ha
reket yok. Bu bir hissizlik mi, yoksa 
harbin sontı hakkında mutlak bir iti
mat mıdır? Anlaşılamryor. 

Asker ve gönüllü er gittiğinden 
Adis - A baba'da, yalnu; sakin küçük 
köy amirleı·i görülmektedir. H'.lnların 
yanında bulunan silahlı adamlar, at
t.-tnnın veya katırlar.mm arkasından 
yaya olarak koşuyorJa,·. Adis • Aba· 
ba. içi:ıc gürültü ı;irmıyen veya pek 
az giren bir şehir halini almıştlr. 

Dahilde uzak ve sapa yerlerde bu
lunan İtalyan konsolosları da muha
faza altında Adis • Ababa'ya geliyor
lar. 

Desiye'deki ltalyan konsolosu 160 
katudan ibaret bir kervanla Adis • 
Ababa'ya geldi. Desiye'den Adis • 
Ababa'ya ancak 15 günde gelebilmiş
tir. Konso osun, elcilik üzerine çök
müş olan esrar perdesini kaldnmağa 
muvaffak olacağını zannediyorlar., 

mur altında imparatorun lotasınm 
önüne kadar ilerledi. J '\di ve impa
ratoru hürmetle selam ... Jı ve resmini 
çekti. Sonra yine yağmur altında yi
ne yavaş yavaş yanımıza geldi. Her
kesi kahkahalarla güldüren bu latifo
si ona bir za ürrieye mal oldu ve öldü. 

bazalt kayahklan arasından geçivot• 
Yollar hayvanlarımum yürüyüşün• 
mani olacak derecede dardı. Bazı yo
kuşlar baş döndürücü bir halde idi· 
Bazı katırların, yüklerile beraber bO" 
ğaz içine yuvarlandığını görüyurduk• 
Atlar, askeri takip edemedi. Mareba 
den en yüksek geçitlere kadar ı.zoo 
metreye kadar fark vardı. 

Akdeni.zde Bulunan lngiliz, 
ltaluan, Fransız Kuvvetleri 

Obaet"Ver'den: ı Bun'ar da 5000 tonluk iki kruva;ı:ör-
. dür ve üç torpido muhribi filosundan 

Akdenızde bu.lunan Fransa, Ingı!tc: ibarettir. Ayni zamanda iki kruvazö~ 
re, Italyan denız ve hava kuvvetlen ile dört beş küçük gemiden mürek • 
§Unlardır: kep olan Kırmızıdeni.ı filosunu da i· 

Zırhlılar itin mevcut nisbet ~udur: lave etmelidir. 
lngilterc 5, Fransa 3, ltalya ı. mu
haı:ebe. lu·uvliLZoriı lngHtere 2, Fransa 
O, Italya O, tayyare gemisi lngiltere 
3. Fransa 1, Italya O. tayyare taşıyan 
vapur. Ingiltere O. Fransa 1, Italya 1, 
10 bin tondan büyük kruvazör, Jngil
tere .ı. Fransa 1, Italva 16, deni.ıaltı 
gcmi~i Ingi tere 8, Fr~nsa 50. Italya 
70. Fransaoın en mükemmel harp ge
mileri kısmen tezgahta, kxsmen de ka
ğıt üzerinde bulunuyor. 

Dokuz büyük zrrhlınrn hepsi harp
ten evvel yapılmı~trr. Son 7600 torı
hık e1ltt kruvazörle. bu neviden ge -
fuilerin miktarı 18 e baliğ olmuştur. 
Bu gemiler. bid müste!'na olmak iizc 
:te, cümlesi moderndir. Za11nedildiği • 
ne göre gemilerin ekserisi Italyanm 
cenubW1da toplanmıştır. 

Italyan donanması iki fi'oya ayrıl
mıştır. Ussülharekesi Spezia'da bulu
nan birinci filo l O bin tonluk yedi kru 
vazör ile her biri dört torpida muhri
binden mürekkep. olmak ünre dört 
torpido ve filoti'lasından ilıarettir. 

Ikinci filonun üssülharekesi Ta
rant'tır. 5000 • 6000 ton hacminde 4 
hafif kruvazörden, ve dört torpido 
muhribi filotillasrndan mürekkeptir. 

Bu kuvvetlere A<iriyatikte bulunan 
kuvvetleri de ilave etmek lazımdır. 

No. ısı. 

ltalyanın harpten evvrl ln§a edil
miş dört zırhlısı vardır. Bunlardan i

kis.nin hiçbir kıymeti yoktur. Diğer 

ikisi olan Cesare ve Cavour zırhlıları. 
modern bir bale getirilmek üzere tez
gaha ahnmrşlır. Yeni yapılmakta olan 
35 bin tonluk yeni iki gemi de anca~ 
dört sene sonra bitirilecektir. 

İtalyanın bu sene başlangıcında bin 
tayyaresi vardı. Fakat geçen nisan -
danberi yeni bir inşaat programının 

tatbikine başlanmıştır. Afrikaya 300 -
400 kadar tayyare gönderilmiştir. Bu 
miktar bir sene sonra iki misline çıka· 
rılacak gibi görüntiyor. 

Hollanda Holivodu 

La Haye, 13 A.A. - Tecim 
Bakanı Gelissen, iç Bakanı 
Wilde ve şarbay Monchy ile kor 
diplomatik ve birçok tanınmış 
şahıslar hazır olduğu halde pa· 
yitaht civannda kurulan (Halan 
daHolivodunun açılış töreni ya
pılmıştır. Burası - Filstad yahut 
film şehri olarak anılacaktır. 

1 
KIRMIZI VE SiYAH 

tnemnuniyet veya bir alakastzhk sez
diğine göre ya o mübalagalı sözlere 
devam ediyor. yahut onları krsa ke
aiyordu, 

Hasılı arttk hayatı, hiçbir işe giriş
meyip günlerini hep kederini düsiln· 
melcle gecirdiği ıamandan daha az 
ıstrraplı idi. 

STENOHAL: 

licn de. Rus delikanlısının İngiliz 
dilberinin gönlünü zaptetmek Hjın 

kurduğu hücum planından bir şey 
anlamamıstl.İlk kırk mektup. yazmak 
ci.iretinin bağışlanmasını ricadan öte 
gitmiyordu. Belki de son derece iı;:sı
kıntnıı çeken o lıalim selim kızcağızı, 
her günkü hayatından belki bir par
ça daha aT. tatsız mektuplar alıp o
kumağa alıstumak lazımdı. 

Biz cümlemiz burada ftalyan Elçi
si Comte Vinci'n;n lıulundu~u va:d
yctteyiz. Birdenbire etrafımızda bir 
boşluk hasıl old1.ı ve haya!" ualdr. 
Buıün öğleden sonr;ı !talyan Elçili· 
gi \..nünden geç\yordum. Nöbetçi bir 

Dangali bir aazende 

kadar yaldızlı, son derece ihtisamh, 
duvarlarının tahta kaplamalarına 
yağh boya tablolar asılmış bir yerdi. 
Tablolarda silinmiş yerler gözükü
yordu. Julien'in sonradan öğrendiği
r>c göre evin hanımı o resimler;n 
mevzuunu açık bulmıtş, tashih ettir· 
misti. Julien: "Aırnntz ahlak aın!" 
diye düsündü. 

Fakat bu bir hatadır. Bu garip 
konsolos yold;:ı kaldığı iki harta zar
fında, hiçbir şey görmemiş. hatta bir 
asker bile, bir süel hareket ve haTbe 
delalet edecek hic;bir şey görmemiş
tir. 

!nsan rüya gört-bilir. Memleketin 
havası böyledir. BugUn rüyada iıniş 
gibi yaşanıyor. 

Adua'nın zapilnı 
Adisababa'hlar 
rtasd karsaladı'ar? 

"Paris-Soir'' don 
Bugün Adis • Ababa'da iki hadise 

o'du. Bu hadiseler Avrupalılarla Ha
beşliler arasında mevcut hassösiyet 
farkını parlak bir surette göstermiş
tir. Bu sabah Adua'nrn İtalyanların 
eline geçtiği haberi teyit edildi. Fil
hakika bunun bir pişdar harek~ti ol
duğu ve kuY-ayi külliyenin henüz har
be girmediği ve hakiki harbin de baş
byacağr beyan ediliyor. 

Bu büyıik haber şehirde hiçbir he
yecan uyandırmadı. Adis - Ababa 
ahalisinin, büyük neticeler doğ•ıracak 
olan bu hadiseye ehemmiyet verme
diği bir sırada. burada bulunan yüz 
kadar gaz(;teci hazin bir halde ke· 
derlerini izhar ediyor·ardı. Arkadaş· 
tarı Chicago Tribune gau esinin Pa
tis muhabiri ve gazetesi tarafından 
buraya gönderilen Wiıı.ifred Barber, 
arkadaşları tarafından gömillüyor. 
Otuz yaşında bir genç olan bu gaze· 
teei herkesin dostluğtınu kazanmı'?tı." 
O. çok nükteci bir adamdr ve şaka
dan çok hoşlanırdı. Ve ölümü de bu 
yüzden olmuştur. Bundan sekiz gün 
evvel, Maskal bayramında ceket ve 
parlak ayakkabı ve başmda silindir 
şapkası olduğu halde gazeteciler tri· 
bününde gördük. Sağanaklı bir yağ-

biyatçı genç, akademi üyesinin yiğe
ni ... 

Madame de Fcrvaques'ın. mek
tuplara cevap vermemekle beraber 
onları yazdıran hissi hoşgörmesi ih
timalini ]uline'e ilk hatırlatan iste o 
aşağı herif oldu. Julien'in muvaffaki
yetlerine gördükçe Tanbeau habisi· 
nin içine fenahklar geliyordu: ama 
aynı zamanda iki yerde olmak buda
laların harcı olmadığı gibi değerli 
kimselerin de elinden gelemiyeceği
ni düıtünüyor ve bunun için "~orel 
n.<>damc de Fervaques'in asıltı olur
sa bir gün kilise de yüksek· bir ise 
geçer. ben de La Mole konağında on
dan kurtulurum" divordu. 

Bugün öğleden sonra onu Avrupa
lılar mezar ığına göttirdük. Mezarlık 
şehrin dışında ormanlaı ve dağlar 
arasında latif manzaralı, kuşlann öt~ 
tüğü ve çiçeklerin ac;t1ğı biı- yerde· 
dir. Okaliptüs a~açlan altında clna
lar okundu ve sonra cenaı::e, yıldız· 
lt bir bayraga sarılı olduğu halde 
Amerikah gazetecikr tarafından top• 
rağ'l bırakı dı. Gözlerimiz yaşlı itli 
ve bütün merhametkar düşüncel::ri
miz Pariste bıraktıgr karısına doğru 
uzanryordu. 

Adua hartil 
Le Temps'dan: 

Adua'y1 müdafaa eden Habeşliltr, 
10.000 kadardı. Ağır topçu arazi 
müşkülatı dolayısile kullanılamadı. 
Tayyareler, birinci d{recede bir rol 
oynamakta berdevamdtr. Tayyareler, 
her tarafta kuvvette tasarruf ve 
mümkün mertebe az ltalyan kanının 
akmasmı temin ediyor. En büyük 
güçlük araziden, sıcaktan ve susuz .. 
luktan ileri ge iyordu. 

Katır sırtmda geçtiğimiz yollar, 

Bu küçük ta·fsi at Italyan kolunun! 
ateş gibi bir hava içinde. sarfattiğl 
gayre.i gösterir. Birçok yerlerde hallc 
ltalyanlara teslim oluyordu. Esirlet 
ilk günden çogalmaga başladı. Bu·~· 
]ar hiçbir üniforma taşımıyorlar ... Bı· 
zim önümüzde iizerinde fişek bulu· 
nan iki köylü. kendilerine yiyccelc 
verilmesi emrile serbest bırakıldr· 
Çünkü Habeşistanda fişek para ycd
ne geceer. 

..... ~·-·,.."'-" ""-·•' , talyan or• 
dusu bundan sonra, daha müsait ~ 
daha iyi bir iklimde harbedebilecek• 
]erdir. Bu suretle harpte ilk görülen 
güçlükler bertaraf edilmiş oldu. Bun
dan böyle harp, Habeşistanın 30 ki• 
lometre içeriı;ine götürülmüş oluyo1'• 
Adua'nın alınma& yalnız manevi bit 
zafer değildir. Bu şehir bir vilayetin 
merkezidir. Ayni zamanda Sudandan 
ge en kervanların da merkezidir. Bı.t• 
nunla beraber biten bu harp bir baş• 
langı~ .n başka bir şey değildir. Şim-' 
diden yeni bir harbe hazırlanmak la• 
zımdır. 

Habef ayakkabı kutlanmasını bllm ez ama bu yakınlarda çizme giy-
mek öğrenecektir Gueıin Meschin Mılano 

tup yazılan kadınla konuşulurken O· 

nun herhangi bir sözüne itiraza \:a1k 
mağr katiyyen yasak ediyordu. H rr 
ne sebeple olur~a olsun, kendli.-lrn 
geçerct"sine hayranlrk göstermekten 
ayrılmak doğru değildi; mektup1arm 
hepsi buna göre kaleme ahnm · stı. 

Bir aksam Opera'da. madamf cır 
Fervaques'm locasında Julien M.t
non L~scaut haletini göklere c.;ıkr-rr
yordu. Böyle bir dil kullanma .. ınrrı 
bir tek sebebi vardı. o da •J ba,etı 
tamamile manasız bulması idi. 

Madame de Fervaques o bcıletin. 
abbc Prevost'nun romanından çok a· 
şağı olduğunu söyledi. 

..... 
Bon~parte'ınız Sainte-Helene'de o ki• 
tap. için usaklar için yazılmıt oi( 
roman demiş ... 

Bir aksam: "Ben, dedi, şimdi bu 
iğrenç. ukalaca mektupların on be· 
şincisini yazıyordl.lll'I: ilk on dört ta· 
nesini birer birer kapıcıya verdim. 
Bu gidi!le madame de Fe.rva.queıı'rn 
yaı1 masasının gözlerinin bunlarla 
doldur.-ak şerefine ereceğim. İyi ama 
o bana sanki hiç bir şıu yumryor
muşum gibi muamele edj,;-or 1 Acaba 
bu işlerin sonu neye varacak? Gös
terdiğim bu sebatkarlık, beni ıuktığı 
gibi acaba onu da sıktyor mu? Korı
aoff'un dostu. Richemond'lu güzel 
quaker kırma gönül veren Rus, za
manmda doğrusu yaman arlamm1ş: 
bas ağrıtmanın bundan fazlası tan 
&ağlığı! .. 

Bir sabah Julien'e bir mektup ge
tirditjer~ zarfın üzerinde madame de 
Fervaques'ın damgasını görünce 
miihrU. daha birkaç gün önce im· 
kansız sandığr bir tehalükle kopardı: 
sadece bir sölen çağrılığı (ziyafet 
davetiyesi) idi. 

Hemen KoraııoH'un yönergelerine 
(talimatına) başvurdu. Cok yazık ki 
" g~nç, şöyle sade ve anJaşılır sözler 
söylemek laıtm gelen bir yerde. Do
rat'nın şiirleri gibi şen, oynak bir 
ifade ile isi savuşturmak istemişti. 
Jutien o şölende kendisinin n..srl bir 
tavır takınması gerektiğini bir türlü 
anlryamadı. 

O salonda, gizli notanın hazırlan· 
masmda bulunmuş olanlardan üçünü 
göriip tanıdı. Onlardan biri, •o 
paskoposu cenapları. mareşalin kan· 
~·nın amcası İdi: ruhani rütbeler tev 
cihi isi onun elinde idi. yiğeninin 
bir sfü:ünü iki etmtdiği de sövlenir
di. f ulien hüzünlü hlizünlü ~ülümsi
verek : " Ne kadar da ilerlemislm 1 
ama umurumda bile değil. Artık' ün
IU ••• pafkoposu ile bir aofrada ye
mek yiyorum" dedi. 

Yemek haylı kötU. konuşulan söz
ler de sinirlendirici idi. Julien için
dtn : ''Kötü bir kitabın fihristine 
b'!nziyor 1 dedi. İnsanların düşünce
lı-rinin en yüksek mevz:ularma böbi.lr
lf'nt böbürlene temas edivorlar. !rı
san bu sözleri iki ü~ dakika dinlesin, 
ifadedeki tımtrraka mı. yolnıa herifin 
bilgisizliğine mi, neye kızacağım bil
miyor.,, 

Abbe Pirard da Julinı'e ;narlame 
de Fervaqu .. 5'rn salonundaki muvar. 
fakiyetleri dolavısile. uzun uzun ö
ğütler verdi. Mareııalrn faziletli karı
sının salonunda toplanan jesuit\ilt ve 
kraliyet taraftan, halka kendi gorii!
lerine göre ıslaha kalktşan adamlarla 
alay:iştcn kaçan janseniıt M. Pirard 
arasında mezhep kıskançlığı Y-ardr. 

Bu hiiküm Julien'ln tuhafma gıt· 
mişti: ••Acayip! dedi, böyle yüks~k 
faziletli bir kadın nasıl oluyor det hiı 
romanı öğüyor ?., Madame de Fl'T· 
vaques, ne yakık ki, "'böyle bayağı 
yazılarla gençleri. cisme! duyguliin· 
na kapılmağa zaten hazır olan genç· 
leri baştan çıkarmağa çalışan mu
harrir takımrna" karşı duyduğu iı
tikrahtan. haftada iki üç kere olsun 
bahsederdi. 

Julien bu sözü duyar duymaz nı• 
hunun bütün faaliyeti yeniden uyarı• 
dı. " Beni madamt" de Fervaques'• 
bir kötüliyen olmuş: Napoleorı'ıJ 
coııkunca sevdiğimi söylc-mişlcr. Ht~ 
halde buna çok İ<:erlemiş olmalı k 
bana da hi!ısettirmek isteğini ycnt
mcmiş .•. İrin bu tarafı Julien'i o ;ıJc• 
sam pek "ğlendirdi, erı hoş sözler de 
sövletti. Ope 'nın sahanhğrnda rrıa· 
dame de Fcrvaquef'tan ayrılırkett 
kadın ona: "Hatırrnızdan çıkarJ1'11" 
ym. mon.sieur. dedi, beni seven so· 
naparte'ı sevmemeli: o. olsa ol"· 
kaderin bir zarureti diye kabul edile
bilir. Zaten o adamrn ruhunda. sa· 
natın şahe11erlcrini anlamak için ıı· 
zrmıelen duyganhk vokmuı ... 

Jullen kendi kendine : .. Beni 'j 
veni de ne dem~k : bunun belle 
çok manası var, belki hiç man•" 
yok. diyordu. Bizim uvalh tasra1ı· 
lar işte bu di1Jcri bilmez.,. Mada~~ 
de Fervaques ertesi gün götilrcct~ 
kocam\11 bir mektubu yazarken. ak 1 

h-p madame de Renal'de idi 

Tesadüfün bir eseri olarak, bir bü
yük generalin maMvralannda bulun
ınus bütiin orta-halJi insanlar gibi Ju-

Madme de Fervaques'ın salonu, 
Tuileries sarayındaki Dianc galerisi 

Karilerimi7. Tanbeau'yu elbette 
hatırlama dar : hani alçakça iftinia
rr ile La Mole kona~mın salonunu 
zehirliycn, hocalı~a · hazrrlanan ede-

Bölüm XXVlll 
MANON LESCAUT 

Baspapasm budalalığma ve c
şekliğine iyice kanaat ıctirdik
ten sonra artık aka kara, kara
ya ak diyerek çogu zaman iışini 
başardı. 

LİCHTEMBERG 
Rusun yönergeleri, kendisine ınek-

Madame de Fervaquea devamla: 
" O yadahlaki ve tehlikeli yazılar i· 
çinde Manon Lescaufnun en vü!C. 
ııeklerden olduğu söyleniyor. Suçu 
gerçekten büyUk bir kalbin hakket
dgi halecanlar, o kalbin zaanar () 
kitapta derin denebilecek lıir haki
ka tlc tasvir etmiş, ama yine de sizin 

Mareşalin karısr ertesi gün fll' 
ı:rı 'c, ııahtcligini pek d,. gizliyeı'1e· 
diği bir laka~·tlık tavri ile : 

- Dün ak~am. Opera'dan çıktılc 
N ATAC 
f A r/u~• ,.;ır 1 
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Habeşısfan için 

Londrada Faşizm / le-1hinde 
Mühim Bir Nümay ş ( apıldı 
hevyorkta da bir gösteri yaplldı bu 

esnada birçok adamlar yaralandı 
1\ Lon~ra, 13.A.A. - Çelside açık- d,ıklarını esefle yad ediyorum ... 
at'~ertıp edilen bir toplantıdan dön- Eski bir İtalyan pro • 
lçiJ!~ 0 !an 2,000 ki i alayla, Haheş fesörü fa,izme döndü 

.,.,. 
1

11 ~ınasının önüne girmişlerdir. Roma 13 A.A. - Fao;.izmin ilanın-
ı:. erınd ·· · d . .. · d - ' ·· · · :ı · uru e uzenn e. Harbı ur danberi Bruksele ıJtıca etmış olan 

eri ;~·; 
1
Kahrolsun faşizm .. " ibare- meşhur tarihçi ve Napoli üniversitesi 

ada birı ~.balraklar taşıyan halk b~- eski profesörlerinden Arthur la Bri
tıretinı· 

1 
ı:aDe okuyup, bu;ıun ır ola, Brükseldeki Italyan büyük elçisi-

'- e çı oktor Marten e ver- k b ·· · · e"ıe b b .. . . . ne şu me tu u gondermıştır: 
en v:ra ~r bu gosterıy_ı tertıp e- "Ulkemin önemli, güc fakat şerefli 
ında bul ımza1ıan hvesıkanmk . al- bir harekete giriştiği şu°' mada bütün 
jL· unan so cena eme çı ve . ı d.. ·· '-ı · · -
ıtır ada 1 d 

1 
· y •• sıyasa uşunce erımın üstünde say· 

~ilh • m artntn OSt ugunU Vı! mu- d • "}k J b w}} h' · • 
•ı· eretıni kendisine t~ id etmişler- ıgt"':_ u eme o a_n ag ı ~k ıslerımı 
\llr. Y ekselansınıza temın ederım. Yaşım 

~lç' k k ve gözlerim mücadelede faal bir ele • 
Aık ~ ıs~ca bir takrrn sözlerle ar- man olınama müsaade etmiyorlarsa 
terek ~mış. ve gerek lm~~rat~r v; da, mevcut kuvvetlerimin ülkem hü-
(İcıııi • en~ı namına teşekkur eaere kiımetinin emrine hazır olduğuna sizi 

Ştır kı • · d b'l" · .. n . temın e e ı ırım ... 
ti! u teşekkürlerimiz sade si?:~ de- Eski ayrış partisi üyelerinden olan 
tetİ tne~leketim hakkında çok gay- La Briola 1924 tenberi Italya dışında 
t~ci~ri gosteren İngiliz hükumetine de yaşıyordu. 

r.,, Eski İspanya kralı nikbin 
Nevyorkta fatist aleyh- Lizbon. 13 A.A. - Eski lspanya 
darlarının bir gösterisi kralı on üçüncü Alfons "Diario de 

~ l'ie~york, 13.A.A. _ Kolunıb~s Noticies., gazetesinin Roma aytarma 
tı~'i toreninde iki bin faşist ve hır demiştir ki: 
larildar faşist aleyhdarı çarpışmış- "Ilerşeyin düzeleceğini sanıyorum. 
lô dır. Çarpışma, ilbay ve şarbaym Avrupada ihtilaller olmıyacaktır. I -
~i~levleri bitince başlamıştır. Bir çok talya, hak iddia ettiği bölgeleri işgal 

fı Yaralanmıştır eder etmez, görüşmeler başlayacak -
to'1tır. ve sivil polisler matraklarla tır. Dün Duçe ile beraberdim. Ken .. 
llıı Sterıcileri ve çarpışanlan dağıt- disini çok sakin buldum. Düyayı sa • 
rıa:lardır. Faşist aleyhtarları enter· ran kara bulutların nisbeten çabuk 

80
/?n.al marşını çalmışlar ve Mus- dağılacakları ümidindeyim.,, 

1-'a 1?1nın bir resmini yaknıışlardır. Yanlış haberler 
§ısuer kovulmuştur. Atina, 13 (Ozel aytarınuzdan) -

2000 asker daha ltalya elçisi Başbakan Kondilisi zi -
~ yaret ederek ltalya - Habeşistan har-

3ol apoJi, 13.A.A. - 20 subay ve bi hakkında yanlış haberler yazrlma
'l' 0 tsker yüklü olarak hareket eden masını gazetelere tavsiye etmesini ri
k.. srano vapuru, Mesinada Silo fır· ca etmiştir. Kondilis bu tavsiyeyi ya• 
tı sına mensub iki bin asker ylikle- pacağmı elçiye bildirmiştir. 
ıı ecelttir. Mesinadan haber verildiği-
g~ göre Picmonte vapuru, Afrilı:aya Habet filmleri 
ı:den iki bin asker ve elli subay yük- Viyana, 13 A.A. - Avusturya bü-
llıniştir. kfımeti Habeşistana dair olan filmle-

Bir ltalyan Amirali İngiliz rin gösterilmesini yasak etmiştir. Bu· 
ni~nlarmı ger!Ye verdi nun sebebi, burada gösterilmiş olan 

~ bazr Alman filmlerinin Habesıer· le-
!ı· .oma. 13 A.A.- Amiral Gulyano hinde bulunmasıdır. ~ 
t 

1rı.ı kendindeki İngiliz nişanlarım Londradaki Habet 
b~rıye vermiştir. Duçe'ye gônderdiğj 
dıt tnektubda, amiral şöyle demekte- elçisinin oğulları 
l.ır: ''1902-1904 yıllarında, molla bi- Londra, 1 vA.A. - Habeşistanın 
lt 1rn elimizde siyasal bir yem olabilir- Loodra elçisi doktor Martenin biri 22 
<l erı, 1ngilterenin sadi~ ve dürüst bir öteki de 23 yaşında bulunan iki oğlu 
<! 0stu olan İtalya. İngiliz Somalisin- da Adisababaya gitmişlerdir. 
Q~ Yola getirilmesi için bu devlete Bu delikanlılar orada pilot sıfati
lti rıanınasile yardım etmişti. Bugün- le Habeş kuvvetlerine kaydolacakl.ar 
ltıulng~liz devlet adamları bunu unut dır. 
lıı ~ .gıbi görünüyorlar. Onun için, 
Ve J!ılı.z hükUmetinin bana o zaman 
:1:İttrıış. olduğu nişanı iade etmek va
ita~?Jdır. Her türlü şükran ve hak-

Amerika silahları 
Cleveland, 13 A.A. (Amerika) -

Tecim Bakam Roper, Amerikan ibra· 
catçılarmdan şahsi kar elde etmek 
sevkile İtalyan • Habe~ harbinin uza
masına yardmı etmemelerini istemiş
tir. 

1Yct duygularından mahrum bir 
tıieırıleket uğruna İtalyan denizcileri
~larmı tehlikeye koymuş ol-

·Rusya Mançuko Sınırında 
Bir Hadise 
[Baş tarafı 1 incide] 

~ i OÜyijl{ elçisini protesto etmeM mi~lerdir. Halk Komiserler Konseyi 
~e v.e gerçin yapmak üzere bir Başkanı Molotof; S ov yet 
o lerin ıson kongresinde irat ettiği bir 
rnısyon tayini için teklifte nutukta; Sintsiang'rn tamamile Çin 

\ı.lunmağa memur etmiştir. ı; olduğunu ve Sovyet Ru11yanın bu 
e havali üzerinde kat'iyyen bir iftiha 

Ql'ukcrrıya ko~uiumuz telgraf beslemediğini ıöylemiıtir. Mango -
llonl'a ile Sovyet Ruaya arasında futana gelince; burası; Rusyanın 
~akıark meselelerinden doğan naz.arında tamamen müstakil bir 
e,.~11liğin rok had bir ıekil aldı· devlettir. 
ırıt ~ Sovyet Rusyaya göre; Japonya -
4 ve nihayet eilah se.lerile pat- nın emeli Şarki Sibirya mıntakaın 
Mverdiiini göstermektedir. sahillerinde genişlemek ve araz.i. el-

orı.":"fako .impa~a!kolr~ul~~nukn; Ja- de etmektir. Onun için Japonya 
. " aayesınde ıstı a ını az.an- I d kl'f d"l d 
1f bir deulet olduöu malumdur. Rusya tara ın an te ı e ı en ~ e· 
a '" mi tecauüz. paktına yanaımak ıste

llçuri Japon kuvvetleri tarafın· 
Cltı • ·ı qıemi§tİr. 
!.fay lllt~,a- edilinciye kadar S?'J.et Bütün bu hadiseler; göz.önünde 
,.,., a.' e Japonya arasındakı ıp· bulundurulrsa yukardaki telgrafın 
at~ık münasebetler gayet nor• ihtiva ettiği geniş mana daha açık 

ciı, Fakat; Souyet Rusyanın; bir şekilde anlaşılmış olur. 
~Vcut bir mukaveleye istinaden 
Ilı lark demiryoLları ÜHrİnde ha-
e 0 duğu hakları kullanması yüz.ün Loid Corcun 

Makalesi n; bu müncuebat bo:z.ulda ve ni
Q~et Sovyet Ru.sya Mançuko etra
~ Q herhangi bir 11aitelehhüme Londra. 13. A.A. - Lloyd Corc, 
~i olmak icin bu hat üz.erindeki Sunday Ekspres gazetesinde çıkan 

u ukunu aattı. Fakat Japonya; bir makalesinde diyor ki 
0 7çukodaki kuvvetlerini gittikçe Lava! ve Mussolini, yalnız mute-
ı: qlQftınyordu. Bunun en esa&lı dil zecri tedbirler tatbiki için muta• 
qJt~~bebi bu taraflarda haydutluk bık kalmışlardır. 
S alarının artmcuı idi. Buna mukabil İtalyanlar Tunus 
qJt~vYet Rusyanın salahiyettar kay baklandaki bütün mütalibelerinden 

0 
arından çıkan haberlere göre; vazgeçmektedirler. r:ransız diploma

P;nYanrn burada 200 bin askeri sisi sayanı hayret hır m~haretle U-
':; 

1 
ır. Diğer taraftan Japon)'O. da luslar Sosyetesini öyle bır çıkmaza 

: Qrın buraya 250 bin asker top- gQtÜrmüştür ki Sosyete bu çıkmaz 
i •kfQrrnı ve dış Mongolistarıla; içinde İtalyaya zarar v~,;~mez. . 
e~~aıang ve Merkezi Çinde Sov- Mussoliniyi, gönderdıgı kuv11etl~n 
ı. eşfirmiye dıwam ettiklerini id- takviye ve iaşeden menedecek tedbır
~~--~--":.....-.ı..:s....-.---tt.,._.Jb.ıa..JL...U:.LiUffima dı k her tür 1 il zecri t e d-

italya -Habeş harbi 
[Baş tarafı ı incidej 

ğu Afrikadaki bütün cephelerde 
faaliyete devam ettiğini kaydet 
mektedirler. 

Somalide ltalyan uçaklan 40 da
kika müddetle Dagarris istihkarm ve 
V eble-Şebeli ırmağı üzerinde tahkim 
edihniş olan Degalanko köyünü bom 
bardnnan etrniş)erdir. Tigre cephe
sinde Habe' şefleri birçok kabileler
le birlikte 1 tal yanlar tarafına geç
mekte devam ediyorlar. Adigrat'ı 
almış olan General Santini'nin kuv
vetleri Tigrenin doğu bölgesinde ile 
ri yÜrÜyüşterine devam ediyorlar. 

Adisababada 
40 bin asker var 

Adisababa, 13.A.A. - lmpa
rator, kuvvetlerinin önemli bir 
kısmını teftiş etmiştir. 40,000 
den fazla asker, harp şarkıları 
söyleyerek sarayın önünde bir 
geçid resmi yapmış, bundan 
sonra şehir sokaklarından geç
mişlerdir. 

Dün seferberliğin son gunu 
idi. Erkekler cepheye gittikle
rinden Adisababa günden güne 
boşalmaktadır. 

Şehirde kalan halk İtalyan 
diplomatik heyetinin hareketin
de coşkun gösteriler yapmışlar
dır. 

Ras Güksa 
Roma, 13 A.A. - Giomal, 

d'italia gazetesi imparatorun da 
madı Haile Sellasiye Güksanın 
italyaya dehaletini tefsir eder -
ken İtalya kralının 1932 de E· 
ritreye yaptığı seyahat srrasm -
da Tiğer şeflerini ve bu arada 
Ras Güksayı huzuruna kabul 
ettiğini haurlatmaktaclır. 

Ras Güksa daha o zaman İtal 
yaya iltihakına müsaade edil -
mesini istemişti. 

8000 asker 
Roma, 13.A.A. - Dün ve bugün 

Doğu Afrikasma birçok vapur hare-
ket etmiştir. Vapurlar 8.000 kişi ile 
mühim miktarda malzeme yüklüdür
ler. 

Cibutiye gidenler 
Addisababa, 13.A.A. - Çoğu Yu

nanlı olmak üzere yeniden bir ya
bancılar grupu bu sabah buradan Ci
butiye hareket etmiştir. 

Sovyetleri n Bir Teklifi 
f Baş tarafı 1 incide J 

Bilumum İtalyan ihracatının dur • 
durulması keyfiyetine gelince, bu ted 
bir ancak bütün devletler tarafından 
elbirliği ile tatbik edilecek olursa mü
essir olabilir. 

Fransız delegesi: "Teklif edilen 
tedbirlerin hiçbirini esas itibarile red
detmiyorum. Şu şartla ki her tedbir 
gerçekten müessir olmalıdır . ., Asam
blenin davayı barışçıl bir şekilde kur 
tannak arzusuna binaen, durumu a
ğırlaştmnıyacak tedbirler almakla ik:
tifa edilmek gerektir. Bu, iyice ince
lenmeden kararlaşmaması gereken bir 
vicdan meselesidir ... 

Bundan sonra Titülesko tevziat me 
selesini ortaya atmış, Sovyet mümes
sili ise evvelce haber verilen ve he
nüz bir karara ba.ğlanıruyan teklifi 
yapmıştır. 

Rus teklifi 
Cenevre, 13 A.A. - Sovyet dele

gesi Potemkin ekonomik zecri tedbir
ler komitesinde, söz alarak, 16 mcı 
maddenin tatbiki için yapılan müşte -
rek harekete iltihak etmiyen ülkelere 
finansal ve ekonomik tahdidata ait 
tedbirlerin tatbiki fikrini hükul".leti 
adma teklif etmiştiı. 

Sovyet teklifi bu işte muhalefetleri 
bilinen yalnız Avusturya, Macaristan 
ve Arnavutluğu değil, fakat Uluslar 
Sosyetesi üyesi olmamak itibarile, U
luslar Sosyetesi üyelerinin bugün 
yiikendikleri mükellefiyetlerle kendi
lerini mukayyet telakki etmiyen mem 
leketleri istihdaf etmektedir. 

Cenevre, 13 A.A. - Ekonomik zec
ri tedbirler komitesinin toplantısında 
üç hususiyet göze çarpmaktadır. 

1 - En kısa bir zamanda, birta • 
kını müessir ekonomik tedbirler al -
mayı istemek hususunda komitenin 
hemen hemen birleşik olduğu kanaa
ti, 

2 - Bu işi sonuçlamak çaresi hak
kında, ne Fransız ne İngiliz delegas· 
yonları, ne de komitenin öbür üyele
ri arasında gerçek hiçbir ihtilaf bulun 
madığı ve esasen görüşülmekte olan 
noktaların metot meselesine taalluk 
ettiği, 

3 - Tasarlanan tedbirlere elden 
gel?iği kadar, kızdırmayıcı bir şekil 
v~~ıp F~ans:ı, _ lsviçre ve Yugoslavya 
mumessıllerının dileğini yerine getir· 
mck arzusu. 

Fransız - İngiliz el birliği 
Clermont Ferrand, 13 A.A. - T .. a· 

val, Cenevrede tezahür eden Fran -
sız - lngiliz elbirliği siyasasının, ba
nşın menfaati için devam edeceğini, 
bugün nazik durumda Fransız kamo• 
y_una temin etmek istediğini Havas 
a]ansına s_öylemiştlr. Bundan sonra 
Lav~.ı lngılı~ - Fransız görüşmelerin
de suel tedbırlerin kat'iyyen mevzuu
~~his olrı~a~ığrnı kaydederek şunları 
ılave etmıştır: 

.. "~ran~ız kamoyunda görülecek her 
turlu suıt_e~ehhüm barış davasma za· 
rar verebilır. l~i ülkenin takip ettiği 
~a~_eketler aynı olduğu gibi, Konsey 
onunde Fransız ve İngiliz delegas
yonlan tarafın?~n. _rapılan diyevler 
de tamamen bırıbırınin aynidir.,. 

Eden Londraya 
malumat verecek 

Cenevre, 13 A.A. - Havas: Ede· 
nin, zecri tedbirlerin tatbiki için Sos
yete azası devletleri arasındaki kon
feransın kararları hakkında hüküme • 

ri tedbir, almıya, Avusturya ve Ma
c~ristan buna iştirak etmedikleri tak-

tine malumat vermek için, hafta orta
sında Londraya gideceği bildirilınek
tedir. 

Konferansın, Italyaya gidecek Sİ· 
lah ve mühimmat üzerine konulan am 
bargoya kredi, sermaye ve ithalat am
bargosunun da ilavesi için icap eden 
bütün tedbirleri en fazla üç gün için
de ittihaz edeceği ümit edilmektedir. 

Konferansın, Ingiliz heyeti murab
basası ile birlikte diğer bazı heyeti 
murahhasalarrn Italya ile diplomatik 
münasebatı kesmeyi düşünmelerine 
rağmen, daha geniş tedbirh. re başvu • 
ması ihtimali pek azdır. Böyle bir ted
bir kabul edildiği takdirde bazı hüku
metlerin buna muhalefet etmesi muh
temeldir. Zira bu hüklımetler anlaş-
nıazlığın muslihane surette halli icin 

ere ümitlerini kesmcmektedfr -

Adisababada 

İtalyan E içi si 
Vinci' nin Çıkar
dığı Hadise 

Adisababa, 13 A.A. - De G~·e 
net~ kovalamakta olan polis, o
nu ıstasyonda yakalamıştır. Ta
banca taşımakta olan Grenet I
talyan delegasyonunu götüren 
trenden sonra kalkan ilk trene 
sokulmuştur. 

Artık elçi telakki edilmiyen 
kont Vinci Adisababada kalmak 
istediğini ve ancak kuvvetin kar 
şısu:~a _hu fikrinden vaz geçebi
J~ce~ın~ Dışişleri Bakanlığına 
bıldınnıştir. Vinci, konsoloslar 
gelinciye kadar yanında kalrna
s~ .Al~ay Calderiniye emret -
mıştır. Italyan diplomatik he -
yeti üyelerinin hareketinden son 
ra. elçiliği muafha;ı:a eden as -
kerle~ ~erhal faal Habeş ordu -
suna ıltıhak etmişlerdir. 
. ~~b:ş hükumeti, İtalyan el -

çılıgı bınasına girilmesini yasak 
etmiştir. Elçilik işyarları ile te
ması muhafaza etmeğe elçiler 
tarafından memur edilen Fran
sa vis konsolosu Desmuliers 
bu yasaktan müstesnadır. 

Elçilik kapısı muhafaza altın· 
d~drr. P~l~s, içerde olan biteni 
gormek ıçın elcilik bahçe duva
r~m tırmanmak isteyen yabancı 
hır gazeteciyi yakalamış ve hır· 
pal~mrşt~r. Saraydan telefonla 
verılen hır emir üzerine gazeteci 
özğür bırakılmıştır. 

Hususi tren 
. ~dd~sa~aba, ı 3.A.A. - İtalya cl

çısı Vıncı ve Kalderini hala Ras 
dar götilrmek üzere istenilen husus\ 
trenin gönderilmemesi tebliğ edil
miştir, Vin ve Kalderini hala Ras 
De~ta'n.ın ikametgahındadırlar. Kim
sen~n zıyaretine müsaade edilmemek-

Son Telgraf /ar 

Büyük italyan Taarruzuna 
intizar Ediliyor 

Jijiga, 13 A.A. - Buradan Ogaden cephesine doğru her gün 
binlerce Habeş askeri geçmektedir. Bu askerler çok keyiflidir. 
Aralarında birçok kadın vardır. 

Harrar civarında seferberlik hemen hemen tamamlanmışur. 
Ogaden cephesinde yalnız müsademeler olmakta ve fakat her 

an büyük bir İtalyan taarruzuna intizar edilmektedir. 

Hat Bombardıman Edilmiyecek 
Adisababa, 13 A.A. - Havas ajansı bildiriyor: 
İtalya hükumeti, Habeş hükumeti Adisababa - Cibuti hattın • 

dan mühimmat nakletmediği takdirde İtalyan .n bu hattı bombar· 
drman etmiyeceğini Habeş hükumetine bildinniştir. 
Habeş hükumeti müspet cevap vermemiştir. 

lngiliz Gemileri /ta/yan Gemi
lerinin Selamını Almıyor 

Roma, 13 A.A. - Voce d'ltalya gazetesi, Eden'in dostluk te· 
minatını protesto ederek diyor ki; 

İtalyada bu tezahürler sadece gülünç telakki edilmektedir. Ak
denizdeki İngiliz gemileri daha şimdiden İtalyan gemilerinin se
lamlannı almıyorlar. İtalyan - Habeş müstemleke savaşı, faşist 
ftalyaya karşı bir hareketle bir esir haline getirilmiştir. 

Faşist İtalya tahrip edilmek istemiyor, çünkü hakkını ve kuv· 
vetini müdrik bir devlet haline gelmiştir. 

Bulgar Sü Ba ,kanlığının 
Suikasta Dair Bir Tebliği 

Sofya, 13 A.A. - Bulgar ajansı bildiriyor: 
Dün toplanan Sü Bakanlığı yüksek meclisi, suikast hakkında 

bugün bir tebliğ neşretmiştir . 
Bu tebliğde, ordunun vatansız kimselere kurban olan bazı za • 

bitlerin ayrılık hareketlerini müttefikan takbih ettiğini büyük bır 
memnuniyetle tesbit edilerek deniliyor ki: 

Zabitler, krala sadık olarak birleşmiş olduklarını ve ona 21 ni· 
san tarihli krallık beyannamesinde yazılı prl!nsiplerin tatbikinde 
mertebeleri silsilesine göre tam manasiyle müzaheret edecekle -
rini kat'i surette bildirirler. Zabitler, kendilerini krala ve vatana 
yaptıkları sadakat yemininden ve hakiki amaclarmdan inhiraf 
ettirebilecek fikirlerle muttasıf olduklarına dair haklarında ya • 
pılan her türlü muahezeleri nefret ve infialle reddederler. 

Ordunun mertebe .silsilesine prensibine sadık o1aı:ı zabitler, 
kanuni bir surette teşkil edilmiş olan yüksek meclisleri vasıtasile 
devletin mukadderatına nezaret ve vatani anarşiye götürmek te
şebbüsünde bulunanların cümlesine muhalefet edeceklerdir. 

Yeni Bir Tahtelbahir 
Paris, 13 A.A. - 10~0 tonluk bir denizaltı gemisi yarın Şar • 

burg'da denize indirilecektir. Geminin uzunluğu 92,30 metredir. 
Ve 11 torpil makinesi, 10 santimetrelik bir topu ve 3,7 santimet
relik bir hava topu vardır. 

Gemi paskal tipindeki 25 denizaltı gemi serisine dahildir. Su • 
yun üstündeki hızı. 18 mil ve suyun altındaki hızı 10 mildir. 

Yeni Polonya Kabinesi 
Varşova, 13 A.A. - Marjan Kossialkovski yeni kabineyi teş • 

kil etmiştir. 
Başbakan muavini ve maliye Kviadovski -devlet azot fabrikası 

direktörü-, endüstri ve tecim: General Gorecki, içişleri: Krako· 
vi voyvodası Roczieviez, Kültür Bakanlığı Vekilliği Gilinski, 
şimdiki kültür bakam Jendrzejiez yakında Romaya büyük elçi ola 
rak gidecektir. Soysal yardım: Vilno Voyvodası Jaszezol. 

Öbür Bakanlıklar mevkilerini muhafaza etmektedirler. 

lstanbul Komutanhğı Satınalma Komisyonu ilanları 

Keşif bedeli 496 lira 52 1 Komisyonunda her gün öğ 
kuruş olan Yeşilköy Hava leden evvel görülebilir. Ek 
Makinist okulu tamiratı a- siltmeye gireceklerin 1 71 li 
çık eksiltmeye konulmuş- ralık ilk teminat makbuz
tur. İhalesi 24 Birinciteşrin larile birlikde vaktinden ev-
935 perşembe günü saat 15 vel Komisyonda hazır bu
tedir. Şartname ve keşfi her lunmaları. (627 5) 
gün öğleden evvel İstanbul 7967 

Komutanlığı Satınalma Ko-
misyonunda görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin 3 8 
liralık ilk teminat makbuzu 
ile · Ticaret Odasına kayıtlı 
olduklarına dair vesikalar
la birlikte vaktinden evvel 
komisyona gelmeleri. 

(6274) 7966 

• * * 
Ordu Sıhhiye ihtiyacı o-

lan Bakteriyoloji la boratu 
varları malzemesi açık ek
siltme ile satm alınacaktır . 
Tahmin bedeli ( 22 8 O) lira 
( 5 5 ) kuruş olup ihalesi 2 4 
Birinciteşrin 935 perşembe 
günü saat 16 dadır. Şartna 

Gülhane hastanesi için · 
alınacak olan alat ve mal
zeme açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Tahmin edilen 
bedeli 2 7 6 2 lira 15 kuruş o
lup ihalesi 24 Birinciteşrin 
935 perşembe gunu saat 
15,30 dadır. Şartnamesi 
her gün öğleden evvel Fın
drklıda Satmalma Komis
yonunda görülebilir. Ek
siltmeye gireceklerin 207 
liralık ilk teminat makbuzu 
ile Ticaret Odasına kayıtlı 
olduklarına dair vesikalari
le birlikde vaktinden evvel 
Komisyona elmeleri. 
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R A D Y O Haftanın Programı BiR HASTA 

Kahire Radyosu 
,. 

lsemüul• ueril.n leonnrla ....mı. hlintiMett çole iyi ifitilett Kalair• 
rM>"*"lrm dÜ70MI 

Geçen hafta Kahire radyoau- ı lanmıza bildirmeğe gayret ede
nu anlatan bir yazmuz çıkm'f-

Kalair• raılyomrultı Karon Mt.ı,,an 
M•lunet Riltıt 

tı. Bu defa da elde ettiğimiz 
Kahire radyo stüdyosu ile her 
zaman konserlerini dinlediği
miz bazı kadın ve erkek art1st
lerin resimlerini koyuyoruz. 
Bundan ıonra Kahire radyosu
na ait ro amlan da oku ucu-

Çok Faydalı 
Reportajlar 

} 

Anupa radyolarında nporıajlar 
~çe ballan daha anhJacap, bot
lanacaiJ ve mevsuun daha canla 161-
ttrilecek bir fddlde yapdmaluada. 

Eski reportajlar büyük ıeçit ve 
meruim yerlerine kolıuıen bir mik· 
rofon yarcbmile yaprlmla. Bu ıuretle 
J&Pdaa reportajlann yalna bir nolD
taya ait empreayonlan toplamak cibi 
büyük mahaurlan nrdır. Buctın ya
pılan reportajlarda it btW>Ot6n bqka 
ve tıpla lincmalarda oldatu gibi tek· 
nik hilelere bqlıamaktadır. ~it 
reaimlerile bunlara bemer yerlcrdeld 
reportajlarda mUteaddlt mikrofonlar 
kullanılmakta ve empre8foalar din· 
leylcilere tamamile verilmelttedir. Bu 
uğurda bet •iti ıpakere ayn ayn adk· 
r11Conlarda i!let verilerek yapdaa ıtse
teri ve mitingler bütün incellğile 
mikrofonlarda yqatılmıt olur. 

• latanbulun kurtuluş töreninde aca
ba radyomuz böyle bir reportaJ ya
parak Jatanbul balkının sevinçle ya
pdıtı o pati cliier illerimlıcleld 
yurddatları bildlıemes mi idi? Bu 
nriinuebetle Beyuıttaa Tablm mey• 
daJUDa lı:aclar yapılan ıeçit neimJe. 
rini yolun birkaç yWine koaufacak 
mikrofonlar il• bitin Tlrk )'Ufduna 
ve acuna yayabillrdUs umn1. Bu ... 
Wlçll pDD alqnıısndl bunun ,.. 
rint Hltler'ill 8abooyaya yaptılJ Mr 
..,.ı..do nportajmı cUa1edli •• At
man ndyoculupa talı:dlr ettik. O.
Jet bqbamm bitlD llarekl• w Jııea.. 
6ine yapılan tiren " ı&aterUu a,. 
le can1anchnhyorctu 1d. llllan adeta 
ktndisini onlum aNIMada ~ 
du. 

Tam bu urada lttanbul için oldu· 
tu kadar bUtiin T6r1d,_ tpt u1uta1 
bir 1Uıa olan 15 Blrlncitetrin akfUDI 
biz de lstallbul radyoaıaada bir tllrk· 
çe tanao duyduk. 

Ktılain diidya fGnföalerind•n 
Güt.üm 

ceğiz. Bunları haftalrk olarak 
alamadığımızdan ancak günlük 
olarak nef'redebilecetiz. 

ICı Duyumlar 
8. 8. C. orbetruı Budapette• de 

Britilh Broadcutill& Co. (l1'&ilis 
Jtadyo Şirketi) radyo acnfonik crkn
trUI bqmda taDınmlf orbıtta tefi 
Adrian Boult Ol4'&1u Ulde Budapc19 
tede birki~ kon.er •ermek içln ya. 
landa yola çıkacaktır. Pek yalan.ta 
8udapeıte radyotUnua da nakledece-
11 bu konserler lncllf.s bettekhlan· 
am eserlerinden mlrekkep olacaktır. 

Liyipaiı 150 kilovat oldu. 
L&ypsic posta11 enerjisini 150 kilo 

nta çıkartacağı cihetle etld 60 kilo
vatlık poeta yerine 3 15 935 ten 
bdi zayıf bir halde ~ord"u. 

Geçen ay aoralanna dotru L!yp
siı 150 kilovatlık yeni poatatile ite 
baflamıt oldujuadao timdi sOk iyi 
ltitilmcktedir 

ltalyada yiiade bir dinleyici 
lta1yı radyolamun 1&)'111 onu bul

lbllt Ye beı:biri memleketin beryeria
den kolaylıkla duyulan la.ıvvet.U poa.
taludar. Buauala beraber ltal,anın 
aboatlert p1et udır. 42 D'ilyon nil• 
fualu ltalyada 400 kOlur bin abone 
o!dutuat Cin yWe ı Jdtl radyo 
dinlemektedir· 

Herkesi mit-. ratl10 . .,,.. 
l...p. UO Jdloırat laanatiade1d 

JCotala pottaaı aepiyat ppmap 
t.tl••'fhl'· Bu iataıyonu haausi
yetltrindea blri de her çetlt halk i!iln 
batıra ıelmiyen ;rayımlar yapmatı
dır. Jlotala rady01unda doğramacı· 
Irk, fotopafçılıJc. baJıkiar& ve bunla
ra beaıer kuralar ll4illmlftu'· Yayım· 
Jar çok rajbet ıörmilftür. 

14 Birlnciletrin P~zaateai 
İSTANBUL 

18: Bavanlara jimnastik Bayan Azade 
Tarcan tarafmdan. 18.20: Karmen opera-
11 bın~ ve ikmd perde. 19.2S: Spor ko. 
natmala.rı. Sait Çelebi. 19.45: Romen halk 
maılkıli. Ma tro Eıtepço ve arkada,tarı. 
20.10: 20 tllrtetrinde yapılacak cenel afi. 
faa sayımı munasebetile tiniver1ite profe
sörlerinden (Noy Mark) tarafmdan kon
ferans. 20 25: Son haberler • Borular. 
:Z0.30: RadYo caz •• taqo orkestraları. 
Bayan Bedriye Tilrün. 21: Ruı ıporcaJa. 
mun tehrimize celmelerl miina1ebetile 
Makıimde yapdacak cilret muaabakaları· 
nm nakil 

BOKREŞ 
13·15: Plllr n da"'1! serviai. 11: Rad. 

yo orkutrası. 20: Du.yamlar. 20.15: Çüt 
pıyano kon1eri. 20.4S: Sader. 21: Kuar
tet konseri. 21.30: laller. 21.35: Sanılar. 
22: Srammel kuarteti. 22.45: Lobntanm 
birinden röle. 23.45: Fr. ve almanca da
)'Wn)ar. 

VARŞOVA 
18.10: Salon orke1traıı. 18.50: SoıJer. 

19: Çift pi,ano • Söıler. 19.45: Hafif mü
rık. löıler. • PJlk. Sörler • Pllk. 22: 
Konferans. 23: Senfonik konaer. 24.0.S: 
Danı plildarı. 

MOSKOVA 
19.20: "Rouuallra., operasmdan P&r4;8· 

lar. 22: Almanca proıram. 22.55: Röle. 23. 
05: lnsılirce. 24: Macarca. 

BELGRAD 
20: Plllr. 20.IS: Da,..mı.r. 20.30: Ula

..ı proııram. 21: Belsrad operaamdan rö
le. Duyumlar. 

LAYPZtG 
19.30: Skeç. 20.!0: Operetlerden parça· 

lar. 20.55: Aktüalite. 21: Duyumlar. 21.10 
Beethoven konseri. n.ıo: Mizah. 23: Da· 
ramlan sörler. 23.50: Gece miiıiii. 

BUDAP:E$TE 
11: Reııortaj. tl.40: Piyano konıeri. 19. 

40: Süel konser. 20.50: Kar11ık JQJlll. 
21.30: PWt. %2.20: Da)'Umlar. 22.40: Ya1-
h Hılar konıeri. 23.IS: Duyumlar. 23.45: 
Konferanı6. 24: Çinıene mdziii. 

VİYANA 
11.05: Ekaotık aletler. 11.25: PJtk. &cb· 

ler. 20: Duyumlar. 20.20: 111 21: Kuartet 
konaeri. 22: Senfonik kon1er. 23: DaYtUD· 
lar. 23.20: Hafif muzik. 24.SS: Cu. 

BRESLAU 
ti: Hafif muzik. 19.!0: Sörler, 21: Kı

sa haberler. 21.10: Sarkdı kon"'°. 23: Du· 
:ywn)ar. 23.30: Gece miiıiil 

BERLlN. TBGEL 
11: Hafif müzik. 19.30: Sörler. 19.'0: 

Danı. 20.40: Alrtilalite. 21: DaJ'VID)ar. 
21.10· Kabare yaynnL 22.10: Maf11u. 23: 
0u)'111111ar. Söıler. 23.40: Radyo orlceatra· 
n. • 15 Bir"ncltetrln Sah 

UTANBUL 
15: Pa sporcalannm tebrimise sebn• 

leri mtbauebetile Ta~ atadmda :papda. . 
diincil ~'!!' 1Ud': !.te \: . 20. fı biat 
konaervatuvarı nefesli aaırlar profesörleri 
1roaaeri. L. TbiUe. latett. 30.30: ICadJo 
orlr•trur. 21: RadJo, cu ve tuco ork• 
tralan. ıı.ss: loD llaberler, 1MmlJlr. 21. 
SO: Hafif muıiki •• ılpn bav.,. {Jlllr). 

B0K,RB8 
13 05: Sibic:luua orkettrua • .o.a,.n.ıar. 

13.55: Kcımeria ttkell • .,..,_.,. 14.Jt 
Konaerin ıUrejf. 11: Ptü . sa.ter •• PWr 
lösler. 21.35: Allesaanclrealro'aan idare
ainde Mllfonik ...... l>Qalnlar. 22.41: 
Almaca .. fr. daJ111D1ar. 

VARSOVA 
ıa.ı.5: Sıabert'ia prblaradan - lizler. 

19: Pi100 lıoneeri • llsl• • Plllı. 16s-
1er, 21.10: OrlcMtra konteri. 21.30: PWt. 
2145: Konf .. u. 22• "Otelde macera .. 
adlr operet. 23.SO: Sizler. 23.45: Dana 
pWdan. 

MOIKOVA 
17 30: Parti ,.,.... .. ıı: Vaperin plllr· 

laTIIHlan. tS.05: FrlM1ftL 24.0S: 16al• 
BBLGBAD 

IO· PWr. l>Qamll1'. IO.SO: muaı ,.. 
:ran. 21.30: Senfonik pl&k lsonaeri. 23.15: 
.DaJmıalv. 23.30: Rad10 orbstra11. 

LAYPZIO • 
11: Hafif millk • ~. baaclan. 21: 

DaJmnlar. ıı.ıo: s..-cetı adbik. n.40: 
llunhars'daa. 2S: DQtamlar. 23.30: Al
mq tarlatan. 24: Operetlerdea melodiler. 

BUDAPBITS 
lt.so: a.. koro• 19.15: Kooferua. 

19 45: Cu. 20.55: (litar bnMri. 21.ZO: 
16aler. 21.05: DıaJumlat. az.ıs: Çiq ... 
mtbiiL 

ViYANA 
11.25: Komer. Den. eöd•. 19.45: Dıa-

1Um.lar. 11.55: R. Vaper'"m MTaanban
ter" operam (Partqeqler ldaresiade). 
23.JO: ı..ı . c:nap. 24.15: Dua. 

BRESLAU 
11: Hafif mlzfk. 19 JO: Bösler. il: KiM 

duumlar il 10: '1>ealr halin .. adb alrec. 
23: Da1Qllllar. U.30: Tekailr eösl.-. U.40 
Dana. 

BSRLlN • TBOBL 
11: Hafif misik. 19 30: Aeportaj. ao: 

Deni% ıpora. 20 30: ÇocaJr tarkıları. 20.40 
Aktitalite. 21: Daıamtar. 11.10: °'118111 
Sachı" adb rad:ro oıtenar. 2S: l>ıaJ1amlar. 
IS.30: GU.el anattar. 24: O.. mt1ıitf. 

• 1&81rlncltetrln Çartamba 
UTANBUl. 

ti: Dau ....adli lUO: teldr .....,. 
... ıaraf •dalı Jreuer. DlrQt: Cemil ıı: 
.. ,.. HIMe 11• llllJıor. 10.IO: lellr 
..... ,. kOllMriaia ....... •= 20 tıırtet-
ria ......... ..,,.. btkbMll ...... .. 
rw. t.t-W ........ ._. .... .. 
Alma llteJ'JL IUI: loe • ...._ • IOl'
üt. at.IO: ..,,. cu ............ 
tnıan ... oma .__...._ 11: a. .,.. 
adanma ~ .... , ........ ........ 
le llabinıde ,.pıtacat dretlerta nülL 

BOKaaa 
11-15: Plü n da,_ eenW. 11: La· 

ka orbsttuı • Sözler. 11.20: 'Kallleria 
lireti- ao: DaJ'Dllllar. 20.ts: Plllr .... 
ler. 21.11: Koro konHri. 11.40: ıtaQo 
orkestruı. 22.10: Şulular. ıuo: l>Qma
lar 22.45: Smfoik kouer. JS.U: R61e 
kouer. 2S.45: Fr. •e Almaaca daJamlar. 

VARIOVA 
1 l.20: Salon lrahıteti. 11.50 lıliah . it: 

Sarluh aoliıt konıeri. 111.30: S6ılu. 19.45: 
Taaberin .. rlulan (pllk). 20: 16aler. 21: 
$eD nyun. 21.55: S6&1er. 22: Şopea kon· 
seri. 22.35: Şiırler. 23: Dana. 24.0ll: Ha· 
fif mibik. 

MOSKOVA 
19.20: Schubert'in eserlerinden konser. 

19.30: Griec1a eaerleriDdea lrıonlf'r. 21: 
0 Muhamme4in cenneti., adh operet. 22: 
Çekçe yaymı. 23: İnpizce. 24: Alalanca 
yayım. 

BELGRAD 
20: Pllk. 20.15: Duyum)ar. 20.30: Ula· 

.. ı yayım. 21: Vi1olon1el 1ronıeri. 21.30: 
Konferans. 23: Daymnlar. 23.20: Dam 
milıiti. 

LAYPZlG 
il: Hafif müzik. 19: Söaler • 19-'0: Mu· 

zildi skeç. 21: Duywnlar • Söıler. 21.45: 
Alrtilalite. 22: Şarkılı piye1, 23: Duyum
lar. 23.30: Sarlular. 24.10: Dana nıimtl 
ve baffi baYalar. 

BUDA PEŞTE 
18.30: Piyano konıeri. 19: Italyaaca 

ders. 19.30: Macar •lon 1raintetl. 20: 
Xonfenma. 20.30: Piya.ao birlitile .-rkı
lar. ıı: Pi,,... 22.45: Duyumlar. 23.10: 
Opera orkatraıı. 24.30: Plik. 

VtYA NA 

18.05: Yeni mhik. 11.55: Gürel aanatlar. 
20: Da)'111Dfar. ,20.15: lteportaJ. (MU.ak •· 
tiSl:vetinden). 21.05: Operet parcaJan. 
22.30: Haftalık icmal. 23: DaJemlar. 23.ıo 
Piyano (8acb) 23.40: Söıler • Hafif mii· 
zik. 1.30: Danı. 

BRESLAU 
il: Hafif mtlalk. Jt.30: acizler. 20: Ha

fif milıik. 21: Kı .. duyumlar. 21.15: Ula· 
MI yayım. 21.45: Sözler. 23: Da:rumlar. 
23.30: Danı. 

BBRLlN - TEG&L 
19: Şarkılı mibik. 20: Şarkılar. 20.4": 

Akttiallte. 21: Da1Qmlar. 2t.1S: UtauJ 
yayım. 21.45: Eilenceli müzik. 
23: DuJwn)ar. 23.30: Danı ve ıece mii
ziti. 

• 17 B'rlnclt8'rln Pereembe 
!STANBUL 

14: Konfranı. 20 llktetrin puar 16nll 
yapdacak ıenel ntifıas uymu baldunda i
ıahat: Bat•IJlllet i9tatiıtilı ıamam miidll
rü Celil Aybar. 18: Bayanlar için Ji1ıı· 
naati\, Bayan Arade Tarcan. 18.20: Danı 
muıikiıi (plik). 19.20: Foto IUrena ko
na,ayor (Fotofrafçdık). ıt.40: Gitar solo 
(Maryo). 20: 20 tıkte,rinde npdacak ıe
nel niifu sayımı bakkmda konferanı. U
niverslte profesörlerinden ömer Celi!. 
20.20: Son haberler • Boraalar. 20.!0: 
Stüdyo orkestruı. 21: Radyo cu •e tan• 
ıo orlreatralarL 21.35: (Y. S. Bacb) kon· 
aeri. Z.SO inci )'da aılinuebetile. A. Han· 
ti •• nederi: Ment CemfL B. Mi 111&• 
Jor keman troa.erto.: lolllt Profeelr Lf. 
ko Amu. aetakat: Ati *-.m 1aaftrtetl 
(Pıof. Ali luıin, Or~ Csnt Nnibr 
V.aat Cemil). C- Arn Y41 batanlan: 
Solist Nimet Vahit. D • Remln6r piyano 
kcıaserton: loBtt Profet6r Ferdi ltat• 
""· ltefalrat: Ali Beacia lnmrted. konti· 

lS-15: PWr Ye da1Qm aerviıi. 11: Sa· 
lcııa orkeatruı. 19: S6der. 19.20: Koaseria 
dr.ıl ıo: Saat anru da:ramtar. 20.15: 
Plft. 2o.55: Shler. 21.lS: lenfoalk kola· 
..... 23.45: l>Qamlar. 

VARtOVA 
11.U: Orkatra • l&rler. it: Piyano 

1roateri. IUO: lhler. it .45: $arlrdar • 
Baaler. 21: Sitar 1roaaeri • Bader. 22: 8o
pea'in 125 inci Jd dhtbnüaden 6tirl 1ron· 
nr. 12.35: 8aatilar. n: ltuıtet konteri. 
23.35: Pllk. 

KOSXOVA 
11.30: Fraasıs m8si&L lt: Fransa pr

kdan. ıt: lali lnaariet mislfl. 21: Al· 
manca. ıs.es: JPraaaaca. 24: llfUlJ'Olca. 
24.SO: Portesisce ,.,..._ 

aBLG•AD 
20: Plak • DQmnlar. 2UCh Utpel 1&• 

,..._ 21: Kanıt* haYa1ar. IUCh Orb9-
tra koDHri- U: ~- ZS.45: Pllk-

L.C YPZtG 
20: 'Stll-4e or-.b .... ıı: DaJlllDlar· 

ti.it: Bando ...... 11.50: ~ ıs: Dil· ,.....,. ıuo: Hafif millik. ı: lud&felP 
ted• , .... 

Bt1DAPS8T1C 
1uo: Cinıen• •taiit lt.20: Den. ıt. 

50: Ptlk. 20.10: 1>11 11711&. ıo.45:. Kente
r-. ıı.ıs: Gitar arilzliL il: !)u1&1nlu'. 
22.40: Pt71DO • x-- lıoueri. (loMt· 
tar). 23.40: Cu. 24.IS: ~ilıı9:ae mbiiL 

VlYANA 
11.SO: Hafif 188ai1r. 19.05: lösl•· 1U5: 

Şarkılar. 20: ı>.&1Ulblar. ıo.20: Kadm ko
ron. 21: Skeç. 23.JO: Hafif ariWk. 25.40: 
Gllsel sanatlar. 14.05: Hafif mbilr. 14.45 
Dana. 

BUILAU 
11: Hafif mtidlr. lkler. aıs: Bm-cle 

orkeltrau 20.45: •eportaJ. 21: DQamıar. 
21.10: OrkeRrab Pİ79S- ıs: Da1tlllllar. 
23.IO: Gece a19i1L 

BBRLIM. TBOBL 
H: Hafif misik. lt.30: l&ıler. 20: 

Li1'PSiaclea r61e. 21: .J)anlnlar. 21.10: 
B-SO aımb 21.50: 'btı mtisfti. 22: 
ClfoPln konterl 2S: Dumnlar. 21.20: 
ita~ mfiatrW (li1h") IUO: Gece 
•iliiL 1: Sulular. • 

• 18 Blrlncltefrln Cuma 
llTANBUL 

t•: Dana an&aiklat. lUO: Hafif muild. 
it: Sce ... ·~·= ..,.. ..... lnet. X-. _.. ol7UO refüadlt. 90.a2: Ha-
'*'-· ıut:.ltilbo * ........ ork• 
tralan. '1.1$: .......... • lona\\r • 
'1.M: llaıoar .............. ..,.. ... ,.. ........... 

ıucaaı 
IS,15: Nlt .,_ ..,_ ...W. at: .... 

:ro ..ıo. or ... tnaı. ıt: aa.tet. lUO: 
Koueria .... ». .,.....,. 11.U: 
Oda IDllllL 20.ssı o,er. ~ r61e. 
Jı.41: DW ıtr. 

VAR80VA 

Haata, doktorun muayene alo
nuna cirdlii nlrit eli kammm eol ta
rafı üstünde idi. Bu vuiyetini biç de
iittirmeden bir 1coltuiı oturdu. Ayak 
tı ve Jcarııunda duran doktorun yibü 
rıe bakmadan: 

- Son ümidim sizde, dedi. citme
diğiın doktor almadı .. Derdimi anla
tamıyorum. .. Sinir" diyorlar. Ben de 
biraz doktorum. N evraljllerln uniye
timize oynadığı oyunların ne kadar al 
datıcı olduldannı bilirim. Mide wba 
sı aanıraınıı, halbuki sinirdir; b&brek 
kanaeri urur1UU.1, halbuki ıinirdir: 
apandiait unınanız, halbuki sinirdir: 
romatizma. aateit. beyaz tümnör •· 
nıraıruz, halbuki ainirdir. Vücudümü 
ze her kılı bin trajedi ve bin tenlik 
titreyişlerile dolu bir örümcek ağı ıi· 
bi yayılan ılnir manzumesinin nelere 
kadir olduğunu bilirim. Ben de biraz 
doktorum. Bunun tedaviıinl de bili· 
rim. lliçlannı sayarken üd elinizin 
parmaklannm hepsini kapayamanı • 
ruz: onu bulmaz. Fakat bepai uc;ok 
tes:r ederler. Hele kunetli bir doza 
mukavemet edecek •in yoktur. Da· 
bili lllç1ar içinde analjedkler kadar 
nafeım.e aadık olanlar görtilmemif 
tir. Bca ele biru doktorum. Elimde re 
çete yumak ulihiyetim olla ayle 
bir cloı veririm ki en mel'un l&DCl)'I 
flP diye keae~. Fakat bu, beııimld. ısy 

x_qr 
Doktor bir tey aöylemeğe haıırlan

dığnu ,aıterir bir hareket yaptı. fa • 
kat hasta ıyap kalarak onun aöcil
nU ıce~ti: 

- Anlamıyorlar, diJ'C tekrarladı. 
sinir ajnu bayle obna.I. olama& i ab. 
'Fakülte tablill ıarmtlt oluydım ben 
bunlarm en kodamanına ekmek bırak 
mudnn. Anlamıyorlar. 

Selini yükseltti: 
Beyefendi, ıi&, ilatilnde ton ümidim 

olan yeıtne doktonunm. lnpllah tb 
anlayıcabnuı. Siz t Bu uncdanmm 
ıinirden olınadıp enJaycaktmıı. BI 
lan tize derdimi iıah edeyim. Fakat 
ondan ev:vel 14tfen turaya usanmıı. 

Hntl muayene mauıını aaaterlyor 
du. Doktor havret etti: 

- Ben mi? diye aordu. 
-Evet tisi 
- Fakat h11ta ıi&ıini.c. 
- Uzanmız. Farıedhti.c ve hasta 

ıizıiniı. Derdimi b&yle dıaba kolay aıı 
latacatnn. 

- Fakat ••• 
- Uzanınıs, uıanmıı .•. 
Doktor teredcltit içinde mua,a dol 

aSLORAD 
20: Ptlk. 20 15: Da)'alnlar. 20 SO: Uha· 

..ı propam. 21: Zqrebclen ... il: 
Konferau. 22.30: Orkntn birUlih llallı 
IU'kdan. ıs: DaY1Ulllar. as.ıo: PWr. 

LAYPZIO 
11: Hafif mlsik. 11.SO: Reportat" ta· 

in. 20.10: Ktlenceli mfisik. 21: l>Qam
lar. ı1.ı.s: m....ı ,.,.... 22: Open1an1a-
1r1 danllar4an. 23 1-5: Du,amlar spor. 2S. 
30: Konferans. 23.SO: Sen midir. 

BUDAPESTB 
11.30: Pl100 lrirtlifle .. rkdar. 19: 

Spor. 19.20: Cas. 20: Konferans. 20..sGr 
lenfonllr konser. 21: Rad7o ,ı,..ı. ~ı 
Da,..mlar. 22.10: Cinsen• mlsili. 21: Dil
,....,. 23.25: Plü. 14.10: Cu. 

ViYANA 
11.10: BeethooNn mibiiL 19: Spor. 

19.16: 8eJahat ce11ııL lt.J5: Tarillael nı
Jllft. 201 Da1Qllllar. 20.SO: Hafif ...._ 
22.20: Vi7olonM1 (on.tra 1).onk). •= 
Da)'1111llar. 23.10: Senfodr koeler. M: .. 
al - ..a M~: PlA. 

BUSLAU 
Iİ: 1Dlsilı.8'sı..ıo:Hdf.._ 

ru ıicliyordu. Huta ona: 
~ Soyununuz, dedi, ceke · • 

cBmltpizi çık.aruuz. fanilinı.zı 
nya dflru ııyınnız. 

- Amma da yaptınu ha 1. 
- Rica ederim. rica ederim. 

gBrecekıini.ı. Ben doktor değilird 
mı biru doktorum, ıörecebiniz. 

- Fakat ben hatta delillin· 
- Kendinizi haıta fauedini.ı. 
- Nasıl olur? Paydası ne? 
- Rica ederim. 
Doktor soyundu. Fanillııru 

•ayırdı. arka11 il•til w:andı. H11ta 
yük bir mendille onun c5zlerinl 
lamaya da kalkmıttı ... Doktor bl 
dı : 
-O ne? 
-Tabii delil mi ya? Hutanrn 

terini bağlamadan muayene ya 
yanlJftlr. ÇilnkO en lnanetli duy 
olan cörme hauaunm dıpn ile 
1aruu kesmeden onda .. deruni bir 
yet" kabiliyeti naul uyandınnuııl 

- Deruni rllyet mi? 
- Delil mi ya? Haıtaya san 

banci noktada oldupnu buld 
mm. Bunu kenatat 16recell. tll 
iil·· ZUmin1 oyalayaeö. harici 
1..-1 asülattrnnalr prttır. Tl Jd 
katini marul noktada iyice tem 
ettirebilsin. delil mi? 

- y erıi ... fildt. Det•• 
Hatta cfoktorwl gOll~ 

tan aonra bir mllddet mıudın 
1qtı. soma ıeldl, parmatmr d 
run kanunda bir tıoktaya ba•rü 

- iyi dfkbt edinb. turada bit 
utlyet ftl' delil mi? diye aor 

- Tuhaf feY, net. 
- Biru daha dikkat edinia. 
-A .... yyt 
- Ne--ftr~ 
- Afnyor. A ••• y, AA ... y f 
-Nuı11 
- Mütbif bir uncı Ama ••• n 

diye kadar nalll farkında 
A. .. yt He111 .-ı tarafta olc!uluna 
belki de apandisit. detd mi? 

Fakat doktor cevap alamadı.. 
bir tıkırdı duyar pi oJmuttu. 
men clolruldu. Gaslerlnden balı 
kardı.Odada kllnM yoktu.Ştlpld 
riae. UIMlll1ye "8tlnde dUrala ce 
nla ccblac!e cüadamıu andı, 
da. t~ eW Ura kadar bil'fey 
8ua ehemmiyet Termlyecelı: 
aensm oldulu için cilllbnılyaels 
nldandı: "Hem doktorlup 
hem de Niteli paba1ı t" 

_., 21 • ıı.ıs: VIWI ,.-. 
22: Kaart9t llôaMr. 2S: .,...._. IUO: 
~ 14.$0: Hafif mt6. 

• , ............... Cu .......... 

ll.20: Kluiaet triJQIL. Asler. lt: Bo
lllt lroaaerL IUCh lhler. 11.45: P1A • 
laıder. il: ı...mbersdea r61e. • 86sler. 
22.tS: ltafoailı kouer. IUO: O.. Oll
aitL 

lı108KOVA 

lSTANBUL 
il: Dua muildtL (plllı). 11: Coaali 

N&tl. Hlkbeler. il.at Cemil. IUO: Ha· 
fff muiJd ~ille). IO: 8elür ti)oatroa ar
tiatlerindm t 0.Up kon...,... JUO: 
Ba7U a.trlJre Tldll. rad,o cu " ._.., 
orkeatralarile ........,, 11.35: loa hahr• 

17.IO: IW 1Q'DIL lUO: XoaHI'. lt.20: 
Komer. 20.30: KantJk miiaik " elam ha· 

Su pinoo refabtile. 22.10: P1lk Delri7a· 
tL 
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Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum ldareai ilinlan 

Muhammen bedelleri ile mıktarlan, eksiltme tarihi. 
günü, saati ve muvakkat teminat mıktarlan aşağıda 
Yazılı malzeme kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare ~i
nasmda Satın alınacaktır. Bu işlere girmek isteyenlenn 
hizalarında yazılı olan muvakkat teminatı. vermeleri v~ 
kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe gınne~e manıı 
kanuni bulunmadığına dair beyanname ve teklıflerle ek
siltme günü saat 14.30 a kadar Komisyon Reisliğine 
Vermeleri lazımdır. Bu işlere aid şartnameler Haydarpa
şada tesellüm ve sevk Müdürlüğünde, Ankarada Malze· 
me dairesinde parasız olarak dağıtılmaktadır. ( 6195) 

1ami Muhammen Eksiltme tarihi Muvakkat 

Bedeli Günü ve Saati teminat 

77 blem elektrik telleri 15260 Lira 8·11-935 Cuma 1144,SO Lira 

•e bblolan. 15,30 da 

ıo kalem muhtelif Kriko 7803,96 Lira 11-11-935 Pa- 585,30 Lira 

•e !eren zarteai 15,30 ~ 

7928 

Muhammen bedeli 18 bin lira olan 9 tane basit makas 
takımı 25 ikinciteŞrin 1935 pazartesi günü saat 15,30 da 
Ankarada idare binasında kapalı zarf usulü ile satın alı
nacaktır. 

İşe girmek istiyenlerin 1350 liralık muvakkat temi
nat iJe kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü 
maddesi mucibince işe gimıiye kanuni manileri bulun· 
llladığına dair beyanname ve tekliflerini ,ayni gün saat 
l 4.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daire

sinden ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlü-
iünden dağıtılmaktadır ( 619 6) so41 

İlk iki eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli 
8856 lira olan miktarları aşağıda yazılı yatak eşyası 26-
10-935 cumartesi günü saat 10 da pazarlıkla Ankarda 
idare binasında satın ' alınacaktır. Bu işe girmek istiyen· 
lerin 664,20 liralık muvakkat teminat vermeleri ve ka· 
nunun tayin ettiği vesikaları ve işe girmeye manii kanu
ni bulunmadığına dair beyannamelerle ayni gün tayin 
edilen saatte malzeme dairesi komisyonunda hazır bu
lunmalan lazımdır. Bu işe ait şartnameler Haydarpaşa
da Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde, Ankarada Malzc
nıe dairesinde görülebilir. 

200 tane pamuk şilte, 30 tane seyyar karyola şiltesi, 
1600 tane yatak ve yorgan çarşafı, 200 tane küçük, 
l 000 tane bÜyük yastık yüzü, 50 tane küçük, 300 tane 
büyük baş yastığr, 200 tane cibinlik. (6337) soso 

Muhammen bedeli 11500 lira olan hava c;ekic; ve mak
kaplan i1e boya tabancaları 12. 11. 935 sah günü saat 
1..5,30 da teai)ali zid usulü ile A~ada i<iare b'üt&iiiiôa 
satın alınacaktır. 

Bu ise girmek istiyenlerin 862,5 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikalan, keza kanunun 
4 ncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ayni gün 1 

saat 14,30 kadar komisyon reisliğine vermeleri lazım
dır. Buna ait şartnameler parasız olarak Ankarada mal
zeme dairesinden ve Haydarpaşada Tf'sellüm ve Sevk 
Müdürlüğünden alınabilir. (6338) 8095 

Haydarpaşa - Adapazarı - Haydarpaşa arasında işle· 1 

nıekte olan gezinti katarlarile Haydarpaşa - İçme. Hay
darpaşa arasında işlemekte olan İçme katarlarının 20-
:10-935 gününden itiôaren işlemiyecekleri sayın halka 
ilan olunur. ( 6401) 

Muhammen bedeli 40.000 lira olan Ankara, Eskişe
llir, Konya ve Samsun depolan su tasfiye tesisatları 
31/10/935 günü saat 10 da pazarlık usulile Ankara 
İdare binasında ihale edilecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3000 liralık muvakkat te
tninat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 ün
cü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri bu
lunmadığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün 
saat 14 de kadar Cer dairesi Komisyon Reisliğine ver
llleleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler 200 kuruş mu
kabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak-
tadır. (2982) (6400) 

lstpnbul Sıhhi Müesseseler Art
tırma Eksiltme Komisyonundan: 

Heybeliada Sanatoryomu için lüzumu olan beş kalem 
Ötukliv ve muhtelif sıcak ve soğuk su ve hava ister· 
Iizasyon cihazları olbaptaki şartname ve resimleri veçhi· 
le açık eksiltmeye konmuştur. 

ı - Eksiltme 23 Birinciteşrin 935 çarşamba günü 
saat 5,30 da Cağaloğlunda Sıhhat Müdürlüğü bina· 
sındaki komisyonda yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat : 1880 liradır. 
3 - l\1uvakkat garanti 141 liradır. 
4 - Şartnameler parasız olarak Sanatoryomdan alı-

nabilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 935 Ticaret Odası vesi· 

kası ile (2490) sayılı kanunda yazılı belge ve bu işe ye
ter muvakkat garanti makbuz veya Banka .mektupla
riyle belli gün ve saatte Komisyona gehnelen. ( 6215) 

7902 

11 

Ac;ık eksllt~e suretiyl~ mün~kasa ıı:ını j lnhiıarlar Umum Müdürlüğünden : 

A kşeh 1 r Şarbayl ıg ından: 1 - Paşabahçe Fabrikasında inşa olunacak 200 ton-

1 - Akşehir Kasabasının Takeometrik Haritası 
yaptırılacaktır. 

2 - Kasabanın takribi vüsati 150 hektardır. 
3 - Belediyede mevcut 1/500 ve 1/2000 mikyaslr su 

projesinin tesviye münhanili haritasından istifade edil
mek suretiyle beher hektar için bedeli muhammen 20 
liradır. 

4 - Münakasa müddeti 4 Birinciteşrin 935 cuma 
gününden başlamak üzere 18 Birinciteşrin 1935 tarihi
ne müsadif cuma günü saat 14,30 a kadar olmak üzere 
15 gündür. 

5 - Muvakkat teminatı akçesi 225 liradır. 
6 - 2490 numaralı kanunun hükümleri dahilinde 

münakasaya iştirak etmek isteyen taliplerin şimdiye ka
dar bu gibi işleri muvaffakiyetle başarmış olduklarına 
ve yapmış bulunduklan haritaların aid olduğu makam
lar tarafından tasdik edilmiş bulunduğuna dair vesai
ki ibraz etmeleri mecburidir. 

7 - Bu bapta daha fazla tafsilat almak ve fenni şart
name ahkamı. öğrenmek isteyen taliplerin Sarbaylığa 
müracaatları ılan olunur. ( 6256) 7948 

Divanı Muhasebat Reisliğinden: 
Divanı Muhasebatta açık bulunan 35 ve 30 lira 

maaşlı birinci ve ikinci sınıf rnürakib muavinliğine aşa
ğıda yazdı şartları haiz olanların Teşrinievvelin yirmi
sine kadar Divanı Muhasebat Baş Sekreterliğine mü
racaatları. 

1 - Mülkiye, Hukuk mektebleri ile bunlara muadil 
mali ve Ticari Yüksek İhtisas mekteblerinden mezun 
bulunmak. 

2 - Yaşları 35 den yukarı olmamak. 
3 - As~erlikle ilişiği olmamak. 
4 - Sıhhi durumu vazife yapmasına engel olmamak. 
Yukardaki 4 şartın belgelerini Baş Sekreterliğe tevdi 

eylemek Ecnebi diline vakıf olanlar birinci sınıfa alı
nacaklardır. (2931) (6273) 

8014 

Milli müdafaa Vekaletinden: 
lstanbuldaki Kuleli ve Maltepe liseler.ile Bursadaki 

Burı:ıa Askeri Lisesinin 1 O ve 11 inci sıqıflarına yeniden 
talebe alınacaktır. Girmeğe istekli bulunanların bu mek
tı.mlere veya Askerlik şubelerine hemen müracaatları i
lan olunur. ( 328) ( 6 ı 65) 1so2 

luk su deposu açık eksiltme suretile münakasaya konul· 
muştur. 

2 -Tahmin edilen bedeli "6222.87 •. liradır. 
3 - Eksiltme şartname ve projr.leri 30 kuruş mukabi· 

!inde Kabataşta Levazrm ve mübayaat şubesi nakit mu· 
hasibi mes'ullüğünden alınacaktır. 

4 - Eksiltme 22-10-935 tarihine miisadif sah günü 
saat 15 te Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

5 - İstekJilerin lazımgelen vesaik ve"% 7 .5 .. güven· 
me paralarile brilikte muayyen gün ve saatte Kabataşta 
Levazım ve mübayaat şubesindeki ahm konıisyanuna 
müracaatları. ( 6147) 78015 

Askeri Fabrikalar Satınalma 
Komısyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 2650 lira olan bir adet k::ım
pavn buhar makinasına mahsus gemi kazanı Ask~ı i 
Fabrikalar İstanbul Satınalma Komisyonunca 29 İlk
teşrin 935 cuma günü saat 14 te Salıpazarı Askeri Fab· 
rikaJar Y ollamasındaki Komisyonda açık eksiltme ile 
satınalınacaktır. 

• Fenni şartnamesi ile resmi her gün Komisyondan alı
na bilir. İsteklilerin ı qg lira 7 5 kuruşluk muvakkat te
minatı Beyoğlu Malmüdürlüğüne yatırarak makbuzu 
ve 2490 numaralı kanunun istediği vesaikle 29 İkinci
teşrin cuma günü saat 14 te Komisyonda bulunmaları. 

(6398) 

EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI 

Satllık Fırın Hrssesi 
Esas No. sı 

653 

Mevkii ve nev'i 

Eminönünde Mehmed Geylani 
mahallesinde Bahçekapı soka-
ğında eski 10 yeni 26,26/l 
No. lı 32,50 metre murabbaı 
arsa üzerindeki kargir Çö-

Depozito 

rekçi fırınının dörtte bir hissesi. 7 00 Lira 
Mevkii yukarıda yazılı fırın hissesi peşin para ile 2 3 

Teşrinievvel 1935 Çarşamba günü saat onda satılmak 
üzere açık artırmaya konulmuştur. Almak isteyenlerin 
tafsilat için her gün. artırmaya girmek için de gösterilen 
gün ve sa11tte Şubemize gelmeleri. (242) (6268) 7980 

İstanhal Gayrimübadiller Komisyonüridan: ııtanbuldao cok uıak olaiı· 

~·· Anadoluda büYblr b•r 111-U
Hte •enia ~olr ~bulr yasan D. No. 

100 

2319 

3816 
2595 

2851 

2100 

31582 
31552 

3483 

3938 

3193 

3331 

4282 

4332 

4943 

4039 

4331 

4523 

5095 

5113 

5814 

58159 

5593 

6079 

2041 

6736 
6795 

6497 

Semti ve mahallesi 

Kandilli 

Yeniköy 

l\.&ıımpafA Sirkeci 
Muslahiddin 
Galata Yenicami 

Beşiktaş Yeni mahalle 

Kuzguncuk 

Beyoilu Hiıseyinağa 

Bostancı 

Paf&baicc 

Edirnekapı Kariy!i atik 
Ali pata 
Üsküdar Yenimahalle. 

Oıküdar Yenimahalle 

Samatya İmrahor 

Çencelköy 

Üıkil~r Yenimahalle 

Yeniköy 

Arnavutköy 

Boyacı köy 

Kurtul ut 

Yeniköy Güzelce Ali· 
P•ta 

Galata Kemankeı 

Beyof Ju Kamerbataıı 

Hasköy Haber oııa 
Abdüuelim 

Beyof lu Emin camii 

~eyoğlu Emin Camii 

Sokagı 

E. Mekteb 
Y. Derman 
E. Panaya 
Y. Köybap ukaaı 

Zincirli kuyu 

Y enicami ve es-
ki Balıkpazarı 
Cad. 

Posta Cad. 

Bağçe ve Tomruk 

E. Sultan Çf'şme· 
si Y. Taksi 
Çatalçe§me 

Sultani ve 

E. Aya Yorgi 
Y. Vaiz 
E. Papaz 
Y. Selamet 
E. Dibek 
Y. Şair Talat 
İmrahor Cad. 

Kuleli Cad 

E. Yenimahalle 
Y. Nuh kuyusu 
Çifte Kuab 

E. Kö,k Cad. 
y • Boyalı kötk 
Fırın 

Bekçi v~ 
Sandalcı 
Kapab Bakkal 
ve Tekke 

Leblebici 

Fesli yan 

Bademlik 

İliı 

Emlak No. 

E. 17 
Y. 33 
E. 6-6 
Y. 6-8 

E.86 Y.102 

E. 63-2 
Y. 58·8 

E. 35.37 
Y. 21-23 

E.30-30 Mü. 
Y.34-36 
E. 7 
Y. g 
E.16 Mü. 
Harita 

4 

1t 17 
Y ıs 

E. 32 
Y. 38 
E.102 
Y. 96 
E .124 
Y.138 
E. 51 

10 

Y. 72 
E.126-25.'i 
v.12s-ı 24 

E.-Y. 6 

E. 33 
y 43 
E.-Y 8 

E. 17°10 
Y. 10 

E.12·12 Mü. 
Y. 8·6-13 

E. 15 
Y. 19 
E. 7-IS 

E. 74-76-78 
Y. 6~66 

Cinsi ve hissesi Hisseye göre 
muhammen K. 

Ahşap hane ve bag- 110 T. L. 
çenin 4 1 O his. 
180,50 metre arsa- 550 
nın 30/120 his. 

Kagir dükkanın 
3 32 his. 

85 

Bodurumu olan ki· 300 
gir dükkan ve üstiın· 
de odalarının 6,5 120 
His. 
Bagçeli kaı?ir iki 8356 
hanenin tamamı 

Bagçeli ahaap 
hanenin 11 20 his. 
129 metre arsanın 
tamamı 

15!i metre arsa
nrn tamamı 
Gübre iskelesi 
ve 517 metre ar· 
sanın l 9 24 hiı. 

72.5 metre arsa
nın tamamı 

Bağçeli ahı;ap 
hane tamamı 
Bağçeli ahşap 
hanenin 15 32 his. 
125 metre arsanın 
18 21 Hiı. 
Kagir deponun 
21 40 hiı. 
l 61 mt'tre arsa
nın l 2 Hıı. 
78 metre arsa· 
nın 1 2 hiı. 
248 metre ana
nın 5 8 hıs. 
Ahşap hane ve 
bağçenin 2/S his. 

475 

258 

110 

886 

365 

160 

60 

1180 

1539 

125 

25 

248 

146 

Bağçeli ahtap ha· 700 
nenin tamamı 
Bağçeli ah§&p ha- 950 
ne ve kagir dükka. 
nın tamamı 

Klgir dükkanın 
2 14 hiı. 
68 metre arsanın 
1/3 His. 
Altında dükklru 
olan ahfap hane· 
nin 75/112 hiı. 

425 

78 

340 

.. 

•• 
.. 

t• 

•• 
.. 

•• 

" 

" 

.. 

.. 
•• 

•• 

t• 

.. 
E. 23 61.5 metre arasanın 200 ,. 
Y. 25 tamamı 

•• E. 19 21 metre arsanın 70 ., 

~ukarda evufı yazdı emvali ıayri menkule 23-10-935 tar~in! 1 
tesadüf ede~';er;';embe giinünden itibaren :; t n m:~de~le :u•rlıkla Htıea çıkarılmıştır. Pazarlık için talih olanların ihaleleri pazartesi ve per

~h; g n e.rı. sa ahları saat 9 dan 12 ye ve 2 den ıaat 5 şe kadar ve bu iki günden maada her gün 
sa arı. 0~ ıkıye kadar Galatada Bahtiyar hanmda aatıf komiıyonuna müracaat eylemeleri. Satıt mllnha&ı· 
ran gayrımubadil bonoıiladır. 

iki Daktiloya 
ıhtiyaa nrdır Tahıillerı Hpn 
orta olmabdrr Tıearl mae. ... 
aelercle çabfmıt bulunanlar 
muhabffe itlertne t'akıf olanlar, 
Steno{l'afı n AJmanca bilen· 
ler tereıb olunaealctırlar Maq 
100. 125 hradar. Muf .... ı ter
cümeihal •e fototraflarile lS 
Tetrınienele ltıdır maktup'a· 
nn cŞ Ş 1 rumuz•le l•tanbul 
176 numerolu po•ta 1cutu•u ad· 

·- reıine röndenlmnt -· 
8079 

DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERA Ti 

''Tayyare kanatlanna aid iıllhat" 
hakkındaki ihtira için berat talebi zım 
rundı verilen 15 İlktetrin 1928 tarih 
ve 281544 numaralı müracaatın ihtiva 
ettiği hukuk bu kere başkasına devir 
veyahut icara verilmesi teklif edil· 
mekte olmakla bu hususta fazla ma
lumat edinmek isteyenlerin Galatada 
Aslan ban 5 inci kat 1-4 numaralar
la milrakkam idarehaneye müracaat 
eylemeleri ilin olunur. 

7958 

• • 
Deniz yolları 
ISLFIME~I 

Acenteleri K.r•lrlSy Köpdlblı" 
Tl'I 42362 - Sırkeci Mühürdar 

Hitit •ad• H.n Tel ı77'0 llllll 

iskenderlye yolu 
ıZMIR npuru ıs Bıranc 

tqna SALI pa6 .. at 11 d• 
ISKENDE.RıYE'ye kadar 

.. 6371 .. 

Trabzon yolu 
GÜLCEMAL .. apuru ıs 

Birınei teırın SAU rön6 ua• 
'lO de RlZ1-'YE kadar ·• 6372 • 

• • 
OOKIOR 

Ru,çuı ''' Hal- Uz~ 
Galataaarayda Kanruk l'cıııhilne' .. 
karaıaınd• Sahn• tok11tındr. ~ nı 

maralı aparttmanda 1 numara 

75Q9 
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Yağsız Gündüz, Yarım Yağlı Gece ve Acı Badem Yağlı 

HASAN KREMLERi 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyen izale eder. 

Dllnyada mevcud kremlerin en nefisleri, en ııhbtleridir. Nazik cildli kadınların hayat arkadatıdır. İhtiyarlan gençlettirir ve gençleri cüzelleıtirir. İnsana ebedi bir taravet veren Ha1an );cıbadem yalı U• 
;yai.u &iiJıdüz ve yarım yaih ıece kremlerini unutmaymu. Kutuıu 50 tüp halinde 20, Türlriyede yapılıp ta Avrupa etiketi yapIJtınlan ve halkı aldatan kremlere vesaire ıtriyata aldanmayum. Ha1&11 ilmine V9 

markaıına dikkat ediniz 

HASAN DEPOSU: Ankara • istanbul • Beyo§I~ 

KURŞl:JN KALEM FABRiKASI 
Mekteplllerln, MUhendlalerln, R-mlarmn, • 
Devalrln lhtlıacanı temin eden her dna ka· 
leml vapmaktadır. Her kırtaalyeclde utll1r. 
Ecnebi mUmaalllerlnden kat'l,,en UatUn ve 
ucuz o .. n ~etltlerl •talıdadır. 

301 No. la Mektepli kaqaa kalemi 
SOi No la l, 2, 3, derece mertlikte relim DrfUD k•leml 

DAGDELEN 10 muhtelif Mrtlikte en iyi du kurtua kalem 
1011 No. la Maraaıos kal'f'lll kalemi 

99 " T&ffl kurpa lraleai 
701 " B n C. 2 ..nhkte denir içha kopya brtwa blm 
702 ,, A B. C. D. ReakH kopya kalemleri 
901 ,, Bir aea larmın, bir ucu ma•ı kaJem 

13'2 " 6 renkli kalem 
1323 " 12 rukB kalem 

NURKALEM: TUrk yapısı, ucuz va OstUndUr. 
NURKALEM: Her TUrkUn elindeki kalem olmalıdır. 

Pek Yakında Piyasaya ~ıkacaktır. 

istiklal Lisesi · Direktörlüğünden: 
1-Son 111Ufiarda nehari talebe için yer kalmaDUftır. 

2 - Diğer ımıflarda teyit ve neba ri talebe kayclma devam olunmaktadır. 

3 - Pazndan başka her cün 9 dan 17 ye kadar mekte~ batvurula bilir. 

4 - Henüz kaydını yeniletmeyen eski t.lebenin yerine yeni talebe ahnmrıtır. 

s - tıteyenlere kayıt prtlarım bildiren öirenekten bir tane parallZ olarak cönderilir. 

~~~~~~~~~~~~~16~•6~··~~ehzadebaşı~oliskarakoluka~ısında~•~m~ 
1 1 

KENAN 
Baş ve diş a§rlla· 
rından ve so§uk· 
tan korunmak ı~ın 

Teeribe edilmit en iyi 
SAÇ U&eadar 

Ademi iktidar 
ve 

Bel gevfekll§lne 

HORMOBiN 
TahilAt ı Galata po9ta kutun 

m!iiiliiliiiii!iiili!!iil!liim!!i!!!l!l!i•ı255 • 
7748 

Mali e Vekaletinden: 
ug s avya a ma er en ur aasmın ma an• 

lundurma§ı 

unutmayınız. 
Jlli.i!!!i!i!!!~ii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!i!!i!!!!!!!!i İST ANBUL' da l!!!i!!!i!!!!!!!~~!!!i!il!!!i!!i!!iiiiii-

na mukabil alınmış olan tazminatın tevzii için teşkil o
lunan komisyon tarafından alikadarlara taallUk eden 
binlerce dosya tetkik edilmektedir. 

COŞKUN mağazası coştul~· 
Bayanlar.COŞKUN;!::"' ...=°k~: 
Tıcaret oclaaadaa 15 flnllk ,..ı Wr mhaade daba alclıtı Ye ita 
mlu1ebetle. •• IOll moda maato n paltoluk 11hall kam•ı&.n fi1at
lanncla baldld teaıillt r•pdchtım bildirir. 
Bazı mallarımızın flyatlaM .. -oıd• gBsterl'mltllr. 

Krep dati• metro. 70 kllrllf Tafta ekttra metron 550 ku111f 
Krep binua ebtra " 138 ,. Velur .UY• .. pka İCİll., 200 • 
it'- uta 2• Velur ... ıez 
~~ .. __ k " " ropluk 90 •atim .... 225 " 
"-""I"' ..... o • " 240 " Emperime na (parçalar 100 iJA 
Kr• moapl • 220 ,. 150 kanat 

Fi1atlu .. am. n paurbbwlır. 
COŞKUN MAclAZASI, B!tfollu lstiklll Caddesi ••---!!!!!!!! iŞ Bankası Karşısında • 

8077 • 

Bo m o nti Şişe Birası 
Müşterilerine: 

Bomonti Şirketi lıtanbul P!e birası müfterileri arasında 
1935 senesi yaz aylan için : 

BiR MÜSABAKA TERTiB ETMiŞTiR 
Her §İşede etiketin altında numaralı bir Ugıd vardır. Bu numarayı 
alanlar araamda her ay nihayetinde bir noterin kontrolu altında 

müsabaka yapılacaktır. 

Verilecek primler 100, 60 ve 30 liradır. 
Müubalr.ada kazanan numaralar her ayın S inde gazetelerle 

ilin edilecektir. Kuanant.r ayın yirmiıine kadar • 
Şirkete müracaat etmelidirler. 

Şirket, dükkanlarda ve lokantalarda numarasız tife kabul etme· 
melerini ve tiıelerin üzerlerindeki numara kiğıtlannı muhafaza 
eylemelerini uym müıterilerinden rica eder. 

• 

Komisyon mesaisinin neticesinde tazminatın şekli tev 
zi nisbeti gazetelerle ilan edilecektir. Komisyon kararı
na intizar eylemeleri ilin olunur. (2968) (6339) 

.,,,- -. 
L.T.PİVER* 

• 

PARIS 

.., .. 
SfMAYf YAQATAN DAYIHADI~ 

l\eve dor 
f SAN S·lOS10ft 

VE PUDDA 

IOH 

ParfümOrl L. T. P 1 VE R A: Ş .• lstanbul Şubeai 
$itli Ahmet Bey sokak No. 56. Telefon=43044 

IŞTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Kefif bedeli 440 lira 83 kuruş olan Çubuklu gaz depolaımdaki 
7 N. 1ı ambarm döşeme ve ön tarafına duvar ve kapı yapılması 
açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve '8l1Dameii 1etoıın 
müdürlüğünde görülür eksiltmeye girmek iştiyenler MM N. 1ı 
arttırma ve eksiltme kanununda yazılı Vdika ve 33 ~vak· 
kat teminat makbuz veya mektubile beraber 15 1 ci 935 
uh ıünü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (B) 7+) 

Hepaine 45 lira değer biçilen Cerrahpqa Davu~ mahalle
linin Hoca Mustafa Pqa aokatmda 125-109 N. h ev enkazı te • 
mel taflan ve duvarlan hariç olmak üzere açık arttumaya konul• 
tDUft:Ur. Şartnameai levamn müdürlüğünde görülür istekli olan .. 
1ar 2490 N. h kanunda yudı üç liralık teminat makbuz veya mek• 
tubile birlikte 15-10-935 tarihindeki sah günü saat 15 de daimi en
cümende bulunmalıdır. (B) (6076) 

Umumi nqriyat ve yaa işleri Miidürii: Mümtu FAiK 
Gazetecilik ve matblacdık T. A. Şirketi, htanbul. Ankara c:atl

deli. 100.- BudcbiJ yer : TAN matbaa& 


