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Vaziyet Değişti 

ingiltere ile ita 1 ya 
Niha et Anlaştllar 

Ankara Cumuriyet Müddeiumumisi Sui
kast Teşebbüsünün Adli Tahkikat Safha
larını Ve Takibatln inkişafını Anlat.yor 

./ lngiltere A k deniz Donanmasının ....... -
15 Bir Kısmını Geri Çekiyor, Fransa 

İnönü, 

Kamutayin evvelki akşam yaptığı heyecanlı ve tarihsel toplantısında Başbakan General 
Bakanlar, Say lavlar muhtelit encümen mazbatasının okunuşunu dinliyorlar. 

İsmet 

M . 

EteminTahri 
Bir ittifak Y 

ile Gizli 
dmıştl 

~~~~~~~--~~~~~ 

Suikastçılar Andelin Kazasının 
Günbekir Köyünde Yakalandılar 

Çetenin Muhakemesi Pe Y ... 
kında Ankarada Başhyacaktır 

masuniyeti teşriiycsi kaldınlan ve t ec>kiF edilen ıaylav Ali S aip 
Kamutay kiırsüwnde kendisini müda faa ediyor 

Lan et! 1 

Ankara, 19 (Hususi nıuha-1 - Su'riycd c Çerkes Etem'in ta~-
hirimizin t e 1 e f o n u ) _ r~kiyl~ 1f-ta.tü~k~ suik~.st yapma~.'" 
Cumuriyct mi.ıddeiumumısi Baha A- çı'! gızlı ~rr rttıfak c>ucuda gehn~
nkan Surıycdc kurulan komplo hak· !' mı§ ve surkastçılar bundan takrı
kında bana Şll izahatr vermiştır : ben bir buçuk ay ev vel hududu 

ki gündenheri bütilrı Türk 
~\usu, yurdun en büyUk başına 

a J1azırlanmış akakca bir 
sufk~t teşebbüsünün ~ la~et W! 

De ret ürpenneleri icıpdedir. 
b UŞma ~ azı dişleri arasından 
hu ulkenm yasama ve İstik1al 
a~kmı ce ıp kurtaran. tamami

Yetı elden ıttnı ve parcalan -
~ış vatanı en kudretli birliğine 
avuşturan. a~ırlara sı<Tamıva -

cak inkılaplar serisini' bi~kac 
Yıl içinde başarım. ulusa t opra -
fıı~ı. medeniyetini, hı.nh ini, di -
1.nı, biitü11 varlığını suı1an Ata

t urke karşı, hata karan1,klarda 
saklı hiyanet emeller i bultmma
sı, tımumi Hinet ve nefrete, ayn
ca bır de hayret kattı . 

Cenup hudutlarımızdan iced 
so~ulan ve büyüklerin buyügü 
Şefımızle beraber belki bütün in
~ılabımızı ve ileri atılıslarmıız1 . 

Utün varlı ımıZl da ıçine dü -
ş~nnek icı pusu kuran hainle
nn tasavvurları ne kadar nefret 
uvandınm sa. inkılap aleyhin -
de en kücük harekete karşı has
sas olan Cumunyet Hi.ikfımeti -
:nın uya111klıg1 sayesinde mel'un
lann ele gecirilmıs olmaları da 
0 adar aonül ferahlığı ve se -
v· '"' ıncle karşılan lı. 

Bu kaltabanlık sahnesiı1de, 
bu efe arsımı a cıkanhr kim-

Lüzumsuz Buhran 

Dün Ekmek Almak için 
Halkm Çekmediği Kalmadı 

Bu hadisede Belediye kusurlu olduğu 

kadar fırıncılar da vaziyetten istif;cle° 

yolunu hiç k a ç ı r m a m ı ş 1 a r d ı r . 

Fırınların önünde dün halkın maruz kaldığı ııa::.iyetlerclen bir görünüş 
[Yazısı 3 üncü sayıfamızda] 

geçtikleri sırada Andelin kazasının 
Günbehir köyünde yakalanmışlar
dır. 

Polis tahkikatı devam etmis 
{Arkası 9 uncuda} 

{ Makineye verilirken ı-o.. 

ikinci 
Taarruz 
Başlıyor 
Adisababa, 19 A .A. - ltalyan 

' Şimal ordusu taarru:ı:a geçmiş ol-
mamakla beraber öğrenildiğine 
göı·e ,Ras Se.)'um yeni hatlarım Ma 
kalenin 60 kilometre kadar cenu
bunda tesbit etmiştir ki, bu Ma· 
hallenin ancak ehemmiyetsiz ba-
zı Habeş kıtaları tarafından mü
dafaa edileceğini göstermektedir. 

Ti.gre'Je müteaddit Jtalyan k e
şif tayyareleri faaliyeti görül· 
müştür. Bu keşifler hattô bütün 
Amlıara'yı geçerek meşhur Tsana 
göliı ciuarına kadar ilerlemiştir. 

Royter muhabirinin bildirdiğine 
göre, Habeıler Şimalde çete har
bine devam etmekte ve ltalyan 
ileri hatlarına hücumlar yapmak · 
tadır. Habeşler biı·talum esirler 
de aldıklarını söylemektedirler. 

[ l ta lyan • H abes m uharebesi ve 
yeni taa rı ıız hazırlıkları hakkında 
sabaha karşı aldıgımız ha beri er 
9 uncu son dakıka sayfamızdadır.) 

---u-....-.< 

Muvazeneyi Temin Edecek 
ROMA iLE HABEŞIST AN ARA
SINDA BAŞLIYAN MUZAKERE

LER MUSAIT GiDiYOR 

Londra, 19. AA. -1yı haber alan 
cevenlcrin dun aksam soylcdiklerine 

gör,e, Mussolinı'nin Sir Erık Drumoncl 
ile konuşmalarının ba lıca mevzuu. 
evvel isi giin Sır S, mııel 1 loare'in d.ı 
Grandıyc ifade cttigi gibi. 1 ngıltcn:
nın lıalyaya karsı baı ı sal duyglıl.ı
rını >•enıden teyıd clınt ktcn ibaret 
ltalmı tır 

in iltcre ltal)aya teminat verdi 
Rom 19 AA. - lavas aJansınm 

diplom:ıtık } t:ırınd n 'Mu sol i 
ile Sir Erık Drumond ara ınd .ı ko
nuşmanın, 1talyan-1n ıliz havasını 
kaplayan bulutl n ıyırmak am cını 
güttugiı h, b r verılıyor. İtalyan ga
zeteleri, 1ngilı donanmasının Ak
clenizde toplanmış bulunmasmd n. 
İngiltercnın sucl tedbırler almak ve 
hiç dcgılsc, İtalya kıyılannı abluka 
etmek gıbi bır nıyct be ledigi zannı 

{Arka ı 9 uncuda] 

/ngiltcrc11İn ltalyadahi elçisi 
Eric Drummond 

Nüfus Sayımı 

1 etin 
r Yanında Başladı 

Sayımın Bu Akşam Saat 17 ye 
Kadar Bitirileceği Umuluyor 

s 
H 

Uf USLA 

Nufus sayımına bu bah saat c:e- -
ki~de yurdun he rındc ve :;ehri \ ........,._~•-=--
nm:de b 1 nmışlır. 1 t nbullu okuyu- A k cularımı bu ya?. ıanmızı okudu klan I n ara Maçı 
sıralarda ya nufua ayımını yapt rrnıs 

! ve ynhııt yaptHnı k üzere bulunmak- l tadırlar. Anl~ara Muhtclia ilt: Sovyet takı· 
Sayım lıliro ıı d ı toplanmıs, nrı clün lıar§tlcıştılar, 3 • 3 e bcrabe

butun h, zırlıkları bıtırmıştir. Bütun re kaldılar. Bu Ankara futbolcuları 
bu hazırlıklara istın den sayımın bu- rr.İn tebrihc a3 an bir murıaffakı
gün öglcden onra a t 15 _ 17 ara- )ettir. Taf ilcıt u ünciı ıayfamızda. 

rArka ı 9 uncudal ..,_._,..._...._.,..~,..__............ 
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Dl1,Sl1NDöKC ~ 
~ayım Günü 

Bugün devletin parmağı, mil -
leti saymak için, teker teker he-
pimize değiyor. · 

Bugün müsavat günüdür. 
Buaün hiç kimsenin bir baş -

kasına karşı riyazi bir vahitten, 
tek bir nüfus olmaktan fazl;:ı 
kıymeti yok: Emzikteki çocuk 
ta herhangibir orta yaşlı adam, 
bir ihtiyar. bir bakan veya say
lav kadar önemli bir yurtdaştır t 
Sayım memuru beşikler önünde 
de şapkasını çıkaracak ve büyü
ğünden hiç farketmiyen bir kıy
met sahibi olduğu İ"İn Türk 
yavrusunu da ayni ehemmiyet -
le seiamlıyacak. Bugün her te -
kin, biiyük devlet adamının ve 
kiiçük memurun. milvonerin ve 
çöpçünün de biitün kıymeti. sa -
yım cetvelinde bir vahit kem;ve
tindeki haneyi doldurmaktan 
ibaret. 

Ne demokrat ~ün! 
Devlet her m5nasile bu~iin 

te ·teri savıvor. Relki. clil'mizde 
s;:ıymak sözünün hem ölcü. hem 
de kıymet tavınıne var::\ffiası. 

kalite ile kant"te. savsrı ile sav1 
a'l"'asmdaki münasebeti anlamr 
olm:ı.mızdandır. 

Bir milleti savı ile savmanın 
onu savf!ı ilt- savm~k olduö-ıınu 
t len İsmet İnönü, buP."Ün dün -
y~va EYelPn b,.h~k1e~mi7i de kav
n,.derek her Tiirk ferdinin nasıl 
h"'!'\?Ota veri ol<h1"1mu v,. 1ıic 
bir vat:'lnr1::ıc::m hic-hir t;ır1d;ı ih -
IT'al edilebilir bir kemiyet n1~
mr"~cai7mı yöc.-t,.rmek surP+ile. 
nındcrn bir hü~fimet şerefinin 
e- "-Yır. en g-üzel i~in.i v::ıTlıvnr. 

N~ ırnrur vl'rici bir di~int:n ! 
Ca rc::mın alttn?. rekil,.n hütün 

bir millet. sec:c::i ... li\c ic-inrte ve 
ş?.c::mıvan l>ir dikkatin n~rlatt1ıY1 
~;}?.lerle. fert•rrinin ntrilve vu -
rıılm~c;mı bek1iuor. Ve 24 s::ı..,t 

evveldt-Tl. şimdiden eminim: Ne 
inti.,.am ! 

Çıt yok. 
Peyami SAFA 

Lülta ltibritler wetirtiliyor 

Kibrit şirketi, cepte daha ko1av-
1ık'a tasmabllir, kücük kıt'ada kibrit 
getirtme i kararlaştırmıs+ır. Bu hu -
su"lta, muhtelif Avruoa kıbri fahri -
kıılarile- temasa gecil1ni11tir. Bu l!ele
tt'1c lüks kut1•1ar, birer kücitk defter 
,.klinde olacak ve üzerinde 20 şer 

côo bulurıacaktrr. Bıı veni k;h,.:~1 .... ;'l 
r:··atının ne olacağı henüz belli değil
dir. 

Uıküclar halkı Usküdar 
tramuaylarından fUuiydçi 

Uskiidar halkı, Usküdar tramvay -
•odan şikayet etmektedirler. lstan

b 1 ın en uzun tramvay hatlarından 
B ek - Eminönü hattında 6 kuruş 10 
para ahndı~ı ha'de U üdlr - K s•kh 
hRttmda 8,S kuru alındığı ileri su -
nilmt"ktedir. Bebek • Eminönü hatu 
12, Usküdar - Kısıklı ise S kilometre 
kadardır. Bundan başka Ueküdar 
tramvaylannda talebe pasoları da pa
halıdır. Istanbulda talebeden ı 00 pa
:ra alınmasına mukabil Usküdarda 3,5 
kuruş istenmektedir. 

Türk • /talyan tecim anlaımaaı 
Türk - ltalyan tecim anlaşmasının 

müddeti diın bitmiştir. Anlaşmanın 
uzatıldığına dair alakadarlara henüz 
hiçbir teb'igat yapı1*mrştır. 

No. 64 

Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDi 

A h , Ti t a n y a n e k a d a r 
talebe yetiıtirdi. Bu Titanya adını 
bana Pariz'de vermişlerdir. lstan
bulda da böyle menıurum. fakat 
ıiz daha çok genç.iniz. Hem neka
dar pzelainiz maıaJlah. Affeder
ıiniz ama apartmanda biyen en1-
talle değilıiniz. lıte ıize bir lugat 
daha: iyi yerlepnemiıainiz, demek. 
Beğenmedim doğruıu. Gu yoktur. 
Bir Röneaanı, yanında bir tabure 
kübik. orada bir avanger, burada 
bir Lüikenz .•. Olmaz, olmaz ... Tah
ıin Beye aöyliyelim de bütün bu 
eşyayı deiiıtirıin ! Ama ıu Viyana
ya acırım. Bulunmaz artık bu ıan
dalyeler. Demin ondan muayene 
etmiıim. 

Titanya aandalyeıinden kalktı ve 
iki kapı araaında duran bir ıamda
na bakarak: 

- Vuala, dedi, yani iıte... lıte 
bir ampir taımdan. Göronun bu ok 
atan kanatla. çıplak adamı?.. Ta-

Sovyet ProfesörDeri 
Dün Memleketlerine 
Döndüler 

A!'karada toplanan 6 ıncı Tıp kon 
grcsınde bulunmak üzere Rusyadan 
davet edilen profosör Danişefski, 
Burdcnko ve Lurie0 den mürekkep 
dost Sovyet heyeti dun akşamki eks
presle ve Eerlin tarikile memleketle
rine donmüşlerdir. 

Dost hey ttcki profesörler memle
ketimizden ayrılmazdan evvel kahul 
ettikleri gazetecilere seyahat intiba -
larmı soy e anlatmı ]ardır: 

- Bizlerin bu dost memleket top
rcı.klarrnda geçirdıgımiz intibalar ha
yatımızın en urıutulmryacak birer ha
tırası kalacaktır. 

Bizi bilh ssa en cok mütehassis e
den ve bi de en çok tesir bırakan şe
yi Anadolu dağları arasında yeni 
Türk hi.ikC'lmeti tarafından kurulan 
Ankara şehridir. Bu şehir büyük Türk 
milletinin çok biiyük enerjisirıi, yük -
s~k kültür ve çalış <anlığını açıkça 
gostermektedır. 

. S7yahatimiz esnasına bilhassa tıp 
1 lennde b ı kadar kuvvetli ve vükse1-

miş oldu ,unu görmek büyük bir dost 
olm-k sıfatile bizi çok memnun et -
mi tir. Bu volda Türk bil~inlerinin 
ve doktorlarının te~ik ilerleyişlerini 
kavde-tmekle çok b<>.h•ivanz. 

Biıtün bu soylcdiklcrimizi biz An -
karadaki tıp kongresinin toplantısın
da gördiik. 

Bundan başka kongrede konuşulan 
Romatik hastalıkların tetkik'eri ve o
nurıla mücadele miinakaşaları ile geı
miş olduğumuz yeni ve teknik usul
lerle yapılmış hastaneler, enstitüler 
ve kliniklerin üstümüzde yantığı bü
tun te irler de bizde yuk:ırda SÖ} le
di imi7. fikirleri do~ unnuştur. 

Is•anbulda en e ki ocak sayı"an U
niversite ve Tıp fakülteleri de bize 
Türk•vedel i ilmın ve tıbbın ne suret
le yükseldiğini açıkça göstermişler • 
dir. 

Niha et biz Türkiyevi. tabiat cihe
t" 1den çok yüksek bulduk Bilhassa 
maden sulan, iklimi ve deniz banvo
ıa.r~, Yalova Bursıı ve di~er şehirdeki 
l:. lumum sıhhat hplrcaları ile bu • 
Jrijnkü Tiirkive valnız fen bakrmından 
de~il tabiat h?.krmından da çok yük
sek bir tıp divandır. 

Şimdiye kad;ır Türkive i'e Sovvet 
Rusya nrasrnda her noktadan basla -
yan teıı;ril-i mesai tıp bakımından da 
bugiı11e kad r devam et•iwi gibi bun
d. n sonra da ebediyen sürüp gidecek
tır. 

Biz bu cok cinemli nlan b .. wlamı:.ın 
sonsuzlue-una inımcf•i'1mız gibi onu 
t3kvive etme" e de bütün kuvvetimiz
le r=ılıcı<>ca u:. 

Nihavet <lo t Türkivevi terketier -
kt°n burada ke-ndimize dücıen .. ·azifele
rimizi yanrn 1 ta bize büvük yardım 
ıröııtererı Türk gaze•eleri vasrtasile 
Ttirk hUkfımeti ve büyüklerine ve 
'T'iirk tıp filrmine Sovyet M·m Tıp 
Delcu:'!wonu namına teşekkürlerimizi 
bildiririz.,. 

Mü,,kül vaziyette kalan çocuklar 
Uskudara yakın köylerde oturan 

ortaokul ça ma gelmi çocuklar, ken
dilerine en y k n mel..-tep olan Uskü
dar ortaokuluna kaydedilmfolerdir. 
Bunlar bir aya yakın zamandanberi 
tedrisat yaotıklan halde mektep ida
resi yer azl•gmdan bahisle bu ço~uk
larm yeni açılan Kadıköy ortaokulu
na gitmelerini kendilerine söylemiş _ 
tir. Halbuki köyden Usküdara ve o
radan Kadıköyüne geçmek çok müş
küldür. Bilhn.,sa kı m buna imkan 
yoktur. Bu ciheti gözönünde tutan ta
lt>be velileri Kilidir ida:re ine başvu
r arak durumu yuka daki şekilde an
latmr ve v rdım i temi terdir. Bu 
muracaat incelenmektedir. 

marn ..• Ne demektir bilirıiniz ''am
pir''? Anlatayım... Çünkü adabı 
muateret bilmek için iıtuar bilmek 
te ilazımdır, yani tarih •.• Ağnata
yım: Geçen aiyeklrda, Pariz'de, Da
vid iıminde büyük bir ressam var 
ıdı. Lüiıez'in &On günlerine doğru 
deko.,atif aan'at biraz daha ıade 
olmut idi. Sonra o David eıki za
manlar aan'atini etüt etm.iı, bu am· 
pir ıtilini düzeltti, gÜzelle§tİrdi. 

Akaju uatüne yaldızlı bronz ile 
aüılenerek etyalar yapıldı. Göresin 
bak fU koltuk ta ampirdir. iki ko
lun altında yaldızlı bronz eski za
man kafalan vardır. Napolyon Bo
napart bu atili ıever idi. Onun za
manında kabul olmuı bu ıtH. Ama 
yavrum, bu koltu~n yanma küh;k 
tabure gider hiç? Hem neden bu 
eıya üıtüste konmuş böyle? A ... A .• 
A .•. Bu aalona misafir kabul etme
yiniz ... Bir gu ıahibi güler buraya. 
Elinize ne geçti İıe doldurmuşsu
nuz. Ben Tahsin Beye &Öyliyeyim 
de kendim gelip düzelteyim, 

O aırada kapının arasından Şa
hinde bakıyor, kucağında çocukla 
İçeriye ginneğe cesaret edemiyor
du, 

Titanya 'nın bütün söylediklerini 
hayretinden gıda alan bir dikkatle 
dinliyen Cemile, yine hiç istifini 
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Ne Dersiniz? 
EŞYAYI NEREYE KOYALIM ! 

Malum yal Artık söyliye söy
liye dilimizde tüy bitti; lstanbul 
bir seyyah ıehri olacak. Buraya 
gezgin celbedeceğiz. Doğrusu gü
zel bir fikirdir. Lakin bu gezgin
leri oturtacak otellerimiz;, bunla
nn memlekete geliılerindeki ko· 
laylıklarımı~ hangileridir? Bu 
noktalar ayn ayn İncelene dur
sun biz de en İptidai bir eksildi
ğe dikkat gözünü çekmek için bu 
&atırlan )•a.zıyoru.z. 

Bütün dünya garlannda ve va
pur iskelelerinde (emanet daire
si) denilen yerler vardır ki, yolcu, 
seyyah, hulôsa kim ki, tren ue 
vapurla aeyahat edecekse hareket 
saatinin karışıklığı ue sıln§ıklığı 
sırasında eıyasile gelip kalabalık
ta ue telôf içinde yorulmamak 
İçin bagajlarını o emanet daire.i-
ne bırakır ve bir makbuz alır. Se
yahat saati gelince, iıt06İyona gi. 
der, bir hamal tutar. emanet mak
buzunu hamala verir. Hamal da 
eşyayı emanet dairesinden alıp 

trene getirir, yerleıtirir. 

Bi.zde bu iı böyle olmaz. Meıe
lô Scmplon katarile Aurupaya gi
decek bir yolcu mutlaka eıyaıile 
birlikte gece saat dokuzu çeyrek 
geçe gara gelmelidir. Ondan eu
uel gelirse tren ha.zırlanmamaıtır. 

Açıkta kalır. Sonra gelirse eıyayı 
nereye koyacaktır? Çünkü bir 
ucu Avrupanın en bü.vük şehirle
rine bağlı olan Şark fİmendi/erle
rİnin Sirkeci garında bir emanet 
dairui yoktur. Aurupanın ikinci 
•ınıf İıtasiyonlannda bile mevcut 
olan bu eklik üzerine hükumet ko
miserinin ıiddetle nazarı dikkati
ni çekeriz. Yerli veya yabancı yol
cular için bu büyük bir nokıan
dır ue böyle bır emanet daireai 
olmamak gerçekten bir ayıp teı
kil eder. Bu ihtiyaç o kadar şid
detle duyulmaktadır ki, Şirketi 
Hayriye ve Akay gibi iskelelerde 
bile birtakım hususi adamlar ema
net oclaları açıp geçinmektedirler. 

Bu gibi umumi hizmet kurum
lanndan /renklerin( Apathire)de
dikleri gevıehlik &1f!! aldırış etme
mek, iı~stüne mal etmemek has. 
talıiı o kadar ileri gitmi.ftir ki İf
te bu gibi bütün dünyada mevcut 
olan ue halkın ihtiyaçlarını kar
fılamağa mahsus bulunan böyle 
lüzumlu aervialeri bile ihmal eder
ler. Bagajını bırakacak emanet 
daireıi bile yok iken bi.z buraya 
&eyyala çağırabilir miyiz? 

Bi.z böyle düfünüyoru.z. 
• 

Siz ne dersiniz ? 

\.. --~--~-----------------·------·--·----~ 
HAKYERLERi 

Türkl~ğü tahkir 
DzvasaD'Duı soırau 
Tiırkliığu ve Turk ordusunu tahkir 

etmekten suçlu Kibrit şirketi müdür 
muavini Gumans'ın dün üçünciı ceza
da vekıli Sadi Rizanrn huzurile mu -
hakemesine devam edilmiştir. Sadi 
Rıza, Gumansın uzun uzadıya müda
faasını yaparak, kendisinin türkçe bil
mediğini, Türklüğü tahkir etmek ak
hndan geçemiyeceğini söylemiş, bera
etini istemiştir. Mahkeme, karar veril 
mek üzere başka güne bırakılmıştır. 

• Uski.ıdarda Mehmet isminde biri 
nin zarfç Irk u ulile üzerini arayarak 
11 lirasını a ırmaktan suçlu Uskiidar 
h Hayret Ali ile Kütahyalı Osman, 
yakalanarak Adliyeye verilmişlerdir. 
Genel savaman yar Şefik tahkikata el 
atmış ve suçlular, Usküdar genel sa
vamanlığına teslim edilmişlerdir. 

• Lise talebesinden bir genç kızın 
cebindeki para cüzdanını aşırmaktan 
suçlu Kamil isminde biri, birinci sulh 
ceza hakimi kararile 2 ay on beş gUn 
hapse mahkfim olmuştur. 

• Ford fabrikasındaki kacakçılrk 
hakkında tahkikat yapan ehlihibre in
celemelerini bitirmiştir. Duruşmaya 
bu ayın 22 sinde devam edilecektir. 

• Recep isminde birisi 100 çakmak 
taşı ile yakalanarak dokuzuncu ihti
sas mahkeme5ine verilmiştir. Receo, 
diın dokuzuncu ihtisas mahkemcsiııde 
ılk defa sorguya çekilmiştir. Mahke
me. durusmanın mevkufen devamına 
karar vermiş, Muhakeme başka güne 
bırakılmıştır. 

• Gece varısından sonra Sirkeci ci
varında. mahalle bekçileri tarafından 
gizlendi i bir çöp sand•ğırıın arka -
sında vakalanan Ali, dün Birinci ce
za m"lhkemesinde, mevkuf o'arak sor
guya çekildi. Demirkapı semti bekçi
leri. şahit olarak dinlenildiler. Suclu 
Ali, hırsızlık maksadile sokaklarda 
dolaştrgrnı ink5r etti. Duruşma; ka -
rar icin başka güne kaldı. 

bozmamıfh. Ablasına: 
- Gel içeriye? dedi. 
Şahinde aalona ginnİf, ayakta 

duruyor, hemen ağlamağa baılıyan 
A1tay'ın ağzına meme dayamak 
için göğsünü açıyordu. 

Ermeni kadını onu görünce eıya 
hakkındaki nutkunu keıerek Cemi· 

Evüp ka!Jmakamhk 
oluyor 
Şimdiye kadar nahiye olan Eyüpte 

bir kaymakamlık kurulacagı, Iç Ba
kanlığından Istanbul i b:ıylıgına bildi
rilmiş ve lüzumlu sorular sorulmuş -
tur. Bu hususu incelemek için bir ko
misyon toplanacaktır. Büyük ve kü -
çlık Rami köylerilc Kemerburgaz na
hiyesinin Eyüp kaymakamlığına bağ
lanacağı anlaşılmaktadır. Eyübün ba
ymdırhğı noktasından yeni kayma
kamlık teşkilfitı çok faydalı o'acaktır. 

lnönü okulu bitti 
Fındık ıda iki yıldanberi inşa edil -

mckte olan ılkmekt p btn ı itTni!ltir. 
Burada, bu ay sonunda tedrisa ta baş
lanacaktır. Bu bina için 250 bin lira 
sarfedilmiştir. Mektep, modern bir şe
kilde ve nümune olarak yapılmıştır. 
Mektebin bütiın tesisatı fenni ve mo
dern bir şekildedir. Bu mektebe Inö
nü adı verilmiştir. 

Belecliyeler kongresine giden 
üyeler 

Şarbay muıwini Ekremle, belediye 
hesap işleri ve ekonomi direktörü dün 
akşam Ankaraya gitmişlerdir. 25 Ilk
tesrinde Ankarada top'anacak olan 
Belediyeler kongresinde bulunacaklar 
dır. Şarbayın da yann hareket etme
si muhtemeldir. 

Aktarmayı ıirket kabul etmiyor 
Edirne kapı. 'l'opkapı. Y edikule ve 

civarında oturanlar, şimdiye kadar bir 
çok defalar Bavındırhk Bakanlığına 
müracaat ederek, bu taraflara işliyen 
tramvaylarla Beyoğluna çıkmak kabil 
olmadığını, aktarma usulünün tatbik 
edilmesini istemişlerdi. Bayandırlık 
Bakanlığı hu meseleyi ince1emiş ve 
şirkete tebligat yapmıştır. Ancak. şir
ket bu noktai nazarı kabul etmemek
te, fiyatlann esasen çok düşük oldu
ğunu ileri sürmektedir. Bayındırlık 
Bakanlığı, bu işi kat'i olarak netice
lendirmek için incelemeler yapmakta
dır. 

leye doğru yürüdü: 
- Bu madam kimdir? dedi, ak

rabanızdır? Tahıin Bey bana de
miıti ki evde kim var iıe hepıine 
biraz aavvar vivr öğreteyim. Salo
na miıafir varken böyle girilir hiç? 
Entari ilen, kucakta memeli çocuk
lan gelinir hiç? Pell ayıpbT bu ... 

KL.:ÇUK HABERELR 

• Kültür yardircktörle.ri dün KUltür 
dırektörü Mehmet Eminin başkanlı
gında toplanmışlardır. Bu toplantıda 
şehrin genel kültür işleri etrafında 
görüşiilmüş ve genel durum incelen
miştir. Yardirektörlerinden Adil i k
okullara sıra lazım olduğunu anlat -
mrş, Nurullah ta yabancı azlık okulla
rı durumundan bahsetmiştir. Yabancı 
azlık okullarında kültür derslerine 
çok önem verilecektir. l'kokullara 
eerektiği kadar sıra tedarik edilecek
tir. 

• (Eski eserleri sevenler kı,ırumu) 
adında bir kurum teşekkül etmek ü
zeredir. Kurumun programı hazırlan
mıştır. Bu programa göre kurum ~
ki eserlerin korunması için alakadar -
!arla temas edecek ve bu arada Türk 
Tarihi araştırma kurumile de anlaşa
caktır. 

• Ekonomi Bakanlığı, Tecim oda
sından çıkarılan stajyerlerin tekrar 
alınmaları hakkında alakadarlara teb
ligatta bulunmuştur. 

• Ekonomi Bakanlığı deniz ve ha
va musteşarı Sadullah dün Ankara -
dan şehrimize gelmiştir. Müsteşar 
şehrimizde bir müddet kalacak ve ba
zı deniz müesseselerinde tetkikatta 
bulunacaktır. 

• Fransa hükfimeti ı 935 senesi 
dördüncü üç aylık devre için hazırla
dığı kontenjan listesinde, Türkiye i
sin (Normal ithal) 15 bin kental ve 
(muvakkat kabul) olarak ta 10 bin 
kental mısır ve 2500 kental de nohut 
için yer vermiştir. 

POLiS 

Olülerin alftın 
dişlerini söken 
soyguncular 

Son zamanlarda Edırnekapı 
mezarlıklarına birkaç mezar 
soyguncusu musallat olmuştur. 
J andannanm sıkı izlem~si sonu
cunda, mezarlardaki ölülerin al -
tın dişlerini söken bu soyguncu -
lar dün yakalanmışlan.lır Adli -
yede başlanan tahkikat devam 
etmektedir. 

• Kabataş lisesi Almanca öğ
retmeni Lutneri yaralad:ktan 
sonra Ankaraya kaçan ve saylav 
Hasan Alinin elbiselerini calan 

Orhan trtsa a akaı;ınaraıt 
Ankaraya gönderilmiştir. 

Suçlunun bugünlerde İstanbu 
la getirileceği umulmaktadır 

• Dün saat on altı bucukta 
Büviikadada Yılmaz caddc~inde 
taşlık denilen yerde pat=ka yol 
kenarında atılan bir sigaradan 
yangın çıkmış ve ateş beş metre 
murabbaı genişliğinde bir fun -
dalığı yakmıştır. 

Yeti!?en itfaiye fundalığı ~ön
dünnüştür. 

• Dün saat on bir bucukta 
Galatada Necati Bey caddesin -
den geçen itfaiyenin beş numa -
rah otomobili. yolda Sümyamn 
oğlu Todoriye carpmış, cocuğu 
basından. ayağlndan ve gözün -
f\Pn ai?'ır surette yaraJamıstır. 
Todori. hastaneve kaldırılmış, 
tahkikata basla'nmıştır. 

• Kasımnaşana i~ke!Pde köf
t,.ci Hasan ile Yusuf İlyas ve 
1-Ialim arasında bir köftf" vü:ı:iin
den kav~a cıkmış ve döğüş Ha
~anın odnnla basınd<ın. belin -
tlen varalanma~ı şeklirıde son 
bulmuştur. Suçluların hepsi ya
kalanmıstır. 

Hem çocuğun ağzına ağladığında 
meme verilmez. Metot vardır. Bir 
de iki yabancı kartı karşıya gelin
ces onları tanıyan üçüncü bir insan, 
ev ıahabı, onlan prezante eder bi
ribirine... Siz daha bu uaulleri de 
bilmiyorsunuz. Bilmemek ayıp de
ğil, öğrenmemek ayıp. Edükasyon 
mezara kadar ıürer. Nasıl prezante 
olur, agnatayım: Prezante vapacak 
adam fÖyle ayakta düz durur, 
ayaklarını biribirine bitİftİrir, kol
lan vücuduna yapıııktır, baıını ha
fifçe öne eğer, her vakıt evvela kü
çüğü büyüğe takdim eder: ''Ma
saade ediniz de ıize falananı tak
dôm edeyim" der; sonra büyjiğüıt 
admı aöyler. Evropa terbiyeıU.de 
kadın erkekten büyük aayılrr, anın 
için daima erkek evvel takdim olu· 
nur. Jk; kadın. vahut iki erkek ara
aında ıituyonlar bir İf• yaıça kü
çük olan küçük ıaytlfl'. Değil İse 
sitüaıyonu büyük olan büyiik sayı
lır. Nasıl derler bunun türkçesine 1 
Mevki, mevki. .. Ağnoorsunuz? 

Bu kadını dinledikçe, Cemile, 
hem onu kolundan tutup kapı dışa
n etmek, hem de dikkatle dinle
mek arzulan arasında aıkışıyordu. 
Ne dilli, ne çeneli şey! Kan terbi-
yeden dem vuruyor ama damdan 
düıer gibi odaya girip te ortada fol 

BUDAB~NDtN 
.'.:>u - Ekmek 

Su kesilir. Koca şehrin büyük 
bir parçasında insanlar, gagala· 
rını yagan yağmura açan kUf 
yavrularına benzerler. 

"Bu ne iştir? Karını tıkır tık~ 
kasasına doldurmasını bilen bıt' 
şirketin, büti.in bir şehir parça· 
sını kızgın günlerin en ateştell 
saatlarında sususz, aylarca s~ • 
suz bırakmak olur mu?,, derıS. 
Biz dcdigimizle kalırız. Şirk~ 
gelecek yıl da ayni marif etı111 
göstermek karariyle yerinde ka• 
lır. 

Biz kahrız. O kalır. 

• 
Evvelki akşam sofraya otur

duk. Cocuklar: 
-Ekmek yok! 
Dediler. 

• Dün öğle sofraya oturduk. Co 
cuklar: 

- Ekmek yok! Simit aldık
Simit yiyeceğiz! dediler. 

• 
Koskoca bir şehrin biiyük bit 

parçası bütün bir yaz susuz ka • 
lır. 

Koskoca bir şehir ekmek bu!"' 
mak için fırınların önünde birbı• 
rini çiğner .. 

Koskoca bir şehir. Buna artık 
koskoca bir şehir diyebilir mi • 
yiz? 

Orhan SELiM 

iç fındık fiyatı yükseliyor 

Istanbul piyasasında iç fındık fiyat

ları 46 kuruş 20 paraya kadar yült' 
seUniştir. Ilgili olanlar yiıkselişin nol 
mal olduğunu söylemektedirler. Ya • 
prlan tahminlere göre. bu yıl, fınd1• 
ihracatı yilzünden memleketimize ıS 
milyon liralık döviz girecektir. Fın • 
drk ihracatımız müsait ve iyi bir dıt' 
rumdadır. Fındık ihracı nizamnarnetİ 
ihtiyaca daha uygun bir hale getiril
mek için çalışılmaktadır. 

lstanbul /inanı memurla~• Doğu1' 
gidiyorlar 

Istanbul finans teşkilatında yük.,
tahsilli ve tecriıbe gormiış memUTlr 
rın Dogu vilayetlerimıze tayin edil • 
mek iızere olduktan duyulmuştur. :9f 
suretle Doğu vilfiyctlerimizde finarı' 
teşkilatı kuvvetlendirilecektir. 

Şehir halindeki satrf muameleleri 

Belediye, şehir halindeki satış ın 
amelelerinin daha ziyade kolaylaş 

rr1ması için, hal idaresinde bazı de~ 
şiklikler yapmağa karar vermiştit 
Halin idaresi bonın şekline sokulaca 
tır. Müstahsilin malını mutavassı 

hacet kalmadan satması için, kredi}' 
muhtaç oldugunu düşünen beledi 
kredi meselesini de halletmek istiyof 
Bunun için de milli bir banka ile · 
anla§ma yapılacaktır. 

Belediye makamı bu husus için b• 
zrrladığı projeyi şehir meclisine 1/ 

rccektir. 

Almanya ile tecimimi.z 

Tespit edildiğine göre, 935 yılın 
ilk altı ayında memleketimizdenJ\1 
manyaya 42 milyon mark kıymetın 
ihracat yapılmıştır. Buna mukab;t 
manyadan memleketimize göoJeril 
emtianm kıymeti 33 milyon .nark d 
ğerindedir. 

yok, yumurta yoklrıen bir araba li 
kırdı aöyle-nek t,tbiyeye uyar 1111 

Fakat efyalar Jo1lkkında aöyledikl 
ri Cemilenin tıotuna gitmemİf d. 
ğildi. Al oıtdl\JI da o kadar. An'IP 
risini, yapıpjı-zaini bilmiyor ama b 
koıkoc~. l•nduha mobilyalar oru• 
da sinirine dokunuyor. Kabil ol 
da hcııt §U eıyayı, hem de ıu karı 
kapı dı,arı ataa 1 • 

'J'itanya biraz evvel gösterd• 
•mpir koltuğa gidip oturup: • 

- Siz büyük revolüayon ettin! 
inkılap diyorsunuz, he .•. Güzeld•! 
çok böyük iıtir. Ama Evropa terb 
yesini sağlam almak ıart.ı ilan. p.t. 
seli. aofrada oturdunuz. Garni b. 
et yemeği, haydi yahut diyelim. b 
rozbif gel~iştir, çatalı hangi el ıle 
tutacaksın? Peşkiri nereye ko111 

caksm 1 Dirseklerin nasıl durac•k 
Omuzların ne yapacak? Biziın P. 
feaörümüz bir Leon var ıdı, der 1 

ki "insan yemeği yalnız ağ:ııl• 
ellerilen yemez, dirseklerilen 
omuzlarılan da yer.'' 
Kadının ııa~maladığına hiikıll 

den Cemile, içinden: "Kan, di 
du, sen şimdi benden bir dayak 
yecekıin amıa artık omuzlannl• 
yersin, o korsalı şişkin kamınl• 
yerain, Allah bilir." 

r Arkası var 1 



Lüzumsuz Buhran 

Dün Ekmek Almak 
Doğuda Yeni Teşkiltit G" "k için Halkın 

Hrdüncü Genel ispek - v:~h~~arlarda Çekmedıgi Kalmadı. 
törlük Kadrosu Hazırla ndı Yeni Teşki lat 

[ Ozel aytarmuz bildiriyor] 

J Ankara 19 - Coğrafya smır
karıru ~iribirini çevreliyen bir 
~aırn ıllerin güvenlik ve inzibat, 

' 0 norni, sosyel ve kültürel nok 
~~an ve bayındırlık bakımmdan 
füks~k salahiyet ve toplu görüş-
er. duzenliğini kollamak maksa
dı ıle bugüne kadar üç genel es-

Ankara, 19 (Özel aytarnnız 
bildiriyor) - Gümrük ve inhi - 1 
sarlar Bakanlığı yeni teşkilat ka 
nununun tatbiki etraf mdaki ha
zırlıklarına devam etmektedir. 
Bakanlık, 1935 bütçesinde ırev
cut 21 bin lira tahsisatla yen: 
kadrosundaki memuriyetler 1ef?. 

son derece lüzum ve zarure~ o
lanlarını bu sene tatbik edecek 
tir. Bakanlık bütçesinde fazla 
tahsisat olmadığından veni teş
kilat kanunile maaşlarına zanı 
yapılması ~cap eden memurinin 
zamları önümüzdeki seneye bı-

Pektörlük ihdas edilmişti. Yeni
den teşkili kararlaşan Murat ve 
l.tunzur illeri ile Eliziz ilini kap 
1atnak üzere bir dördüncü genel 
tspektörlüğün kurulmasının lü-
2Utnlu görüldüğü malômdur. Bu 
dördüncü genel espektörlüğün 
kadrosu hakkında hükumet bu
i'ilnlerde Kamutaya bir kanun 
Projesi verecektir. Kadroda, 
150 lira asli maafh bir genel es
Pektör, 55 lira maaşlı özel ka -
leın direktörü. 20 şer lira maaşla 
3 sekreter, 125 lira maaşlı bir 
~ rnütavir, 80 lira maaşlı bir 
lınans müşaviri, 70 şer lira ma
aşlı ekonomi, iskan ve adli mü
•avir~ikler, 125 lira ücretli bir 

1 rakılmaktadır. Neşir işleri şube
si de önümüzdeki sene teşkil e
dilecektir. Halen tetkik müdür
lüğüne bag-h olarak bir büro ha
linde iş gören konte;ıjan şubesi 
ekonomi müdüriyetine kalbedi -

Yeni genel iapelıterliğin sınırlan 
içine alınan bayındır ka.sabıılan

nu•an: Elci~~ 

ı lecektir. 

l Karahummaya 
Karşı aşllanınız.I , 

Ankara, ı 9.A.A. - Sıhhat ve içti
mai muavenet vekilliğinden : 
Istanbulda vakala

r ı n ı n sayısı dikkat nazarını ce
vazım ve daire müdürü ile 30 li- kecek derecede çoğaldıgından sayın 

halktmızm devlet ve Bel .. diye mües
seselerinde parasız olarak tatbik e
dilen ı:ısıdan istifade etfT'eleri ve ken
dilerini aşılatmaları tavsiye olunur. 

•ekreter, 200 lira ücretli bir le - ra ücretli 10 odacı vardır. 

Ankarada Dünkü Maç 

Muhtelit, Sovyetlerle 
3 - 3 Berabere Kaldı 

~nkara,19.(Telefonla) - Misafirle
rnız Sovyet takımı ile Türkiye şehirler 
tanıık takımı arasındaki birinci maç 

ugiln çok büyük bir kalabalık önün
de oynandı. Sahada Vekillerimizin 
f:lt~t. Parti Genel Sekreteri, pek 
~ iiMM!iiiaNar ve bBiôJi Geaaeüller 
hazır bulunyordu. 

Takımlar saat 3 e doğru sahaya 
ııktılar. Misafirlerimizin çok büyük 
ır intizamla geçmeleri ahali tarafın· 

dan fiddetle alkışlandı. Evvela En
ternasyonal sonra İstiklal marşları 
•Yakda dinlendikden ve mutad me
rasim yapıldıktan sonra hakem Sup
hinin idaresinde oyuna başlandı. 

Türk takımı: Necdet, Yaşar, Nuri
~eşad, Lütfü, Nazmi-Niyazi, Hakkı, 

&bap, Muzaffer ve Fikret'ten mÜ· 
tclı:kepti· 
l Sovyet takımı ise az değişiklik ile 
stanbuldaki ıcklini muhafaza edi· 

:Yordu. 
ta Oyunun ilk yirmi dalfikası Türk 
t" lcınunın bariz bir hakimiyetile geç· 
,:· Sovyetler kendilerini bu tazyikten 
Urtardılar. Akınlara bafladılar ve 

~Unlardan birisinde sol açığın ortala· 
L~gı topu merkez akıncı çok güzel bir 
qfa vuruşu ile gole çevirdi. 
~~~un tekrar başladı. Bir aralık 
-v•yct oyuncularmdan birinin topa 
~l,_dokunması üzerine penaltı kazan • 

1
'G Fakat Hakkının kazandığJ bu ce
~ V'bcuşu kalecinin elinde eridi. 
l ~YUl\ bir aralık mütevazin bir ha· 
ıinJe~i9ken yine ceza çizgisi dahi -
Vah "1>ılan bir el vuruşu bu sefer .........._ a, --!_ekti ı~ top ayni vaziyette yi-

ne kalecinin eline gıtti ise de, çekiş 
kuvvetli oldugundan bloke edilemedi 
ve arkadan yetişen Vahap Türk takı
mının beraberlik sayısını aglara tak
tı. 

Nihayet Sovıet takımı vine soldan 
yapttl• bir akınla ve so a: r ya ı 
ile ikinci rolü de kaydetti. Misafirler 
pek az sonra iıçünciı bir sayı daha ka
zandılar. 

Maç bu suretle kaybolmuş gibi bir 
vaziyete girmiş iken. sagdan güzel b_ir 
akınımız görüldü ve Niyazinin çok gü 
zel ortaladığı topu Muzaffer sol kôşe· 
den içeri tıktı. Birinci devre 3 • 2 a
leyhimize bitti. 

. !kinci devre hemen hep Sovyet ta
kımının hakimiyeti altında gecti. O
yun devam ederken biraz sonra Yasa• 
rın kazaen yaptığı bir Eavu1dan dola
yı hakem tarafından sahadan çıkarıl
ması neticesi.Fikret santırahafa geçti. 
Lfitfi de Nuri ile beraber takımm mü
dafaasını üzerine aldı. Kaleci Necdet 
daha evvel degiştirilmiş, yerine Cıhat 
geçmişti. 

Bu devredeki tektük hücumlarımız· 
dan hıçbiri esaslı olmamış ve gol çıka 
nlacak vaziyet hasıl olmamı,tır. 

Oyunun sonuna dogru Sovyet ka
lesine atılan bir frikık Sovyet sol be· 
ki muhacimlerimizden biri arkasından 
ittiği için hakem bu hareketi bir ceza 
vuruşu ile tecziye etti. 

Sovyetler bu karara itiraz ettiler. 
Oyun bir müddet durdu ise de niha
yet penaltı çekildi ve oyun 3 • 3 iki 
tarafın beraberligi ile neticelendi. 

_,,., 
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TarikatcıJar ha-1 kmdaki karar 
Ankara. 19 (Özel aytarmuz 

bildirivor) - Ağır ceza mahke
mesi Nevsehirli taril<atcılar h~I< 
kmdaki kararını önümüzdeki 
salı gününe talik etmiştir. 

Blly.,larlar hakkı"da bir layiha 
Ankara. 19 (Özel aytarnnız 

bildiriyor) - Müvazenei umu -
yıar1a.rın u Cle -

sinde maaşlı veya ücretli il ve 
uray baytarhklarmm ictima ede 
bileceP-ine dair olan kanun layi 
hası aJ~kalı encümcalerden ge -
cerek Kamutay ruznamesine a -
lmmıstır. 

Dil Anketi 
Yeni ve ikinci bir 

soru daha yapıllyor 
"Ulus re/ikimi~· dil hakkındaki 

etimolojik ve morlulojik ikinci bir 
anlıet daha afrrtıflır. Bilginlerim~ 
ve dil İfleri ile uğrGfOlllarımız bu 
ankete verecekleri cevapları ilçe. 
tema ycuı ifleri Jirek!örlü_fü';'e 
veya Ulua ga:aeteai ya.a ıflen clı • 
relıtörlüiüne wönderebilirlu. 

i kinci anketin maUeri pnlardır: 
1 - ltık, 2 - Parlak, 3 - Sıcak 

4 - Ateı, 5 - Gök, 6 - Su, 7 -
Yer, 8- Toprak -torpak, 9- Yıl
dız, ıo - Yıl. 

1) Yukardaki kelimelerin ilk ve 
asıl kökleri nelerdir? 

il) Bu kelimeler naaıl teıekkül 
ebnişlerdir? 

111) Bu kellıneleri te,kil etmek 
için köke ilave olunan ekler neler· 
dir ve eklerin berbirinin mana ve 
farktan bakmımdan rolleri ne ol • 
mu9tur? 

iV) Bu araıtrnna neticesinde: 
A - Türk dili kökleri, ve, 
B - Türk dili ekleri, ve, 
C - Türk sözlerinin teıekkülü 

hakkmda bir kaide -·J..annak müm 
kün müdür? ~ 

Yor) - Milli em'-" ~f' 1"' •. ~ iştirak edecektir. Devletın ye?ı yap • 
define aramak üz~;?w.en{~iro~~;:~ tıracağı izerlerin ve yapısı bıte~. ku
•t Ylpılmıştır. Son iki *!t · · . d rumların açılma ve temelatma toren
Pdan ihbarlarla 40 yerde 1re1~sı;1 a:fn~ leri o gün yapılacaktır. Halka, bayram 
llıış, fakat hiç birisinde de flıl.ÜB'bet so- günü bir b~lo verilmesi kararlaş~nl
tıuç elde edilememittir. Son ~ura.ca- mıştır. Şehı~ baştanbaşa elektrıkle 
at ilzerine yalanda yeni bir arabaa ya- donanacak, uç gece fener alayı yapı· 
Pılac:aktır. lac:aktır. 111a-.11.-1111_•.-•ııııa111•-•111-.. aııııın._.n .. u .. nlllla•-"'--.. --1ı1_ıııılll•-•lll• .. s-• .. sııııı--.. _ _, .. 

llalk yığınları lrrırların 
Yeni ekmek nar hının tatbik edilme· 

sine ragmen, butün şehir, dün de bir 
(;kmek buhranı içinde kıvranmıştır. 
Yapılan zammı kafi gormiyen birçok 
fınncılarm mutattan az ekmek cıkar
maları ve halkın sayım münasebetile 
iki gimlük ihtiyacını birden tedarik 
etmek ısteyi i fırın kapılarında yüz • 
lerce ki ınm birikmesıne sebep olmuş
tur. Fırıncılar yenı tesbıt edılen fi -
yatı kafi gôrmediklerı için dun, nor
mal şekilde çalışmamışlardır. Bunun 
neticesi olarak ekmeklerin bırçoğu ha 
mur halinde ve az pişmiş olarak hal
ka dagıtılmıştır. 

Halkın toplu bir halde bulunduğu 
fırın kapılarında her tiırliı vak'aları 
önlemek için butıin kaza merkez me
murlarına emirler verilmiş. tertibat 
almaları luzumu bildirilmiştir. Bu e
mir üzerine, noktalar konmustur. Fa
kat bütün bunl ra ra men bazı yer
lerde tee-s ufe de er hadıstler olmuş
tur. Ekmeksiz kalmak korkusilc ka -
pılara davanan halk, Galatada bir fı
mun camlannı asagıya indirmiş, cer
ceveden pencereden fırına girmiştir. 
Bu arada, ayaklar altında kuciık co -
cuklar ezilmiş. ihtıyar kadınlar ba -
ğırmaya başlamı tardır. 

Gedikpasa fırınının önılnde birik,.n 
yiızlerce halk arasında 'Riiat isminde 
1 ir encin amca diye anılan ihtıyar 
da ısı da yele ınin ccbındeki 400 li
ravı ~ldtrtiuştır 

Sirkecide tramvay yolunda bylu -
n n buyük fırının hücum karşısında 
kepenkleri kapattınlmış. sabahtan ak
şama kadar otomobil. araba ve tram
\'aylar caddeden g"Üçhikle geç bılmiş
tir. O leden sonra, bir aralık ekmek 
dagıt lırken ihtiyar bir Rum kadın, 
k labalıwın arasında sıkı mıs kalmış 
ve ancak polisin yardımile b ygın ve 
kolundan zedelenmiş bir halde kurta
rı}mıştır. Kalabalık arasında bunalan 
ve bayı1anlar çoktur. 

Mahalle aralarına gönderilmek icsin 
arabalarla hayvanlarla taşınmak iste 
nen ekmekler, halk tarafından kapı • 
şılmış, birçok fırınlar daimi müşteri
lerine ekmek gönderememişlerdir. 
Bazı semtlerde narh, 1 l buçuk kuruş 
olduğu halde halk on bes kuruşa hat
ta virmi kuru a ekmek almıştır. 

Ogleden sonra, fırınların öniındeki 
kalabalık bir misli daha arttığı için 
beledıye yeni tedbirler almak lüzumu· 
nu hissetmiş, biıtün fınncılara tebli
gat yapılmıştır. Bu bildirikte gece va
rrsmdan s nra saat ikiye kadar halkın 
tkmek ıhtıyacınr karşılayacak nisbet
t•· eknıek çıkarılması. aksı takdirde 
e?lrc ~o e hareket etmiyen fırın sa -
h!pl~r.ınd.en agır para cezası alınacağı 
bıldırilmı~tir. 

Karıııklık nereden 1telivor? 
. "?ünün ekmek vaziyetim olduğu ırİ· 

bı ifade eden bu hidiMleri kaydettik· 
ten sonra iki nokta iızerinde durmak 
yerinde olur: 

1 - Belediyenin hu dUTumu karşı· 
Llyacak tedbirleri vl\kti)P. nlamaması, 

2 - Fırmcr1ann emrivakileri. 
&lediye erkimnın gazetelerin her 

yazdığı YaZTya tenkit hücum mahi -
y~ti. ~~ Öted~ri giicıendikleri
nı bilirız Fakat bütün tafsilatı fazla. 
ı;~e .. de?Hl. nokııanile kaydettiğimiz 
dunu? ıntıbalan gözoniane konunca 
beledıyenin dah11 doğnuu belediye ik
tisat rniidüriyetinin maale. latan • 

önünde ekmek bekliyor 
buldaki vaziyeti idare edemediğim 
söylemek hakb olur. 

Sayan günü fırmlann lcapah olaca
ğı dün değil, kanunun çdctıgı gun -
denberi bilinen bir ıeydi. Buna göre 
tedbirli olmak, h a 1 k ı n tahacü
münü haaba katmak ve bir gün f:VVe
lisinden fınnlan fazla mesaiye sevket
mek, tesgihları ekrnı?ii boğmak, 
fırm kapıları ne kadar kalabalık olur
H olsun herkeııin isted"ği kadar ek
meği tedarik edehilmesine imkan ver
mek lazundı. Bunlann hiçbiri yaoıl • 
mamıştar. Belediye lk isat müdür'üğü 
bu imkinı temin eclem1J111ekle kalma
mıt aksine olank bir gün evvel fınn· 
ların ekmek çıkarme.masına müsait o
lacak bir vaziye•in bile husulüne, ha
diseleri vukuundan evvel karşılaya • 
mamak noktasından sebebiyet venniş
tir. Fınncılar un pahalılığını bahane 
tutarak evvelki gün ekmek ç karma
nnşlar ve birçok hPlk ekmdssiz kal -
mışbr. Fmncı'ar dün 11.5 I<uruş üze
rinden ekmek cıkannıslırrsa da narhın 
yine kafi olmadığmr hahllne etk-rek 
günün ihtiyacına yetecek kadar ek • 
ınek cıkarmadrkları sôbi ertesi günün 
ihtiyacını da hic cn11ünmemişll"1" ve 
,,.rtesi günün tatilini de - deta ellerin· 
de narhı vükııelbnek için hir tazvik 
vaırbuı gibi kullaNrırya kalkramııılar· 
dır. Bu--ada bizim söylemek isted'gi
miz kısaC(I sudur· EğCT un fi ati n 
narhın daha fazla M'bnasmı İcap et • 
tirmiyoraa bunu beledive iktisat di
rektörlüiü vAktile takdir edip 
arttıracakh. Bu sekilde de lstan 1 
balkmın ekmekııiz kalmasına ve ya
hut ta lüzumsuz bir telata düşmesine 
mahal ve imkan bırakılnuyacakt1. E
ğer, böyle bir sebebi mücbir yok ta 
fırıncılar ekmek çıkannamak suretile 
fiyatlann artmasını temin etmek isti
yorlaMa lktis t direktörlüğü böyle 
bay:\gr bir tazvik manevrasına mey • 
dan vermiyecek fili ve şiddetli tedbir
ler alacaktı. 

Fırınlar önündeki diinkü tehacüm
de halkın el'tesi günkü ,pkmegini de 
temin ebnek endişesinden gelen lü • 
zumsuz bir telatr d11 hesaba katarak 
yine diyebiliriz ki, belediye fkbsat di
rektörlüğü İcap eden tedbirleri vak· 
tinde alamamıt ve ht.anbul f rrrncıları 
da maatee11süf h Jkı ekmeksiz bırak • 
mak gibi bir manevrayı fiyattan ar -
t nnaya vesile kılacak kadar küçüklük 
göstermişlerdir. 

Belediye ne diyor? 
Fırmlann mutattan az ekmek çı· 

kardık1arı ve bır ağı bitmeden yeni· 
sıni islemedikleri te bıt edıldiği hal
de belediye bu sıkıntının başka se • 
beplerden dogduğu kanaatınd dır. 

lstanbul şarbayı Muhittın Ustün
dag bu munase-betle şöyle diyor: 

"- Ikı gündenberi lstanbulda de
vam eden ekmek sıkıntısı, fırınların 
az ekmek çıkarın arından ıleri gel
miş degıldir. Halkın ekmeks1z kalma
ması içın bütün ted irlcr alınmıştır. 

Fınnlar her günden daha çok ek
mek ç karacak ve gece yarısı ıkiye ka
dar açık kalacaklardır. Halkın gerek 
ccşnı ve gerekse tartı ciheti den nok
sansız ekmek bulm sı içm butün be
lediye teşkilatı faaliyete geçmiştir. 
Telaşa lüzum yoktur.,. 

Muavin ne diyor? 
Şarbay vekıli Ekrem de belediye

nin aldıgı tedbırleri ve beledıyenin 

Bir bekçi yakalandı 
rokat, (Ozel aytanmız bildiri· 

ror) =--inhisar idaresi takip memur-
0\~-~r kaçakçılık hadisesini meydana 
~ı~tlardır. Tutulan bir kaçakç: -,:;1 uzerinde 590688 yaprak sigara ki 
_ 1 bulunmuş, derhal takibata batJan
.. ıııtır. 

Süel Mektepler Dün Spor Bayramlarım Yaptılar 

Bir yolsuzluk tahkikab 
lzınir, {Ozel aytarımız bildiri -

Yor) - MUU Emlak direktörlüğünde 
kı YolıUzluk tahkikatına devam edil
lbektedır. Birçok dosyalarm gözden 

Cuınuriyet bayramı hazırlıkları 
' B)ahlteair, (Ozel aytarm:uz bildiri -
la or - Cümuriyet Bayramı banrlık· 
la rı ilerlenJektedir Büyük bir .kutlu-
ına pro nmı tır. Her ta 

Süel okullar talebesi dün Fenerbahçe stadyomunda spor 
gösterilerine de vesile oldu. Y azısım spor sayfamızda 

bayramlarını yaptılar. Bu bayram parlak bir törene, bircok sn r 
okuvacagın z bu resimler bavramdan ıki iı intibaı tP~hıt '"41 vnr 

Bahçedeki fırıldak 
Bizim bahçede bir kuyu, kuyu• 

nun Ü tünd d b"r fH ıldak ""'· Bu 
fırıld .. k doncrken kuyudan t-u cek
sin diye yapılmrttır. Gerçi yüzu~ü 
yıkadıgım suyu o çeker ama ben 
ondan baıka bir hizmet beklerim: 
Rüzgarın nereden estiğini göster
mek. 

Gerçek aoyluyorum, bu fınldak 
rüzgarın cihetini, hatta eaiı kuv
vetini o kadar sadıkane gösterir 
ki, bu yonden beni hıç yanıltmaz. 
Poyraz ise poyraza döner, lodos 
İıse lodosa. Gündognısu '"' batıda 
olduğu gibi. Bundan baıka rüzgar 
sert eaerse çabuk doner, hafif eaer· 
ae nazlı döner. Hiçbir rüzgara kar· 
ıı koymaz. Habre dôner vıe doner
ken su çıkanr. 

Rüzgar sade hava cereyanında 
olmaz Cemiyet cereyanlannın da 
yelleri vardır. Bunların estiği ciheti 
ve esiş kuvvetini goıteren fınldak
lar gorüyorum. Bunlarda da rüz
gara hiç mukavemet yok. .Eatiği 
tarafı keskinliğine alıyor ve yıkıl
mamak için habere dönüyOT. Bunla
nn içinde zeoki çalışanları vardır 
ki, dönerken kuyudan su çıkarır ve 
bir fayda lemin eder. Lakin bazı 
ufaktefek fmldaklar var ki; rüz
garla senin benim otekinin beriki
nin üfürügu ile doner. Bunlar ço
cuk oyuncağı fırıldaklardrr Nıe su 
çıkarırlar. ne de ciddı bir yel isti
kameti gosterebilırl r Çünkü boy
llV'ı cuce ve çevreleri k·ir:1r';lc.ti; 

B. FELEK 

noktaı nazannı sö le anlatmıştır· 
"- Bugünku durum, fmncılarm 

fena hareket erinden ıleri gelmıştir. 
Onlar, narh degi ttkçe böyle a ek· 
mek çıkarmak gıbı tuhaf hareketler· 
de bulunurlar. Bugün d , genel nüfus 

y mında her t rafın kav h olaca~ı 
cıhetle halkın daha çok ekmek almak 
zaruretinde bulundu unu sezerek ev· 
velkı har.eketlerinı t~krarlamış olu -
) orlar. Daıma bövle çirkin harekette 
bulunan fırıncıların bugun (dün) faz
la ekmek ç1karmaları temin edilecek
tir. Halkın muta arr r olm ması için 
icap c en ttdh'rl r Jınacaktır. Iki sa
ate kadar c1 nımun normal bir şekil 
a acagmt anned rim ... 

Bir diğer salahiyetli belediye ruk
niinc göre ele va ıyet ııdur: 
"- Un fiy tla n n bird bire yuk

selmesi f nnc ların y ygara ı, ekme
gi az çıkarmal rı, b tediyenin acele 
narhı rtırıru &1 v nihayet genel nn
f u sa anı bi a i eler biribirmi ta· 
kip edınce h lkın go u korktu. Her
kes ekmek z kal ktan mıitevellit 
hır endı ti f rınlara ko§tu Bir k'lo 
ekmek alma a muvaffak olan evine 
gidmce ya tekrar fınna donup yine 
ekmek alm k istedi ve yahut ta ço • 
cuklarını gonder rek mumkün olduğu 
kadar fa la ekm ima a tc ebbils 
etti. Bu durum k r ısında tlpbeııfz 
fınnf rın gi.ınluk ekmek sarfiyatı b r
kac misli arttı. istek go:ı.:önunde tu
tulursa. fınncılar az ekmek çıkarma
mışlardır. Bunun haricinde her fırının 
evvelce bir günde çıkardığı ekmek 
miktarını son 1ki gün zarfında artır· 
r ı ı şüphcsı dır .. 

futncılar nar hı kof i görmüyorlar 

Di er taraftan ıki gıindenberi kapı
l rında binlerce halkın bekled'ğı fınn 
ahiplerı de bu son ekmek durumu 
hakkında şun tarı sôylemektedırler: 
"- Bcledıye. ekmek içın on bir bu

cuk, francala ıçin on be buçuk kuruş 
narh koydu. Bu, her gun çuvalına bir 
lıra zam vapılan un durumunu gö 6-
niinde tutmamak demektir. 

Biz her gun 30 çuval un kullana• 
rak piyasaya aşa ı yukarı 3000 ek -
mek vtriyoruz. Onun her giın fırlayı
şı. günde en aı:şa ı altmıs lira zarar et
m mize sebep oluyOi'. Ekmek ve fran
cala narhrna 3.5 kuru' ekle ırse za
rarımız ortadan kalkar Yoksa, eski 
narhla ne ısciye para vermek, ne de 
!ınnı vakahilm k kabildir ... 
Belediye İfİ kökünden laalletmelidir 

Butun bunl ra ra m n, meydanöa 
olan ey İstanbul halkının iki giın
denberi ekmek b Jabılmek ıçin çekti
~ i sıkıntıdır. Ş rbayın mnavinin"n 
sciylediklerı de unu teyıt edıvor Bil-

assa arbav mu vınının fırıncılar hak 
kında söyledı i hrıncıl nn hareketini 
m ydana koym k ıtlb rile ayanı dik
kat oldu u k d r lkti at dır ktörlü-

unun de yuk rıda s vd' ımız tedbir· 
J ni de te' ıt ediyor Bu takdirde 
ledıyenin artırdıuı narh, ftnncılan 

m mnun etmedt ıne göre ortada iki 
t k hr: 

E er. bugdav ve un piyasala• 
katen f ttncı1arın zararlarına 

dan vere ek nısbette yiıkselınek· 
e devam edıvo . n rhı bekletmeden 

z dala fa l tırmak lAmndır. 
2 - Pivasa b e;u kü narhın de • 

ı m ini icap ettirmıyecek bir du -
rumda devam ediyorsa. kuru yaygara 
vapan ve halktn ekme ı ile ovnavan 
fırıncıların şiddetle teczıye edilmele· 
ri g-erektir. 

Her ikı tııkdirde de iş bel divenln
dir Geç kalınmadan bunu temin et • 
mek ve me l~Vl kokünden balletme-k 
lazımdıf Cilnkil fırmlar 8n0nd ki 
diınku va ıvet Hlz.umsuz yere beledi-

n pr t ak ka r b bran-
: . ' 
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No. 7 Yazan: Ziya ŞAKIR 

Cinci Hoca öf keli öf keli oturmuş 
Beşyüzlük Tesbihini 

Çekiyor, Büyü Yapıyordu! 

- Aslanım!.. Bugün dünya. yarın 
ahret. Eğer hilafım varsa, şu tatlı ca
nımın hayırını görmeyim-Bu mübarek 
zatten bu sözleri işitir işitmez, ken
dimden geçtim. Hemen oracığa yı
ğılarak, baydıverdim. Bir de kendime 
ge·dim ki. ne geleyim. Sanki cenneti 
alada. kcvser şarabının havuzu başın
da dılber gılmanlar elinden şarabı 
kevser içmiş gibi vücudumda bir fe
rahlık hissetmekteyim. 

Valide Sultan, birdenbire Hobya
rm sözünü kesti. 

- Tez Hobyar: Kapıcı Başıya ha
l:el sal. Bu mübarek zatin yerini ta
n! eyle. Derhal gitsinler. Ağrıtma
dan, incitmeden alıp buraya getirsin
ler. 

Emrini verdi. 

• Hacı Cafer Çelebi, Cinci Hüseyin 
Hocayı büyük bir öfke içinde bıraka
rak çıkıp gitmişti. Cinci Hoca, bir 
türlü öfkesini yenememiş: kendisine 
o derece hakaret eden Müderris Şeyh 
Mehmet Çelebiden büyük bir intikam 
almağ<i karar vermiş: 

- Hoş imdi. hoca!.. Mademki bize 
Behharı nabekar dersin. Bari biz de 
şu elimizdeki tespihe kuvvet verelim. 
Hüddamımıı:la senin ayakların kös
t~kleyip, şuradan şuraya göndermiyc
lım. 

Demişti. 

Cinci Hoca, bu öfke ile kalkmış. 
kapıyı kapamış, duvarda asılı olan 
tespihin~ eline almış, içi bombo$, du
ran ocagrn ba~mdaki pösteldye diz 
çökerek. (büyiik bir sıdkı hulus) ile 
mrrılda:ıa mırıldana tespih çekmcğe 
başlamıştı. • 

Hoca, beş yilzlük tespihi parmak
~rınm arasında çevirdikçe. scrscm
l~yor; sersemledikçe, bu mmltılar, pe
r;şan kelimeler halinde yükseliyordu 
§imdi, bu harap ve tavanlarından 
örümcekler sarkan küçük kubbede 
şu sözler aksediyordu: ' 

- Yaaa ebüzzevayih •. Bihuddami
ke •.. Elkebiri bibabiJ. .. Aleşşafis:: Kül 
Jiihüm hüddamike ... Y.aaaa, ebülhüd
damin ... 

Cinci Hocanın kurumuş dudakla
rı arasından çıkan bu sözler, biribiri· 
ne çarpıyor: kubbedeki hafif akislerle 
büsbütü ı anlaşılmaz bir hal alıyordu. 
. Ara~an, y~rım saat kadar geçmiş

ti. Mutemadıyeo başını sallıya sallı· 
ye. ayni kelimeleri tekrar eden Cinci 
Hoca, artık tamamile sersemlemişti. 
Hatt>a, o kadar sersemlemişti ki mu
hitinde cereyan eden fevkalad~ bir 
hadisenin bile farkında değlldi. 

Bu sırada medresenin içi, biribiri· 
ne girmekte idi. Kapıcrbaşı, yanında 
birkaç kapıcı ile sırma eyer vurulmu~ 
kıymettar bir Arap atı ile gelmiş; 
medresenin kapısında atrndan inmiş
ti. llk karşısına çıkan adama: 

- Safranbolulu Hoca Hüseyin 
Efendinin hücresi neresidir?. 

Demişti. Bu adam, kapıcıbaşryı gÖ· 
rür görmez korkusundan titremi3; 
parmağının ucu ile, Cinci Hocanın 

hücre k!apısım göstermişti. Sonra, ar· 
kadaşlarmm yanına koşarak: 

- Bizim Cinci Hoca, sağlam nalla
n havaya dikti. :Kapıcrbaşı odasını 
erıyor. Şimdi alıp götürecek. Şeyhis· 
lam kapısına teslim edecek. Avrete 
sıbyana efsun okuduğu için, küfrüne 
fetva verilecek ... Allahın ayetini, şer
re alet etmenin sonu budur. Acaba 
nerede asılacak. Varıp seyrine bak
pk, 

Diye ortalığa bir velvele verm~ti. 
Medresenin bütün mollaları, softa

ları, çömezleri bir köşeye toplanmış
lar; Cinci Hocanın şimdi nasıl sürük
lene sürüklene çekilip götürüleceğini 
beklemeğe başlamıslardı. • 

Kapıcıbaşı, Cinci Hocanın odası 
iSntine gelmiş ; saray terbiyesi mud-

r 

bince, kaptnın halkasrnt bir iki defa 
hafifçe şıkrrdatLrktan sonra, kulağını 
içeri vermişti. !çerden, garip bir 
ahenkle tavanlarda akseden: 

- Yaaa, hüddamike... Elkebirü ... 
Bibabil ... Yaaa hüddamike, elkebirü, 
selafil .. . 

Sözleri işitiliyordu. 
Kapıcıbaşmm vücuduna, hafif bir 

ürperme gelmişti. Başını çevirerek 
yamnda bulunan kapıcılara: 

- Hey gidi mübarek zat... !şitiyor 
musunuz. sular gibi çağlıyor. 

Demişti. Ve sonra kapıyı usul usul 
açarak içeri girmişti. Cinci Hoca, o 
kadar dalrnıstı ki, içel'i gırenlerin ayak 
seslerini işitememisti. Fakat kapıcı
lardan birinin zaptedemediği öksürük, 
taş kubbede akseder etmez, basmr ar
kasına çevirmiş; bir sıraya dizilen kıı
orcılarr görür görmez. bütün vücudu 
fr·remi~. her tarafı buz kesilmis· o 
anda dudaklarmın arasından: ·' 

- liav Allahm uılimi !.. Hay. 
Şeyh Mehmet Çe1cbi! .. Nihayet, bi:d 
ele verdin ha.. Insallah yarın ruzu 
mahşerde, on parmağrm yakanda ol
su~-

Demis ve krndinden gocivermisti. 
Bu hali, hocanın (ce?.bei rahman) a 

p,eldi~ine hükmeden kapıcıbası, der
hal kos:ırak hocanın baı:ı yere değme
den knlunu siner etmis: 

- Hev devletlfı! .. Ktı'mnımuzu ar
fevle. ~izleri evr;ot ~r;ıc:,,.,,h ta6ı et
tik. Safavı .... !l.,evive,.,i.zl ;ı..,ı~ı eııl er1:1(, 

,&..,ma VI' !~irin ne c:::ı.re ki emir hü· 
•ıiik ver~~n. Lu•fu k"rPm hıı,,.ırun. 
S<ır?•n Jıı;m;ıvu ... rh miibarek kudur.uı
nw•a iııti.;ı:;ır ec1er1er. 
Demiş; hemen iki diz üzerine çö· 

kerek: 
- Bizleri de himmetinizden diriğ 

buyurmazsınız. Kulunuz, kö'eniziı: ... 
Şu em-aneti de alın. Elbet tarursınız. 

Sözlerini ilave etmiş, koynundan 
çıkardrğı bir kmk altm bileziği Cin
ci Hocaya vetmişfi. 

Bu zeki adam, o anda vaziyeti id
rak etmiş, derhal kendine gelmişti. 
Sesine. büyük bir hilmiyet ve müla
yemet vererek: 

- Filhakika. evradımızı yarıda bı
rakmak caiz olmaz. E~mayı üstümüze 
sıçratırız. Amma ve lakin, emir büyük 
yerden buyurursunuz. 

Demişti. 

Kapıcı başı: kaşlarını çatarak bir 
hizada duran kapıcılara bakmış, öfke
ı; bir sesle: 

- Kazık gibi ne dikilir durursıınuz. 
Vann. sultanrmın çediklerini giydirin. 
Mübarek ayaklarına yüzünüz, gözü
nüz sürün. 

Diye bağırmıştı. 
Kapıcılar. biribirlerine girerek ho

canın cediklerini aram.ağa IJlşlamış
lardı. Fakat, konçları kopmuş. lime 
lime bir pabueuın haşka bir şev bula
mamışlardı. Eu cahil adamlar, bu r.ı
bucların tozlarını riizlerine gözlerine 
sürüvorlar; Cinci H ocanm günlerre 
su ~örmemiş o1an, tonukları nasırlr 
ayrıklarına gecirivorlardt. 

Kapıcrbaşı. mütemadiyen bağırıyor-
du: 

- Sultanrmın. mübarek destan ... 
Cübbei şerifesi kandcdir. Tez alıve· . ) 
rın ... 

Cinci Hoca. içinden gülmeğe başla· 
mıştı. Onları sabaha kar§ı Hobyara 
verdiği için, ne cuppe ve ne de destar 
vardı. Saf ve mütevekkil bir Allah 
adamı gibi boynunu bir tarafa biıke
rek: 

- Cüppe ile destarı, dün f!Cce bir 
fakire verdim. Hak raala. kabul ey
liye. 

Diye mmldandı. 
Arkasr \rar 

SAGLIK 
Ö GÜT L E .R i 

Sinirlilerde yalancı kalp 
hastalığı 

Sinirliliğin türlü türlü alametlerin
den biri de yürek rahatsızltklandır. 
Sinirli adam zaten her şeyi büyüterek 
ondan şikayete hazır olduğundan, yü
reğ~ ü~erinde ufacık bir ağrıyı yahut 
hafıf b:r çarpıntıyı da hemen bir kalp 
h?stalıgına bağlar ve böylelikle zih
mnde yalancı kalp hastalığı kurar. 

Sinirlilerde yürek çarpıntısı nöbet 
nöbet gelir, bir gün bir işten fazla yo
rulur, yahut canım sıkacak küçük bir 
işe fazlaca üzülür. birdenbire yüı:egi 
hızlanrr, çarpıntı gelir, dakikada yü
ze, yüz otuza kadar çıkar. Bereket 
versin ki, ayni zamanda sinirlinin mi-

~enenm en bu yük şaheserlerın cten: 

Bir şk Böyle itti 
\. Oynıyanlar: PAuL wEssELY- wiLLY FoRsT MELE K'de 

'1111 111111 111 ' 1~ Bugün S U M E R Sinemasında ~111111111111111"\ - . -= Dünyanın en büyük artisti H A R R Y B A U R' u S 

~ SiYAH GÖZLER ~ 
= filminde gidib görünüz Herkesin ağzında dola,an ve büyük muvaffakiyet kazanan bir süper f ilm dir . § E r 
: Suvareler içi n yerlerinizi evelden aldır1nız. 42851 i 
•·ıııııııııııııııaıııııııneıııı111111ıııııııırıııııııı ı ıcıı111 11111 1111 111111111111111111111111111111111111111111 1 1 1 1 111111 11ı ı İİİ 

desi bozuk değilse, yüreğin sarpma- ,ı·--------------------··----------------------.. 

:~:~r~:~:,:::.:::~.:::: o~::~. KAS A oı· YAM EGAG. RETRHTHA 
!arda, nöbet nöbet açılıp sıkıştıkların · ı 

Görülmemiş bir muvaffakiyetle i PEK sinemasmda devam ediyor 
dan kimisinin ellerinde. ayaklarmda 
sıcaklık, kimisinde de soğukluk olur. I 
Bu küçiik damarların sıkrşması daha 
çok olduğundan sinir1ilcrin en çoğu 
tişümekten şikayet ederler. Bu kadar- ----------------------------- ---------------
la kalsalar ivi; fakat damarların kal- • il 11111111111111111111111111111llJ1111 il lll l lll llll lllllllll il lllllll l lll llllUllll lll lllllll l lllJ 111lll ll rl1111 lll llllJlll lll • 
be bağır old~ığunu düşünerek bu hali : ~ugün sayım münasebetiıe FRArtSIZ TIYATROSUrtDA matine 17 - suvara 20.4 5dea 
hemen kalp hastalığından ileri geli- ~- SUREVYA OPERETi tarafından EMiR SEViYOR Operet 3 perde =-"" 
yor. diye merak ede-nleri de pek çok-
tur. Bazılan da biribiri arkasınd3n : Fiyatlar: 100 71i-50- Loca 400 300 - Tele fon 41819 - aayım 4 de k a da r bitmene matine 17.30 da ~ 
ıisüyüp. sıcaklık duymalarını sıtma • i 1111 1m1111 111 1111111ma1mu1mm1111111lllJ 1 1 1 111 111111111111111111m11111111111111m111 111 11111n11111111111ı1 mı ,. 
nöbeti sanırl·"r. Bunu hararet derece
si. tabii. cabuk halleder. Ateş yoksa 
sıtma nöbeti de olamaz. 

Yine sinirlilerde görülen yalancı 
kalp hastalığının bir şekli daha: Si
nirli durup dururken göğsünde, yiire .. 

aniin dö puatren :ılametlerini bilme
sinden ileri gelir. Bu zamanda onun 
a13metlerini bilmiyen zaten kim var-

dır ki? 1 

Sinirlilerde böyle kalp hastalıkları 
yalancı olsa da sinirlilik gcrçektendir. 
Gerçek olan sinir bozukluğu düzelti
lirse valancı hastalık kendi kendine 
kavbolur. Sinirliliği bfü:ıbütUn geçir
mek böyle bir öğüt sonunda elbette an 

)atılamaz. j 

MAK S iM 
Lokantası 

Büsbütün asri bir surette ve 
ince bir zevkle si.ıslenmiş ve ay· 
dınlattmlmcş olarak önümüzdeki 
Perşembe 24-10-935 akşamı a
çılıyor. 

Beraberinde iki tane de Arab 
şarkıcı bulunmak üzre 9 san'at
kardan mürekkeb büyük orkest
ra ve caz. 

Nefis yemekler, 100 kuru~a 
tabldot, ucuz fiyatlarla ALA
KART yemekler. İnhiı;ar mamu
latı içkil r , ve ,baliıJ Avnıpa şa-
rapları ve şampanyalar. 

Servis, geçen sene olduğu gi
bi kadınlar tarafından yapılacak. 

Pek yakında büyük salonda 
hergün saat 5 den 8 e kadar 
t;AYT T flA NS.'1an ha~lanac;ık 

........................................ 1 .. 

Sinemasında 

Fransızca sözlü 

KiRiK HAYATLAR 
emsalsiz filmini görenler; şimdiye kadar bu kadar güzel bir film 

görmediklerini itiraf etmektedirler. ......... --........ --------·------' 1 :!ı m111111 nui ıl.n mı ı mı ı ı İİı 1111ii'i1111111111 ıl~inı.1111111 u ı ı n ı ı ı u 11111~ - -
~ iPEK-SARAY ~ 
~ ~ 

, ~ SUMER - MELEK ~ 
ı : ::: 
§ Sinemaları Müdüriyetinden Saym Halkımıza: ! 
: Sinemalarımız sayım günü olan bugünkü Pa.zar günü saynnm bitti- ~ 
_: ğini haber veren topdan T AM YARIM SAAT SONRA .., - , 
;: seanslara başlıyac.aklardır. a 
:: -~ ll l lllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l llllt'! 

( 
YARln BIRlncl c;ün-1 

Şu kadar ki, sinirlilerde yalancı 
kalp hastalığınrn tedavisi için herşey
den önce istirahat Iazrmdır. Yürek ta 
ıafından şikayet eden bir sinirli ak· 
şam erken yatarak on. on iki saat uyu 
duktan sonra. gündüz öğleden sonra 
tekrar istirahat etmelidir. Hele sinir-

~ 11111111 1111111111111111 1 11111111111111: r, _______ _._.,_R O B E R T A J 
§ ALEXANORE OUMA'nm § ı-. aryoka'mn halika san'atkirlar GINGER RO GERS-

lcri yalancı anjin alametleri göstere- E eseri -===-_ \. FRED ASTAİRE ,ve· lRENE DUNNE'un yarattığı bu 
cek kadar zayıf ise, hiç olmazsa bir _ şabeıseri bütün lmtanbul'un görmesı, ne rakibııa :_ M O " T E esel' yapılabildiğine inanmast için b ir zar urettir. 
hafta yataktan çıkmıyarak iyice din-
knmek çok faydalı olur. : K R i S T O E Y 1 L D 1 Z 1 HER YER: 40 KURUŞ l 

Lokman HEKİM ;11 11111111111111111mım111 111 1111 111i-: 5i"EMA51 rt O A 
,, .. _ • • ._ .................... ,_-... --..... ,_ .... , ... ,. .... _ ...... ,_ .... ,_ .... 4 ............. _ ........................... nı._ ...... ~--~ 

FAYDALI BiLGiLER 
c::ı.ııı·~ _... ....... ..___..... .ev-... .__..... 

8 U GÜNK Ü serin süreği. 21.15: Piyano birliğile Vera 
Svarı tarafından şarkılar. 21.45: Mi;ı:ah. 

PROG R AM z2· HikbeleT. 23: Duyumlar. 23.20: 
Plik. (Krau:ıo) 23.50: Sözler. 24.05: Ku-

tSTANBUJ.. artet. 1; Çingene m\iziği. 
BRESLAV 

12,30 Hafif musiki ve dans musikisi. 
18.- Çay saah Otel Tokatliyandan na· 
kil. 19.- Lafavorita (plak). 20.- Ziraat 
Bakanhğı namına lronferans. Bo:T.Uk ve gı
dası olmayan etler, Ekrem Vardar. 20.30 
.Radyo caz ve tango orkestraları. 21,35 
Son haberler. 21,50 Şan. Bayan Rita Mah
mut. Piyano refakatiıc. 22.10 Plak neşri
yatı. 

'BUKRF.Ş 

12: Koro. 12.30: Radyo orkestrası. 
13.40: Spor. 13.55: OrkcRtra. 14.15: Du
yumlar. 14.30: Konserfo silreği. 17: ı< öy
lü programL 18: OrkestTa. 19: Sözler. 
19.20: Konserin süreği. 20: Duyumlar. 
20.15: Plak - Söılcr. 21.10: Orkestra. 
21.40: Şarkılar. 21.55: Spor. 22.10: Or
kestra. 22.JO: Duyumlar. 22.45: Konser. 

VARŞOVA 

17 .1 S: Salon orkcstrasL 17 .45: Sark ılar. 
18: Dans. 18.40: Sözler. 19: Şarkılar. 
19.30: Piyes - Sözler. 20.25: Plak. 21: Or
kestra • Sözler. 22: Sen yayım. Aö:ıler. 
23: Orkestra. 24.05: Dans plakları. 

L AYPZ1G 

18: Hafif müzik. Hl: Şarkı ve koro. 
19.55: SPor. 20: Vagner müziği. 20.30: 
Vagner'in ' 'Ring des Nibelungen., opera
u. 23: Duyumlar. 23.30: Dans, hafif par
çalar. 

l3UDAPEŞ'I'E 

18: Macar mli%iği. 19: Sözler. 20.50: 
Piyano ile şarkılar. 21.20: Stiidyo piyesı. 
23.ZO: Duyumlar. 23.50: Caz. 

MOSKOVA 

l!l.20: Rus operalarından. 2-0.30: Ope
retler. 21: KOTo. 22: Almanca. 23.05: İn· 
giliıce. 24: Almanca. 

ViYANA 

18,15: $iir. 18.45: Reportaj, l!US: Sen
fonik konser. 20: Duyumlar. 20.10: Kon-

17: Hafif müzık. 1.19: ??? ı~.45: Aktüa
lite. 20.20: Vagner ln "Rhcingold,. opera
st. 23: Duyumlar. 23.30: Hafif müzik. 

• SıNEMALAR 

TiYA T R O LAR 

NAŞlT • ERTUÖRUL SADİ 
Şehzadebaşında TURAN Tiyatrosunda 

Bu gece saat 20,30 da 4 üncü defa olarak 
OTELLO 

Haile .S perde l tablo. Kıbrıli perdesin.de 
Zafer Eğlenceleri. Her tarafa tramvay. 
Tel.: 22127. 

• TEPEBAŞI BELEDİYE GARDENBAR 
Ktşlık salonu a~ıldı. Her akşam müzik, 

dans. varyete numaraları. Kabare nefis 
alakart ve tabldot yemekler ehven fiat
lar. Pa:ıar giınleri 17,30 da çaylı dans, 
varyete, çay komple 75 ;uruş. 

• 
FRANSIZ TİYATROSUNDA 

SÜREYYA OPERETİ 
Yeni kadro: Hiiseyin Kemal - Şaziye 
Bu akşam 20,30 da EMiR SEVİYOR 

Operet 3 perde. Yazan: Yusuf Sururi. 

KAPLICA DÖNÜŞÜ 
Vodvil 3 perde 

• • Alkllor ~ ŞanJu - Sihirli Ada. 
• Şık: İki kalp bir olursa 
• ipek ı Ahın Zincir. 
• Türk : Prıma Türandot. 
• Saray : Kırık Hayatlar. 
• Melek : Bir aşk bciyle bitti 
• Türk: .Ben seninim 
• Sümer ı Sivah gözler. 
• Elhamra ı Yürüyiiş - Saadet şarkışL 
• Asri: Bar sarkıcrsı, Denizaltı ejderi. 
• Yıldız : Moskova geceleri. 
• Milli : Çalınmı~ Aşk - Dertsir arka

daı;lar. 
• Üsküdar Ha l <ı : Prens Ahmed. 

il llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'! 

§ H a r i k H a y a t K a z a ve O t o m o b i J § 
= 5 : Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kain ~ 
: U N Y O N S I G O R T A S 1 N A yaptırınız. j 
: Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan ::: - ... 
= •• ! - -
iUNYONI 
~ Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmay1!1IZ· ~ 
: Telefon : 4.4888. 7603 ~ 
iiı rıırıııııııııı11111111111111111111111111111ırrıJ111111111111111111ıı 1 11ı 1 1111 1 1ıı" 
==========================================-===-=========~ 

L 1 M A N 
HAREKETLERi 

Bugiin limanımıza gelecek vapurlar: 
Saat 

12.- Kocaeli 1mrozdan 
16,15 Ayten İzmitten 

• 
Bugün limanımızdan gidecek vapurlar: 

• 

Saat 
9.-
9,-

10.-
20.-

Asya Mudanyaya 
Uğur İzmite 
Anafarta Mersine. 
Erzurum Karadenize 

Ç AB UK SI HHI 
YARDIM TESKiı.A Ti 

Bu mımaradu. imdat otomobW 
iıteııir. 449111 

• H ASTAN E 
TE L EF ONLARl 

Cerrahpasa bastaoeıi. Cerrahpqı 211593 
Gureba Ha!ltaDesi. Şehremini Yeni· 
babte. 23017 
Haseki lcadmlar hastanesi Ak-
saray Haseki cad. 32 24553 
Emruı akliye ve asabiye hal-
tanesi. Bakrrkav Reşadiye lr:ı,lası lfi •. 150 

Beyoğlu Zükftr hastanesi Firuzap 
Gülhane bastanel'ii Gült\ane 
Havdarpa~ıı Nuıorune haııtanesl 
Zeynep Ktmil haııcanesl Osldl
dar Nuh ku~nıı- Gün Dotumıı 
caddesi 
Kuduz hastaııesi Çapa 
Etfal ııastııı:ıcsı. Şiall 

• MÜ R A C A A 1' 
Y ERLER i 

Oeıu~ Yollan acentesı Telefon 
f. ka1 (Kadıköy iskelesi bae me• 

murluğu) 
Şirketi Hayriye, Telefon 
Vapurculuk Slrketi merkez acen

tesı, Telefon 
Sark Demrivollan mliracaaı lı:a

lemL Sirkeci Telefon 
Devlet Oemırynl1an 1 müracaat 

kalemi Haydarpap. Telefon 

4z36S 

431s' 
4470, 

229ı~ 

23079 

4zıd 

• iTFAiYE. 
TELEFONLA.RI 

İstanbul \tfalyeııi 
Beyoğlu itfaiyesi 
Kadıköy itfaiyesi 

Y~ilköy. Bııkırköy. BUvUk- o62~ 
dere. Üsküdar itfai:ve!'İ 6 ı. 
Pa$11bahçe Kandilli Erenköy. Kllrtlıtt" 
t..iiyükada. Revbeli Burgu K~h ~ .. 
takalan \cin telefon santralmdıı.kı me f· 
ra (vangm) kelımesini söylemek k&fid

1 



-
iCMAL 

Avusturya'da karışıklık 
ltalya. Habeş harbine nihay~t 

\'et;meğe çalışan diplomatlar, bır 
taraftan bu mesele jle uğraşırken, 
diğ~r taraftan da bütün dikkatleri
rıi Avusturya üzerine dikmiş bul~· 
nuyorlar. Çünkü eğer Doğu Afrı· 
.k~ başlıyan b~ haTp w A v:ruı;>al'..a 
ıntıkal edecek olur~a aglebı ıhll· 
mal, bu harbin başlangıç nokta~ı A· 
\'uaturya sınırlarından biri üzenn~e 
alacaktır. Mussolini de bunu takdır 
ettiği iç.ind"r ki Hnbeşistandaki te· 
~~bbüse gripnezden önce !ta!yanın 
Şınıalden aelecek hcrbangı bır teh
likeyi önl:meğe hazır olduğun? an· 
latnıak iç.in büyiik mikyasta bır as-
keri rnanevra yapmıştı. . 

Zahiren mesele Avusturyanın ıs· 
tikla:Ji davası olmakla beraber. ha· 
kikatte bir taraftan ltalya, diğer. 
taraftan Küçük Antant ve üçüncü 
bir taraftan da Almanya arasında 
Yıllardanberi sürüp giden bir siy:ı· 
&al mücadeledir. Bu devl~tl~rın 
hepsi de güya Avusturyanın. ıs.tıka. 
laline taraftardır. Fakat bu ıstıkla· 
li her devletin Jreııdine göre bir an• 
lay1şı vardır. Italyaya göre ~v~ıı
lurya ir.tiklali, Dolfuss'tenherı r.u. • 
t'Üp giden ve Jtalyaya dayanan bır 
nevi Faşir.t rejiminin devamıdır. A· 
"uııturya bu rejimden a vrılınca, 1-
lalya.ya göre istiklalini de kaybet· . ' 
tııış olacaktır. r 

Alrnanyaya göre, uluıal sosya ~z
tnin yani Alman Nazi hareketile 
hirlikte yürüyenlerin qba~ına geç
hleleridir. Avusturya serbest kal~~
ıa derhal bu rejimi kabul edeceg1-
he Almanlar inanıyorlar. 

Küçük Antant devletleri Avus
turyamn ne Afmanyaya, ne de J. 
talyaya alet olmamasını istiyorlar. 
F.alcat bu devletlerden birine alet 
oltnak vaziyeti karşısında hangisi
hİn tercih edil~esi lazım geldiği 
:noktuında Küçük Antant devlet • 
leri anlatmış değillerdir. Sözün kt· 
&aaı Avusturya siyasi ihtirasların 
loplandığt bir memlekettir. 

Bunun içindir ki ltalya • Habeş 
.harbinin sürüp gittiği bir zamanda 
Avu&turyada çıkan kargaşalık heı· 
htrafta büyük alaka çekmiştir. Bu 
kargaşalığın mahiyeti nedir? Bunu 
Mlamak icin Avusturyanın müstak
bel siyasal vaziyeti etrafında A· 
\rusturya dışında ne kadar fikir var 
&a, Avusturya içinde de bu fikide
ı-e UYSl'Un kanaat er olduğunu b'llmek 
lazımdır. Yani Avusturyarun kur • 
tulusunu Almanvaya iltihakta gÖ -
ren A\'usturyalılar vardır. ltRlya i
le. birlikte yürümekte arayanlar 
vardır. Avusturyanın hiçbir de" let 
:nüfuzu altına girmiyerex istikt~lf
ni muhafaza edebıleceğine kani O• 

-a.nlar \•ardır. 

DoPfusı; hükıime~nin iFt:l.alesi o
lan jşbaşındaki kabine ltalya ~iya
sası tak'p ediyor. Cenevrede ltalva
Ya karsı zecri tedbirler mevzuuba
his olduğu zaman Avusluryanın bu 
tedbirlere İ§lİrak edemiyeceğini bil
clinnw de bu aiyaenrn yeni bir te· 
2nhôrüdür. Anlaşılan Avusturyayı 
bütün dünya devletlerinden ayıra· 
cak kadar ileri giden bu ltalyan 
dostluğu siyasası, bazı zümreler ta· 
l"afmdan tenkit edilmiş. bunların 
harekete geçeceğinden korkan I· 
talya taraftarı Starhenberg bir em· 
:ı-iva ti yaparak vaziyetini takviye et· 
rnif. Yeni kabinenin lta1yava büş
butun taraftar uzuvlardan teşekkül 
ettiği b,\~diriliyor. Bu vaziyette A
\'uaturyanın dış siyasasında bir de· 
iişiklik olmuyor. Değişiklik olma· 
sın diye eski .siyasaya taraftar olan• 
lar Va2:iyetlerini ve arada siyasayı 
da sağlamla§tırmış oluyorlar. 

Fakat bunun bir tehlikesi, doğu· 
'1lcağı aksülameldedir. Almanya 
tAajtru-larmm Dollfuss ve Şu,ni~g 
h}ikluııetlerinden başlıca şikayetle
rı '-u hükumetlerin ltalya ııiyaaasr· 
S' i.let olmalarında · di. Şimdi 
Uf'fliıg hükumeti, bazı bitaraf u

buvlıll- da dışarda bırakılarak yeni 
d a~an l~~kil edilmiş ve ltalyaya 
A~ a zirı..de yakla~tmlmı§ ise de 
) hlan~oya iltihak taraftarı olan
hara, huk(Qne~ tenkit etmek ve 

atta aabırs,zla'-.arak harekete geç 
:ın k .. 
Ç .~ ıJın yeni Eır~"t verilmi~ oluyor. 

unku şu ınuha\c;.kal.:tır Jd Avuatur· 
Y_a halkının büyült ek~riyeti istik
lal taraftandır. ltalyav. ilhak ve 
~lt;nanyaya iltihak şılchrrndan bi
?'Jnı tercih etmek mecburiyetinde 
lı:alacak olurlarsa, mutlı..kııı. ikinciyi 
tercih ederler. - A. Ş. E. 

KUÇUK HARiCI 
HABERLER 

• Londra, 19 A.A. - Gal ilin 
de grev yapan kömür işçilerinin 
sayısı genel olarak 35.000 kesti
riliyor. 

• Corctonvn (İngiliz GO.yan 
SÖınüı-gesi) 19 A.A. - Seker 
endüstrisi bölgesi olan Merara
da gündeliklerinin artırılması -
nı istiyen işçiler grev ya~mışla~
dır Bunlar aras nda agır bır 
kaynaşma oldu d~n, .. oral~ra 
acele polis kuvvet erı gonderıl -
nl'ştir. . . 

Örfi · dare h nüz ilan edılmış 
değild 

SC>.N HABER Yugoslavya 
Barış YoLLarz Açtldı Nereye ihracat 
. ı · '-' · H ı·ıı · Yapabilecek 6erg1 n 1g1 n a 1 emesı Be'gcat, 19 A.A. -Çokluk pa<risi· 

Fransada sevinç uyandırdı ~~~ ~:;ify~~n~:§~~a;r~rouya:~~~~~ 
dem ıştır kı. 

Paris 19 A.A. - Bu sabahki 
aazetel~ri okuyunca, insanda bir 
ferahlık duygusu hasıl oluyor. 
Buna sebep, Fransanın. Londra
da çok iyi bir tesir yapmış gi -
bi görünen cevabı ve bilhassa 
Londra ile Roma arasındaki ger 
ginliğin hafiflemiş olmasıdır. 

Petit Parisien: 
"Son günlerde. arsıulusal ha

va teneffüs edilmiyecek bir hale 
gelmişti, diyor. Her tarafta şüp 
heler uyanmakta ve bütün hay -
siyetler karşılaşmakta ve çar -
pışmakta idi. Sonunda tehlike 
anlaşıldı ve şahlanmış bir guru
run yerine, anlaşmazlıklarr ko · 
tam1ak arzusu kaim oldu. Her 
taraftan gösterilen hüsnüniyet 
sayesinde. Laval'in araya gir • 
mesini cok daha kolaylaştıracak 
psikolojik bir hava yaratılmış 
olacaktır. Artık bora tehlikesi at 
lamış ve barış umudu yeniden 
doğ-muştur.,. 

Matin'den: 
"Dünkü gün çok iş başarıl · 

mrs ve önceye nisbetle daha çok 
ak~saı- (nikbin) lik hasıl ol -
muştur.,, 

Bu gazetenin Londra aytaı-ı 
da sunu yazıyor: 

"İngiltere Dış Bakanlığı, ~-~ 
devletin Roınaya karşı besledıg-ı 
niyetlere dair e-erek İtalya'da 
ve gerek başka ülkelerde mev • 
cut kusku1arı ortadan kaldırmak 
icin g~yret Jröstermiştir . ., 
~ Gene Matin'in Roma aytan 

da: 
''İtalyan diplomatik aleminde 

Viyana kabinesi 
i~in bir gösteri 

bugün şüphe götürmez bir inşi
rah hasıl olmuştur ..• diyor. 

J ournal' dan : 
"Fı-ansanın cevabı apaçıktır: 

Anlamı şudur ki, Uluslar Sosye
tesinin mütecavize karşı almak 
ödevinde bulunduğu blitün ted
birlere Fransa tamamile iştirak 
edecektir . ., 

By gazete ile meslekdaşları • 
nm rocru Fransız kamoyuna te -

~ b • 
minat vererek. Italyaya karşı 
hiçbir süel tedbir alınmayıp, yal
nız ekonomik tedbirler almaca . 
ğını yazıyorlar. Hiçbir devlet, e
sasen süet tedbirler alınmasını 
düşünmüş bile değildir. Hatta 
İngiltere Mussoliniye bunu te
min ederek söylemiştir. 

Echo de Paris'in Londra ay -
tan sunları yazıyor: 

"Gerek İtalyan - İngiliz ve ge 
rek Fransız cephelerinden ger • 
ginliğin hafiflemiş oldu~ mem
nuniyetle teeyyüt ediyor. 

Fransanm cevabı, İngiltere 
hükfunetini büsbütün tatmin e
decek mahiyettedir. Şu yolda 
bir anlasma dü,.Şünülmüştür: 

"Jngi]tere Fransaya danı, -
maksızın ve Uluslar Sosyetesin
den de hicbir yetge almaksızm 
donanma;ını Akdenize gönder ~ 
mi• olduğundan, bunun 75.000 
ton kadarını geri çemeği kabul 
edecektir. 

Sonra bu bo4luğu, ayni hacim 
deki Fransız harp gemileri dol
durup. muvazeneyi devam etti -
receklerdir . ., 

Petrol Krah 
Riket Bağdatta 

Viyana, 19 A.A. - Vatancı Londra, 19 A.A. - Finans 
teşkilat Tllensuplarr dün qam -adamı Riket'in Bagôad'a gelişt 
federal Başbakanlık dairesi ö - hayı-et uyandırmıştır. Kendisi · 
nünde büyük bir gösteride bulun nin daha geçenlerde Amerikaya 
muşlardır. Bu gösteri esnasın • gittiği sanılıyordu. Gazetecilere 
da bir söylev veren Albay Adam, yanlrş malUmat verip. onl~r~ ş_a
vatancı cephenin hükumete kar- şrrtmış olan da gen~ kendisıdır. 
şr olan ~arsılmaz sadakatini bil- Buna da sebep, Kahır .. ed.en geç.er 
d. "şt'ır keo orada cıkan hadıselerdır. ırnıı . ~ · d · 

~ ı Hatırlardadır ki, Rıket ora a ı· 
Bundan sonra aşagr Avustur- k 'k' k' · t k'f olunmuş ve 
d d .. b h v· k" en 1 1 ışı ev l 

y~ an un sa a ıyan.~ ya 1 
- bunlardan biri, kendisinden, Ha-

nınde Burgenland mevkııne ge - b . t nla yaptıc'Tı anlaşmanın . ·ı 10 b' H . hr fradı eşıs a b tırı en ın e1mwe e • ' t · · koparmak istediğini iti 
başlarında demir miğfer ve o - m~ nı~ı . t' 
muzlarrnda silah olduğu halde ra ey emış ı. ~ , 
Basbakanlık önünden ge"mişler Riket'in adamları. ~~g;lacl a 

· ~ · · · · ldıgını ve diı-. :gaşbakanları, bu sefer ıcış - havasının ona ıyı ge .. k 
leri Bakanlığından çıkarılan bin cereyan etmekte olan muza bere
bası Fey olan Viyana Heimwehr leri yakından takip edere\ ~ra
leri bu geçide iştirak etmemiş- da dinlenmek arzusl~nda u un
lerdir. Gece ayrıca bir de fener duğunu söylemektedırler. 
alayı yapılmıştır . 

Yu01an divanı 
Harbinde 

Atina, 19 (Özel) - Sindag -
ma meydanındaki hadiseleri çi
karanlarm muhakemesi dün di
vanıharpte görülmüş bunlar -
dan birisi yirmi diğeri on altı se 
ne muvakkat küreğe iki üç kişi 
de üç sene ile üç ay arasmda 
muhtelif hapis cezasına mah • 
kum edilmişlerdir. 

Pı-of esörlerden ve muharr~ • 
lerden Varvalis, Glinos'un diger 
yirmi sekiz kişi ile birlikte A_ ti· 
nadan sürülmesine karar veni • 
miştir. İçbakanı memleket~n s~
kiınunu bozmak istiyenlerm şıd 
dctle takip ve cezalandırılacağı 
g'lzetecileı-e söylemiştir. 

Atina garnizonunun bır 
toplantısı 

Atina, 19 (Özel) - Yarın sa
bahleyin Panatinaikos stadyo · 
munda Atina garnizon kıtalan · 
nın büyük bir toplantısı yapıla. -
cak ve Kondilis tarafından bır 
diyev verilecektir. ~und~n son 7 
ı-a toplanan asker bır geçıt resmı 
yapacakttı-. 

Ayni saatte Bak~nlard~n bir 
kısmı seçim yerlerınde soylev -
ler vereceklerdir. 

Lanet 1 
[Baş tarafı 1 incide] 

lerdir? Yine hududun dışm?~ 
ve perde arka~mda mizansenını 
hazırhyan Çerkes Etem ha~·du -
dunun para ile devşirdiği bırkaç 
gözleri kanlı haydut. capaçul \'e 
serseridir ki sütunlarımızda 
okuduğunuz ~e her gün inkişaf 
edecek safhalarında okuyup an -
lıyacağımz tarzda memleketim~
ze girerek meş'um teşebbüslerı· 
ni icra yollannı aramıya başla -
mışlardrr. Araya Kamutay üye· 
lerinden birinin, Ali Saibin de 
adının karışması, umumi tees -
sür ve hayreti büsbütün artır -
maktadır. Efkarıumumiye. hakh 
bir tecessüsle kurtuluş savaşı ve 
inkılap hareketlerine Kamutay 
üyesi sıfati1e kanşmış eski bir 
saylavm böyle bir kahbelik işin
de nasıl kumpas kurmuş olabile~ 
ceğini soruyor. Muhakeme so -
nuna kadar bu noktada hiikiim 
hududuna girebilecek herhangi 
bir tahminden çekinmemiz tabi
idir. 

Yalnız şimdiden şu kadarı 
söylenebilir ki, Türk Hükfuneti
nin uyanıklığı, daima istinat 
edeceğimiz bir kuvvet olmakla 
beraber, bu çeşit soysuz ve ma
yasızların barınabildikleri ya -
hancı, fakat dost topraklarda da 
ayni hassasiyetin gösterilmesi, 

"Biz Uluslar Sosyetesine her za
man bayrıyu:. Ancak ihracatımızın 
yüzde 20 sini çektiği için kendisile 
pek sıkı surette ilgili bulunduğumuz 
Italyaya karşı ekonomik tedbirler al· 
mak mevzuubahis olunca, bizim o bay 
nJığımız elim sonuçlar verebilir ... 

Stoyadinoviç. Yugoslavya ihracat 
tecimerlerinin. hele kereste, hayvan 
ve huhubat tecimi iie ilgili bulunan
ların tasalarından bahsederek. Yugos 
lavya menfaatlerinin aza~t. i~ina ile 
korunmasına dikkat etmesı ıçın Ce -
nevredeki Yugoslav delegesine t::li -
mat verildiğini söylemi-;tir. ltalya:r:ı 
ihracat yapmıyac<"tk olursak. ?,emıljt:r. 
O zaman ihracatımızı başka ulkelerın 
kendi Üzerlerine almalarını istiyece · 
ğiz. Yabancı ülkelerdeki a 1acaklıları
mızın kuponlarını ödemeğe yetecek 
kadar döviz bulamazsak. o vakit te o 
alacaklılardan yeni birtakım kolaylık
lar dileyeceğiz . ., 

lngiUz, Belriha nİ§an
ları geri veriliyor 

Roma, 19 A.A. - Genel muharebe 
esnasında Avrupa cephelerinde ya
rarlıklan dolayısile nişan almış olan 
Ita'yan muharip ve yaralıları İngiliz 
ve Belçika nişan ve madalyalarını. bu 
iki memleketin ltalyan alevhtan du
rumu sehebile, geri vermekte devam 
etmt>ktedirler. 

ltalyaya karşı petrol ambargosu 
Londra, 19 A.A. - Ncvyork ve Ce

nev-reden gelen bazı petrol ~nıplan • 
nrn Italvaya karşı evrensel bir ambar
go konulmasını münakasa ettiklerini 
bildiren haberler üzerine Royal • 
Dutch - SheJl grupu. böyle münaka
~alardan haberi olmadığını ve eğer sa 
biden bövle mün::ıka-.alar olmııs ise bu 
e-rupıın bunlara iştirak etmediğini bil
dirmiştir. 

Nevyorktan bildirildiğ"ine göre 
Nev • Jersev büviik petrol kıımoan -
vası e-enel direktörü bupiin için kum
r anva ile kumpanyanm T•alva subt'lc
ri arasındaki alışverişi durdurmıılc i
tin hir:bir sebep görmediğini bildir • 
miştir. 

Brük~elde lnt?iltere se· 
Fareli öniinde gösteri 

Brükc:el, 19 A.A. - Stefani ajansı 
aytarınclıan: 

Eski muhariplerrlen hircoitu. üni -
formalarile. dlin şehrin bütün sokak
larmr dolaşarak: 

"Kahrolsun zecri terlbirler.. dive 
bağrrm1slar ve lnı:dliz elcilik konağı
nın önii'lde rHismanc.asına gösteriler
de bulunmuşlardır. 

Ambargo 
Montcvideo, 19 A.A. - Uruguay 

hiikıimeti. Italyava gönderilecek si
lShlrıra ambargo konmasını emrctmiş
miştir. 

ltalya için benzin 
Siivevs. 19 A.A. - Reuter ayta • 

rından: Benzin vük'ii iki ltalyan v.a· 
puru M usavvaya r!İtmiştir. 

ltalyan gönüW.ileri 
Roma. 19 A.A. - Dojiu Afrikası

na gitmek üzere Brezilyadan Urugu· 
ay'dan ve Ariarıtinden buraya dün 
400 E!ÖnLillii gelmiştir. Bu münasebet
le büyük gösterile yapılmıştır. 

Yeni asherlcr 
N;ıpoH. 19 AA. - Relvederc vapu

ru 62 sübav. 1300 a~ker, bir batarya 
hava tonu. bir müfreze bombacı ve bir 
miktar da harp levazımı ile Musavva
ya gitmistir. 

Bundan h:ıctka. önemli harp levazı
mı ile yüklü üç vapur daha kalkmış
tır. 

lapanvanın durumu 
Madrit. 19 A.A. _ Dün. Bakanlar 

toplantısından sonra. Lerroux, gaze -
teciler1 e konu~uş ve: 

"Arsıulusal durumun gautelerde 
gösterildiğinden daha u tehlikeli ol
duli;unu ve panalrğm irşadı üzerine 
ciddi bir teşebbüse girişildiğini,. söy
lemiştir. 

dostluğun tabii icaplarından ol
mak g-erekir. 

Büyük İstiklal mücadelemiz
den ve büyük inkılah,mızcfanhe -
ri her rahat nefes alrsımızı. her 
gülüsiimüzü her ~aadetimizi 
kendisine bordu ·olduğumuz 
Atatürke karşı hazırlanan sui · 
kast tesebbiisiinün milli vicdan
da uya~dırclıaı hudutsuz nefre
ti ilan ederken. ulu önderimizin 
daha nice, nice vıllar baı:.ımız -
dan eksik olmaması dıleğini de 
burada gönlümüzün bütün coş -
kunluğile tekrarlarız. 

TAN 

No. 9 Çeviren: M. Rasim OZGEN 

Japon Harbinde Rus Donanma
sıntn Mahvolması 

Bile Çarı Düşündürmüyordu! 

Sen • Peter!purgta kı1 sarayı 

Pek haris bir nazır istifa telıdidın- 1 sit bir adamda sena edil~cek büt~n 
de bulunuyordu. Aleksandr köpürdü: meziyetlerAvard_ı; fakat bır Çar ıçın 

_ Susunuz ı Sizi kapı dışarı etme- bunlar. fclakettı. . . . 
- c karar verdiğim zaman, size o ha- Ikinci Nikola, a!elade bır. ~ıle. og.lu 
~eri verecek tabirlerde müphemiye:- ols~)'.dı müva:z~e~ı yaşayabılu. amn~ 
ten hemen hiçbir eser görmiyeceksı· lennı~ takdır:.c~ını -~azanır ve herke~· 

"z dedi ve onu boğazından yakalı· ten hurmet gorurdu. O. babasının h~· 
~

1 

rak bir dut ağacı gibi silkti tırasma pe.k bağlı idi: kusursuz l.:ır 
:> a B"r·nci Giyom kendisine, dünya) ı koca idi; kudsiydinin icaba tını ha e~-

1 
1 

. b"l" d 1 "'U Rusya ile Almanya arasında taksim sı.~ ı ıyor u ve sa an.atının s~n ~ ; 
etmelerini teklif ettiği zaman, ona, nune kadar dogru. nazık ~e. mu:cva~. 
u cevabı vermisti: kalmaya gayr.et. ettı; ~a~ıhı.n c1ı.~7.sı, 

ş _ Villi, mevl~vi dervişi gibi hare- onun her hakıkı fazıletını b.ıre: olum 
ket etme! l laydi, aynada kendine bir ve tahrip mu~ı~~"t!1a çevı;uıs~, bu 
bakı onun ~aba~atı d~~ıldır .. ~· hıç bır za-

Fakat oğul böyle sözler söyliyebil- man bır muskbıtın bır ınsan _olmak 
mekten pek uzaktı. hakkı olmayacağrru aklına getırme • 

H aıtmetmeabm za ıf ı mışti. 
Birçok defalar, akrabalarımızın Babam ne yapardı? 

ebeveynimizin ihtiyatsızlığı hakkmda, ''Bu gibi bir mcs•lede babam ne ya 
Niki'nin. gözlerini açmağa çalıştım. pardı?" cevapsız suali Nikolayı daima 
Amcazadelik ve daha yaşlı olmak sı- üzdü. Ona. on dokuzuncu asırda çok 
fatile devlet işlerine temas etmek ve makul olan tedbirlerin zamanımrzın 
ona. bütün açık kalpliliğimle, her se- havasında artlk işe yarayamayaca~ını 
yi olduğu gibi göstermek istedim söylemek için kenrlimi tutardım. _Z~· 
Diger mem eketlcrde kendinden baş· ten bunu söylemek te bevhııde ıdı: 
ka Rusyanm da mazisinden, tanhin- çünkü hissiyat hesaba gelmezdi. Ve 
elen ve iktısadi meselelerinden hah· pek ciddi dcv,et ricali. böyle bir v~
settim. Yazık ki, pek acınacak bir şe- ziyette üçüncü AJeksandrm nasıl bır 
kilde hayal sukutuna uğramaga mah- karar vereceğini keşfetmek için saat
kfımdum. Ben. onun çocukluk arka- lercc yonılduklan olurdu. 
~aşı. pek sevgili kız kardesi Ksenya- O zaman Sen Sinod'da bulunan mü
nın kocası Sandro idim. O. eski tat· teveffa Carın miirebbisi ve nazırı Pop 
lı hatıraların bazılarını yad ederek Donoçef bu müzakereleri idare ederdi. 
hiddetimi teskin etmesini biliyordu. Onun rl.'ybi rnhu, uzaktan olsa bile 
Bundan maada, kendisinden daha yeniliğe temas ~-de~ hcrşey_e. kar~r 
büyük görünmemek için sandalyemin gene imparatoru urkutmeye kafı gelı· 
üzerinde büzülüp durduğuma da dik- yordu. 
kat etmişti. Kısaca söylemek icap Yirminci srın başlangıcında yeni 
~derse: Benden korkmuyordu. bir ihtilfil faaliyeti başgösterdiği za -

Amca Alcksi'nin. on sekizinci asra man Nikola: 
yakışır usuller dairesinde idare etti- Mösyö Pop Donoçef. Dahiliye Na
ği. donanmayı esasından ıslah etmek zırlığma kimi tavsiye edersiniz? diye 
için giriştigim mücadelelerde. onun, coruvordıı Kudrctlı bır adam bulm:::m 
yeis ile. kaç defa, omuz arını sil~t!· Hizım: kuklalaıdan artık bıktım. 
ğini gördüm ve şu sözleri söyledıgı· Mefıstofales cevap verdi: 
ni işittim: - Babanızın mektebinde vetismiş 

- Bundan hoşlanmıyacağına em.i- iki adam var. Plcv ve Sipya.gen. Ba~· 
nim: Sandro, sana diyorum, böyle bır ka kimse hatırıma gelmiyor. 
şeye hiç yardım etmiyecek. · , 

- Peki Niki mademki isler böy- - Hangisini tercih edcyım 
ledir, o halde ısİahata yardım etmesi - Ha metmeap bu Hoca Ali, Ati 

1 Hoca gihi birşey; biri alçak, öteki için onu srkıştrrmalısın; devlete car- . 
budala. !kisi de işe yarayaBilır. şı bu vazüendir. 

- Nasıl muvaffak olabilirim? lkinci Nikola kaşlarını çattı: 
_ Ne diyorsun, sen Çarşın Niki ı - Sizı anlayamıyorum: latife ede· 

Milli menfaati korumak için luzumlu cck halde değilim. 
görduğiin her şeyi yapabilirsin! - Haşmetmcap emin olabilir~~r. ki 

- Bu hoş bir şey .. Fakat ben am- brn de ı;tHe <:decck halde degılını. 
ca Aleksi'yi tanırım: derhal kafa tu- Anlatmak istediğim şu ki: rejimin de 
tar. Sonra sarayda herkes onun fer- vamını, Rusyayı camid bir ha~de tu~a 
yadmı işitir. bilmek maharetini go termenııze hag-

- Bunda hiç şiiphem yok: fakat lıdır. En kiıçiik sıcak nefes umumı bir 
çok iyi olur. Onu azletmek için gü- tefessüh husule getirebilir. Bıınd n 
:ı.:el bir vesile bulmuş olursun, bir da- dolayı. Plev ve Sipagen seciyesin_de 
ha da iş vermezsın. adamların iş başında bulunmasına ıh-

- N ekadar kolay 1 Amca Aleksi'yi tiyaç vardır. . . 
azletmek? Babamın sevgili kardeşini Bu tav \ve iızerinc Dahılıye Nazırı 
Bilir miSin Sandro, amcalarımı haklı 0 n S p agen 2 Ni an 1902 ihtil lin
buluyorum. sen Amerikada bulundu- ı d 0 duruldü. Onun mıra çısı Plev de 
ğun zaman sosyalıst olmuşsun. 3 Ha ir n 1904 de ayni akıbete uğ-

Bu hal, aylarca ve senelerce devam r ı .. PC'p Donocef onların ruhlarının 
etti. Söylediğim şeylerin tesirini gör c nı ete girmesi icin dua etti ve elin-
mediğim takdirde bahriyeden çekil tek koz Vıt kalın ştı. Onu. bu mü-
cegimi söylıyerek kendisini tehdit hm mcvkie çıkarmak lazımgcliyordu. 
oıyordum. o. tebessüm ediyor ve k V'L St r · 
di kederini daha fazla arttırmaya . 1 v~. o. ıpın 
ğımdan emin buluodugunu söylüy Tnşmetmea~,. Vıt. Rus cumurıy~ti: 
du. k Basvekılı olmayı kuran gızh 

Nfüayct istiyfa ettim. Amca Alek ı ı htıliilc~dir Fen_? _niyetli önkese._n 
sevindi. 14 Mayrs l905 de don:ı.nır'a- hır ı lahat~ıdır: Butun hu~lar· ra~
mız, Japonlar tarafından berbat edil m~n b~ba.nızın ıdare mek ebmdc yctış 
di: fakat bu sırada ikinci Nık,,}an.n mı ıvı lıır talebedir Rus para ın al
hiçbirşey umurunda degı dı . ..,altana· tın es~sına irca etı~k isin~ bccerdı ~e 
tının şerefi şüpheler içinde idi. Haya· ecnelıı 1!1cmleket enncle .1tlharı~ı ı. ıa 
tı garip değişiklikler gcçir:yor, muh- d.e edebılecek kı:ıdar Parıs Malı) ccıle· 
telif karışık düşuncelerin altı ıu:;ına rı aras.ında dostları var. . 
kapılmış gidiyordu. Artık kimseye iti Bu tavsiye üzerine Yit tam saliihı· 
mad! kalmamıştı. Iyi veya fen haber- yete nail oldu Ve on ıSekız avd n az 
lcri ayni lakaydi ile karsılıyor. butiin bit zamanda. imparatoru. Javon.~"'':'a 
duşüncesi tek oğlunun sıhhati iızerm- sıılh muahedesini im ;ılıımava mı lı.ı~ 
de toplanıyordu. Fransızlar. onun, fa. mcsrutiyct ıslahatı bahsetmeye v 'Rı
ziletleri yüzünden ıztırap çeken bir a- rınci Duma dedikleri Rus par!: ıı-nto 
dam olduğunu söylemeleri e iyi teş • sunu davet etme}'e mecbur e tı. 
his koymu~lardı; hakikaten onda. ba- Arkası var 
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ös~eren B"r 
akıld ı 

dolayı Amerika halkından 80,000 
frnnl zarar i tcmcl.tedirler. Bakalım 

n.ahkeme ne karar verecek ? 

ıy- Çocu lar 
Amerikada "Siyah Melek" isminde 
r fılm c vrilmcktcdır. Bu film için 

b 1 k 1 ""tıngelmıştir 
cocu lar Fred rık March. Htrbet 

r h 11 ve Mcrle Oberon'un geuçlik 
lcrını t m ıl cdec klcrdir. 

Tabu bunun icin bircok müracaat -
1 r y pılmış ve bırçok çocuklar "Si· 
v h l k" filmınde oynamak için 
ai clerı tarafından stodyoya getiri1:niş 
tır Bunların ara ında uç çocugiyle be 
ı 1 er heklivcn bir gene zenci kadın 
herkesin nazan dikkatini celbetmiştir. 

Amerıkalılar kendisine <lemislerdır 
ki : -

- N h k yere bekliyorsunuz Ma· 
o m :E:.z Ingıliı: çocukları isteyoruı:. 

O z man zencı kadın derhal ~u r.c
v bı v rmı ır· 

- Pal·at In ili )erin de siyah co -
c ~ rı o. m 

-
VERA KORENE MUAMMALI CASU S TA 

T A N=============================================== zo -10 - 935 

Bütün Kızlar 
Caki Koganın 
Arkasında ... 
Şarlonun bir süni ı:oı.:ul a~. 

1Julup meydana 9 ·cır<lıgı j rkt"' I.." O• 

g;,rn imdı oloukca crpılnm. b. dch
kanlıdır. -Nerede ıse birkaç ay &onra 
21 ya ına basacak ve riişdünü isbat e
derek cocuklukta kazandığı paraları 
eline alacaktır. Jackie'nin bu suretle 
sahip olacagı paraların yekfınu 15 mil 
yon franktır. Fakat bu paraları ahral 
maz bir dava ile karşılasacaknr. Bu 
dava dört milyonluktur. Ve kendi ara 
basına binip bir kazaya uğrayanlar ta 
rafından ikame edi'miştir. Hat•rlarda
dır ki jackie'nin babası ve erkek kar
deşi bu müthiş kaza esnasında olmaı· 
!erdir. 

Kiıçük artistin, biitiin bu belalar
dan kurtulduktan sonra lngilte ı eye 
gelecegi ve orada sinemaya devam e
deceği soylenmektedir. Jackie hüyu -
dükce hayatın bircok mac ralaı ile kar 
şılasmaktadır. Netckim kendisın;n mc 
na1eri bir gün ellerini uğuşturarak 
demiştir ki: 

- Biıtün kızlar oglanrn arkasından 
kosuyorlar. (Bu vatiyctct ne yapaca
gız ? 

Bunların arasında Toby Ving ismın 
d .. sarışın giızel bir kız vardır. Bu kız 
hır gün arkadaş'arına parmağındaki 
iri taşlı bir yüziık göstererek demi:.tir 
ki : 

- Biliyor musunıu: bunu bana Jac
kie verdi. Nişan yiıziigiim ... 

• 
Yuhanclak i resim de bir : aman

lar bütün sinema aleminin kraliçe
si olarak tclakhi cclilcn Pala Neg
ri';yi görüyorsunuz.. Polo e k ser 
günlerini imdi hususi malik anesi· 
nin bahcesindcki havuz.un /.cnarın· 
da geçi~mektedir. Kösedeki resim 
Olco'nun ya:r. tatillerine aittir. 
Oleo bu kıyafette Ok:>anu:ı adası 
guz.cllerini hatırlatmıyor m u? 

KATE DE NAGY 

Yüzbaşı Graddock 
İsmindeki filmde 

.. 

Şu aşağıdaki resme 

dikkatle a m a ç o k 

dikkatle bakınız bunun 

KAROL LOMBARD 
.olduğunu farkedecck misıniz? 

KAROl LOMBARD BU SENE 
"ÇALIŞMAKTAN PLAJLARA Gl-
DEMEDJGI JÇIN EVİNiN BA L 
KONUNDA GVNEŞ BANYOSU 
Y A PMAKTA VE YANMAK-

TADIR. 

a role o bard 

Bir Radyo Spikeri 
Bir İtalyana 

Genç 
Vurulmuştu 

Sarışın Artistin Esrarengiz Hayati 
Carole Lombard her şeyden evvel 

son derece samimi bir kadındır. İste· 
digi, beğendiği şeyleri başka hiçbir 
düşünceyi nazarı itibara almaksızın 
ıhcmen yapar. İs temediklerini de ona 
yaptıracak hiçbir kuvvet yoktur. 

Carole, yirmi beş senelik kısa ha
yatında ancak bir te~ facıa ile karşı
laşmıştır. Hadise şudur: R uso Co
lombo adındaki İtalyan delikanlısını 
belki on sekiz scnedenberi tanıyor
du. Daha henüz on yedi, on sekiz 
yaşlarındayken J oan Cravford ve di
gcr arkadaşları ıle dans merakına 
diıştügü vakit onunla sık sık dans e
derler, fakat aralarında aşka dair bir 

Jean Parker 

• 

tek kelime bile geçmezdi. 
Carole, İtalyan delikanlısı ile ille 

randevusunu 1933 te vermiş ve bUJl· 
dan sonra Bili Povcll ve Valtcr 
Lang müstesna olmak iızere hicbir 
erkekle gezmemiştir. • 

R uss'in radyo spikeri olduğu za· 
mantarda onunla saatlerce radyo is
tasyonunda kalır, delikanlının işi 
bittikten sonra beraber dönerlerdi. 

R uss'in öliımündcn sonra zavallı 
Carole artık radyo kehmcsini bile ağ" 
zına almaz olmuştur. 

Muhakkak ki Carolc genç İtalya ıt 
delikanlısına çok tutkundu. Onun ö· 
lümü günü zavallı genç kız o kadar 
solgun ve ölgün bulunuyordu ki, onll 
görenler arkasından bunun da göçüp 
gideceğini sanmışlardı. 

Bu faciadan sonra Carole"un dağdıı 
ki evine kapanara~ uzun seneler ya9 
tutacağını zannedenler oldu. Fakat 
hakikat tamamile bunun aksine çık• 
tı. Yas tutmak yerine Carolc iki gürt 
sonra Nevyorka giderek sabaha ka· 

ean 1>-'lr.k~ I..nn- _ .. .. .._.d,...a~.~kabarele_rd~ da.ns.e_tmc • samJlan• 
drada yeni bir film ya ıçm~le vakıt çırdi. 
çevirmektedir. Bu Carole ilk muvaffakıyetini geçen 
film maruf rejisör- sene John Barrymore ile çevridiğt 
lerden Rene Clari· ( Yirminci asr) adlı filmde kazan· 
nin idaresi altında mıştır. Bu filmin münekkitlcre ille 
dır. Jean Parker gösterilişinde küçük Carolc o kadat 
filmin muhtelif par sinirlenmiş, o kadar kendinden geç· 
çalarmda kullanıla miştir ki ertesi sabah kendine meş• 
cak dekorlar ha • hur oldugunu söyledikleri vakit kat• 
zırlanırken, t a til iyyen inanmamıştır. 
yapmış ve bundan • Maamafih bu muvaffakıyet Caro-
istifade ederek Pa 1e'un başını döndUrmemiştir. Bazı 
rise gelmiştir. Se- aktrisler gibi o daha hoppa ve daha 
vimli artist bu fil. havai filmler çevirmek hususunda 
min çok yakında bi hiçbir inat göstcrmemis. kendisine 
teceğini söylemek· hangi rol verılırse derhal kabul et-
tedir. Jean Parker miştir. 
şimdi yaz tatillerin Carole, Bill Povcll ile iki sene evli 
den istifade için kalmı tır. Daha ilk zamanlarda bile 
hemen Fransanın biribirlerile anlaşamadıkları gün ay-
cenup sahillerinde rılacaklarını kararlaştıran bu iki çift 
ki plajlara koşmuş bugün biribirinden boşanmış olduk· 
t ur. Burada bir ay ları halde; en sevgili iki dost gibi 
kadar kalacak ve gezer, tozar ve eglenirler. 
sonra tekrar Lon-
draya dönerek fil
mi çcvirmeğc de -
vam edecektir. Je· 
an Parker yakın • 
da evleneceğine d:ı 
ir olan havadisleı i 
yalanlamıştır. A r • 
t istin şimdiki hal
de böyle bir tasav 
vuru yoktur. 

• 

Film sanayii 
Film sanayii, son iki seneye na" 

zara'll çok daha zengin bir haldedı!-. 
Stüdyoların birçogunda yapı'la~ 
cezri iktısat tedbirleri sayesi e
bir zaman epey fona günler eçt"' 
ren film müesseseleri bugiın ııer .r:a .. 
mankinden daha emin o ra • ış1e .. 
mcktcdirler. 

1 
Gerek resim, gerek$" m~vzu iri· 

barilc bu seneki filoıfer her haldt' 
msaline faiktirler döst rılcn itina 
ısaycsinde sanayıı kurtarmak kabi l 
olmuştur. 

DALAN POLA NEGRi 

-' 



Birka~ satır 

Sana ne 1 
Bana ne 1 
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IHIKAYEIYa/aza Ahmedin 

7 

Bizde elueri uıl zahmeti çeken
ler tikiJetçİ defillenlir. 

Süel Mektepler Spor Birinciliği 
Büyük Bir Törene Vesile Verdi 

Geçen sh paraaı ömriinün aonu
n• lıadar yetec:ek b r tanıdıkla lı· 
tanbuhı onuıuyorclu . Ben, deniz
•İz memleketlerde latalll:Haldan U• 

zak kaldıf1111 ıünlerin haaretiai an· 
latıyordum. 

Ahbab1111 tam mlnuile, kendine 
ıöre, rahabm t.alm.., bir adamdır. 
En İJİ mahallelerde, kaloriferli bi
nalarda oturur. Bozuk 1ollu aemt
lvdekiı.ria nlerine ayak bumu. 
Keten çarwafh J•taimda ,orulda
iu •akit aokaia çıkar. Uriliirüm 

Dün Kadıkoyündeki Fener -
bahçe stadında tstanbuldaki su
el mektepler spor birinciligi bu
Yuk bır tören ile yapıldı . 

Şundiye kadar; bu nevi bay
ram beş defa yapılmış olup al -
tıncw da dun olmuştur. Bu bay 
tamda, eski Harbıye mektebi ınu 
dürü General Cemıl Tahir de bu 
lunuyordu. Törene, saat 3 de bir 
tesmigec;it ile ba,ıanmıttD'· Ön
de ıiiel mekteplerden birinin 
bandosu olmak uzere, sıra ile de 
nız lisesi denız ediklisi, kuleli . . . 
"e Maltepe bselen, muzıgm tem 
t><>suna ayak uydurarak. bütiın 
P sti dolaştılar. . . 

Denız lisesı. çok onJinal b r 
buluş yapmış ve sahada k~~i 
talebelerine b r (çapa) .,resmı çız 
dirm1'tır. 

Yürüyü' bittikten sonra, ~
nı gecıde i tırak etmıf olan bm 
kıti, futbol sahasında tam bir 
askere yakı acak surette dizil -
illi ve ne ayni bandonun, çal
dıgı llı marşımız ayakta din • 
lenmiştir. 

Bu arada Maltepe mektebi 
111: uru Adıl Tiırer çok alkışla
nan bir soylev verdi ve sahanın 
ortumdaki talebeler vine bando 
nun. ntmine ayak uydurarak sa· 
hadan çekildiler. Bundan sonra 
nıusahakal r bafladı. İlk yanş, 
YüZ metre ıdi. 

Bu ko uya ıştirak edenler çok 
oldugu içın, ıki seri yapıldı ve 
altıtardan on ıkı. kişi yarıştı. 

Bırınci tasnif neticesinde: 1-
deni lısesinden Hilmi 11.S 

2 - Kulel den Mucahıt, 11 8 
3 - Maltepeden Kini. 12,1 

e· 
1 - De ' cır 'Hın ~ 

hım 116 
- Den z 1 ınden Vedat 

ll 7 
3 - K leliden Necati 11,8 
Bu seçmeler yapılırken diger 

tarafta da tek adım atlama ve 
cınt muaabakalan yapılıyordu. 
Onların neticelerini yazıyoruz. 

Tek adım: 
1 - Denı.z lisesinden Hilmi 

613 metre 
2 - Kuleliden Turgut 5,77 

metre 
3 - Deniz lisesinden Bülent 

s 56 
C nt atma muaabakatan: 
1 - Kulelıden Y ı1maz 40,20 

IDetre 
2 - Kuleliden Hüseyin 39,15 

Bundan sonra 800 metre ya -
rışı yapıldı. Buna iştirak eden -
ler bir serıyi doldurduğu ic;in 
dogrudan dogruya final yapıl -
dı Neticeler şöyledir: 

1 - Feyyaz Kuleliden 2 18 
2 - Galip Deniz lisesınden 

2 9 

( 
korlnuile film)eria dolnmalduım 
dahi .. , ......... 8onk paralar ra-

1 

hatuz yerecek kadar toplanmca 
aadaka ..-.k aklma relir. Yai· 
murda, pmurcla hep otomoa,ille se
zer. 

1 

Çok ÇOtkun methettiğim latanbuJ 
hakkmdaki fikirlerimi beienmedi. 
Yiinakata1a baıladık: 

1 
- Cuum bu kadar ballandırdı

im latanbuhunazda yürünebilecek 
bes cadde ,oktur. 

HemeaceYap•erdim: 
- Saaa ne, 1a1aa J1iriiyen bir 

adam delilsin ki ... 
- Orta ltiitçeli bir aılenin otu· 

raltileceii aparbDanlar at.. baha· 
amadır. 

- Sana ae, ... lr.aloriferliainde 

1 
OlurmaYOI' _.IUD f 

- Peki, J& kurt kapana ıihi b.
raalıkta ayak kıran sapa sokakla-
l'llDIH .. diyecebin 7 
~ Sana ae, ö1l• za..allılarm o

tardaklan verlerden bir kere olaun 
ıec:mif defilaia ki •.. 

Ahbaltaa tahammül edemedi. 
Benim ''aaaa .. ,. terimden kurtul
mak a. .. bu cevabı yetiftirdi: 

- A ltintler lwnana; aana ne, 
aana .., dİJ'al'RL Ya baraam hele
diye MÜe• da ltir P. çekaaediii 
ulmatl. için t.ir ''bana ae,, dene 
ulimis aice olw?.-Sff'el ŞEF'IK 

Ballk lrcle 
Ekonomik Durum 

Bu Ytl toprak UrOnieri 
yazıyoruz. verlmll, k8ylU memnun 

1 - Deniz lisesinden Hilmi Balıkesir. (Özel aytanmız bildiri-
11, 7 yor} - Çanakkale yarmadaaının fıi-

2 - Deniz gedikliden irfan kim noktasında Tilrkiyenin lıtanbul, 
11 8 İzmir illerinin tecimen tizekleri ara

ımda arazı ve hayvant mahıulltmın 
3 - Kuleliden Miıcahit 11.9 değışikligı ile Balıkesir ili Marmara 

ho.;,;a:iivJ;ainiiı ikita~\.vc;ır ~avzuwn eüidcn . ~ ............. 
bıt~'llar paur rin6ne bırakfldt. TU: Kltllm, t~ Jlanıu ve 

Bu yan tan sonra 4 400 ba Bavrama istir•k etmİA otan (anakble WerDe etrafı c;evrilmiş 
rak yarışı yapıldı. Buna dört süet talebe her birinin önünite olan Babkesir, tecunen ve ekonomık 
mektepte birer takım ile ştt~ avn s-vn banctolan oldu~ halde alanında normal olarak üç kısma 
etti ise de, deniz Redikli ıle, Mal ı;i"et bir vUn ,,;; tfl! stadvnmu böHmebilir. 
tepe lisesi yarıfŞı abandone etti - terketm; tercf;,. t tikhıı11n silhsıv Xaıey bölgesi· Bahkesirin Mar-
ler. Netıce tudur. larını S!'ÖSter"ılderi inti1:amt4S1n mara bavaumı tqkil eden bu bölge 

...., ı-rtme .. t;'-ten dolavı ~k Bandırma. Erdek, Gönen ilçelerini 
1 - Deniz lisesi ... ~, uv •• ~ ihtiva etmektedir 
2 - Kuleli 1'sesi eder ve kendjl,.rine muvaffaki - GUnev bal na aae Babkeaırin Ada-
Bundan sonra, yüz metrenin yet temenni ederiz. tar deniai havaau olup Aralık. Bür-

---~---·------ banaye ve Edremıt ilçelerini içine al· 
maktadır 

Ten isçileri, Oağcdık 
• • • 

enı erını 

Yener k upayı Ald 
kaqıla.-n& ya~ur 

Özek balgesı kuzey ve guney böl· 
ıeleri arumda ilin dotu ve şarkı ce
rtabl kıammda bulunan Bahkesır, 
Smchrcı Dununbey, Susurluk, Bal
ya ilçeleri kurulmaktaaır. 

nıetre 
3 - Deniz gediklıden 

34,60 metre 

Dün Takaimde Gimq 
Nuri kortlarmda Gunq ve DaiCilik 

kluplen temsçilen aramda bir 

Şehrimi&in en kibar tabaka -
1JJ1da terekküp eden elit bir 
halk tabakan 6nthtde oynanan 
bu maçlar bUyük &lika celbet • 
mış ve müsabakalar heyecanla 

Balıkeair ilini Uç bölıe ile ~ 
eden ilçelerin 2enıt meeabai satbiye
ıi Aynbk • Edremit • Balıkemr ve 
Balıkesir • Bandırma pelerile ve 
Balya • Palamutluk d kovıl • Ban· 
chrma • lzmar ıunendifer batlarile 
biribirine bailaıulm~tır 

Bu balıemn itballt ve ihracat ıt
leri ku.ıey ve güney balıeleri liman· 
lan denialnden yapılmakta ve .. rk 
ve tarkr cenubi kttıımJanndan de ka· 
ra vetıaitl rile temm edilmektedir. 

takip edilmittir. . 
Yapılan 1 ı müsabakanın. 7 il 

m pünq klübU tenlfÇllen ka -
zaıUıutlar ve bu suretle bu maçla 
nn galibine verillllek ö.zCre, Dai 

klübü tarafından kon~UŞ 
olan kupayı da~· 
Güneş temsçılenni ini muvaffaki 

etlerinde" dolayı tebrik edenz. 
Teknik neticelen aşağıya ya· 

zıyoruz: 

Sangle maçlannda Rahis(Dag 
cıbk klübü) Cıru (Güreş) i 
~ (Dqcılık) $0duvtr (Gü .. 
net) ı hülcmu Orba.n (D~cı
hk) Kideciya;; (Güaet)i yen • 
mıelerdir. 

Buna mukab ı, Necmı (GU • 
net Pddman (Dağcılık) ı, Bol
diıu. (G,iinq) Sect.t (Datcıbk)ı 
Banbino (Qünet) Rıza (Daic -
bk)ı Davıt (~) Şirinyan 
(D~ccıtık) ı hükmen maglup et 
ltUflerdır 

Double müaabakalannda Or 
han • Rıza (Dafcdlk) Somazi • 
Cıdeclyan (Gtinee)e, 

Bal keair 6tedenben ekim ıılle töh 
ret kann•ıttır 

Cotraft ıen ti i ile bir m bveH 
,.,.._cak oluna z at vuıyeti dığer 
illerden o.t6n oldu eke çarpar 

Aruiden her yönde iStifade edil· 
mekte ~e tu1ılc knımlafcJ. ,nnit 
de ~en tQları. ebn ye tq ocakla
rile avı bi ıelir temin etınektedir 
Büyük •~HU olan )bay.as ~ölünd~n 
Caoan Sa aa Yayın Turna ba
bkları ve bunlarm ıtavvarlannm ih· 
racıu Ue bir ıelir teıkit etınektedir 

Ara ıden lltib•l edilen bu dav. 
arpa balda auum. afyon. ba cıhk 
ipekb8celrdt oemuk tUtt'11 ve bil· 
balM zeytin trlbi mackleJefclır. 

Bu istibalitm ıellri 1riW yetli 
mıktarda Qlup aneml Joyclcdilecek 
n •Pttte AYrUDtn dabi ihracat ya· 
pılmalrü ve bi1hana bu yıl scytill· 
.,. ı ı>ıyauya araetmeekn alrcı pıva
uu 30 • 31 kurue araamdadtr· 1Ju 
ulusal aervetlmız iiıennde ıreait o • 
cüd it xapaa tecimellJerimis var 
dır 

Nakleden Ml·FA 

Yanhş Bi Vize Yüzünden 
Geri Dönen Seyyal,lar 

Necmi • Baldini (Günq) Ve· 
clat • Feldman (Dajcüık) a 
Banbino • Davıd (Giinet) Rasih 

Needet (Dlicdık) a; Sodqvar 
CııoJI (Qipef) 'SN 

Bunlar arumda da ubullculuk, 
önemli bir mnki alabilir Ekin böl· 
ıeainde her nevi hububat ve 11Ue 
yetitır. H kametin bu ct.v utınal
mau, ldSylOmtrin ~i ı&ldilr· 
• ktedir Z1rat kooı>eratlfterin te. 
ıtekkUHl, draathı lnJdtafma fevkall 
de maw1r ~ ••·.&a-ilıuç;7.;m~ kkl ..... .. 
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Diinya Gazetelerine Göre Hidiseler 
·ıalyan 

Yanlış 
Elçisi Mussoliniye 
Malumat Vermiş 

Kont Vinci Onun için Geri 
Dönmekten Korkuyormuş 

ltalyanlann bir tankı küç~ 
Daify Telgraph'Janı 

Adisababa özel aytanmızdan- lm
paratoru 20,000 kaagı selamlıyor.Ka
dınlar ölünceye kadar döğüşmek icin 
andiçiyorlar. İmparatorun vaftis ba
baaı ve Kambatta valiıı lieneraı ıua
çeshaubi dün 20,000 kargılı, kalkanlı 
Habeş cengaverinin kumandası 11 de
ruhte ederek Adisababaya gelmiştir. 
Bu asker Imparatorun önünde and içe 
rek çok canlı tezahüratta bulunmuş
J .. rdır. lmparator sarayının balko un
oa ve altından mamul tahtında otur
makta idi. Birçok kadınlar yavruları
nı arkalarındaki torbalara koyarak 
1mparatoru hürmetle selamlıyarak 
emzikli çocuklarile de olsa sonuna ka 
dar harbedeceklerine dair yemin et -
mi~lerdir. 

ltalya Hlaret erkanının a~imeli 

Bu haftanın en heyecanlı vakası 
Jtalya sefiri Count Vinci'nin Habeşis 
tanı terketmemek hususundaki ısran 
üzerine cereyan etmiştir. Sefir, Ma -
golo'dan konsolosluk memurlan gel
meden Habeş payitahbndan gitmiye -
ceğini bildirmektedir. Gerek sefir, ge 
rckse ataşemiliter Miralay Colderini 
bütün e yalarını sefaretin diğer erka
nını Djibouri'ye götürecek trene koy 
ouklan ve dığer ecnebi sefirler de kcn 
dilerini istasyonda teşyie geldikleri 
halde bir ttirlü Adisababadan ayrıl -
nıak istememişlerdir. ltalya sefareti -
ni muhafaza eden ve İmparatorun en 

mutena 100 piyade ve 80 suvarisi de 
saatlerce sefaret binası haricinde se
firi yakalayıp zorla trene bindirmek 
içiıı emir bekleşmişlerdir. Hükumete 
kendi elyaz.ısı ile yazdığı bir mektup
ta Kont Vind konsolosluk memurla
rının Habeş toprakl rını terketti ine 
dair kat'i malômat almadıkca Ad.sa -
babadan aynlmıyacagını bildirmiştir. 

Diplomatların impara
torla görü1meleri 

Evve'a Amerika, bilahara lngiltere 
tıefirleri imparatorla yarım saa ten 
fazla süren bit mülakatta bulunmuş
lardır. Bundan sonra Habeş Hariciye 
Nazırı Oto Tassfai ltalva sefaretine 
gıderek sefire artık kendisinin sadece 
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- Şu insanları goriınüz. K n ına 
aykırı bir hareketim var mı, yok mu, 
lutfen söylersiniz. 

Kapıyı açtı. Brıxan içeriye iki kar
yolanın yerle§tirilmit oldugunu gör
du. Karyolanın birinde bakır yüzlü 
adam ya ıyordu. Her tarafı sargılar 
ıçindeydi, kendini bilmiyor gibidi O
telci karyo ada da Brixan'ın kulede 
ıördügü genç kız yatıyordu. O da 
yaralıydı. Bir kolu sarılmıgtı. 

Brixan derin bir nefes aldı: 
- Hiç olmazsa muammanın bir ta

Tafı halledildi, dedi, bunları böyle ne
t'eden buldunuz? 

Genç kadın, odada konuşulduğunu 
işitince, gözlenni açtı, kaşlan çattld: 
ve ihtıyara b ktı. 

Brixan kadına yaklaştı, Holanda 
dıh ile •ordu: 

- Bir yerde yaralandınız mı? 
Ga ib<l kadının Holanda dilinden o 

kadar behresi yoktu ki, cevap ver
medi. 

O kadar endişeli görünüyordu ki, 
Brıxan odadan çrktı. Longval'in ki.ı
ti.ıphanesine girdıkleri zaman, ihti· 
var anlattı: 

ağaçları devirerek ilerlerken 

bir Italya tebaası addedildiğini ve se
faret binasını terketmesini söylemiş -
tir. Gerek sefir, gerekse ataşemiliter 
bunun üzerine lmparatorun evine git 
mi )er ve geceyi orada geçirmişlerdir. 
Bugün tren olmadığı için belki de im
paratorun kendilerine konsolosluk me 
mur arz gelinceye kadar müsaade e
deceği ümit edilmektedir. Aşikar olan 
bir ey varsa imparatorun sedit hare
ketlerden mlimklin olduğu kadar ka • 
çınmak isteyişidir. 

Meslekda larınm söylediklerine mı.
zaran sefir Kont Vinci'nin son gunler 
de sinirleri çok bozulmuştur. Kendi
sile son derece dost geçinen arkadaş
larına bile dürüşt muamele etmekte
dir. Bazı kimselere nazaran Kont Vin 
ci Sinyor Mussoliniye Habeşistanın 

dahili durumu hakkında yanlış malQ
mat vermiştir. Ve şımdi bu vi.ızden 
Italyaya donmekten korkmaktadır. 
Bu meyanda Habeş feodal lordlnrı a
rasında anlaıtamamazlık ve karışiklık 
olduğunu ve bunlardan birçoğunun im 
paratora da karşı itaatkar olmıyacak
lannı, sadakat göstermiyeceklerini bil 
dirdiği söylenmektedir. Diğer taraf -
tan bazıları da Kont Vinci'nin burada 
kalmak ve b rış teşebbüslerine vasıta 
o'mak suretile Duce'ye daha faydalı 
olacağını mulahaza etti ~ ini ileri sür -
mektedirler. Vatikan mümessillerin -
den kırk kişi h la buradadırlar. Papa 
bunları kihseye yardım etmekte olduk 
tarını il ~i sürerek geri cağırmamak
tadır. H lbuki imparator bunları top
layarak memleketten çıkarmak azınin 
dedır. Grrek bunları, muhafa:r.a et -
mek, gerekse on 1arın c~susl t{!a teşeb
büs etmelerinden korkulmaktadır. 

Adösababanın 
Bombardamnnı 

llabes hükumeti 11 yabancı devlet 
müme sihnin Mussolini nezdinde A
disababayı havadan bom ardıman et
memesi için teşebbüste bulundukları· 
nı öğrenmiştir. Duce'nin bu husus a
ki emelleri bilinmemekle beraber ha
vadan gel cek teblıkelerin gitgide her 

- İkisini de dun gece saat on bir 
buçu a do ru gördüm. İkisi de şo e
de sallanarak yüriıyorlardı. Evvelfi 
sarhoş olduklarını z nnettim. Fakat 
bereket versın, kadın bir iki şey söy
ledi. B n de. ecnebi dilinde de olsa. 
bir defa işittigim bir sesi artık hiç 
unutmam. Hemen anladım. Geç~n 
gun ted vi etti im hasta.. Dış rıya 
çıktım. O zam n yanında i adamın 
halındeki fe aati ani dm. Kad n be
ni goriınce bir şeyler söyledi ama. 
anlıyamadım. Fakat yabancı hır dil 
de olsa, bu va iyet kar ısında söyle
di · ıozl rin man sını kavramamak 
kabil degıldi. Erkek neredeyse bayıl
mak uzere:, di Kadının yardımı ile 
evin içine soktum ve yatırma a mu
vaffak oldum. Bereket, tekrar hasta
nın yanına ça rılırım diye, ihtiyaten 
pansrmanlar ve bazı ilaçlar almıstım. 
Bu say de ikisinin de ilk tedavileri
ni yaptım. 

- Yara ı a ·ır ml' 
- Efendim, çok kan zayi etmiş. 

Kesilmi ıryan, yaht t kınlm ke
mik gibi alametler görmedim. Yalnız 
yaraların manzarası korkutucu bir 
şeydi. 

lhtiy r d vam eti: 
- İki ini de yaralarını sarıp yatır

dıktan sonra, yapılacak ilk iş olarak 
polise haber vermeği düşündüm. Ev
vel gidip Knebvorth'la göriiştüm. 
O da bana sizden bahsetti ve kim ot. 
du·unuzn söyledi. o zaman veni bir 

Güksa Esaretten Müşteki Değil 

Teslim Olan Habeş Şefi Berberlerden 
Güzel Kolonyalar, Kokular Ahyor 

Kokulara Çok Ras Güksa ·Şıklığa, İyi Giyinmeğe, İyi 
Meraklıdır. Güzel. Kadınlara da Fevkalade Vardır 

Times'Jen: 
Asmara özel muhabiri bildiriyor: 
Bugün Makalle valisi ve Habeş re

isi Haile Selasie Güksa'yı Asmaranın 
en meşhur berber dükkanı olan Sig • 
nor Mariella'nın salonunda gördüm. 
Kendisi tıraş olmağa gelmiş değildi. 
Büyuk bir alışverişe çıkmıştı. Bu me 
yanda da kendisme kolonya ve saır 
kokular arıyordu. Kendisine esvap, a
yakkabı ve sair levazım alarak ve ni
hayet berbere de uğrayarak muhtelif 
kokulan tecrübe ediyor, kokluyor ve 
ı~lerinde.n beğendiklerini seçiyodu. 
Uç büyük sişe kolonya, birkas gümüş 
jilet makinesi ve bir sürü jilet bıçağı 
aldı. 27 yaşında olan Prensin güzel ka 
dınlara son derece bayıldığını söylü
yorlar. Belki de bu aldıgı kokuları Ma 
kallc'de bir güzele hediye edecekti. 

Koskocaman bir tabancayı belinde ta
sıyan Prens son derece iyi dikflmis 
bir uniforma giymişti. Altın kol saati 
de vardı. Binmekte olduğu ltalyan o
tomobili ile şehirde dolasırken yüzün 
deki tebessümden de anlaşıldığı üze
re esir olarak ta olsa medenıyete dön 
düğünden memnundu. Prens çehre iti 
banle Afrika ve Amerika renklilerin
den farklı olmayıp ancak ~ık ünifor
ması ile temayüz ediyordu. 

Duçe'ye ihtiram 
Haile Selasie Güksa'nın ltalyanla

ra teslim o uşu hala savaş cephesinden 
gelen havadisler arasında en tazesi o
larak dillerde dolaşıyor. Başkuman • 
dan General de Bono yeni cepheyi tet 
kik, teslim olan Prensi yerleştirmek 
ve 1896 da Adua'da ölen Italyanlar 
namına dikilecek heykelin açılma me
rasimini yapmakla meşguldür. Prens 
ile birlikte teslim olan askerin adedi 
on iki bin olarak tahmin edilmekte -
dir. Diğer kabile reisleri maiyetinde 
teslim olanların da iki üç bine çıktık
ları söylenmektedir. Prens ile birlikte 
ilk hamlede alınan bin beş yüz kadar 
esirin kısmı azamı Manliher ttifekle
n ile mücehhez bulunuyordu. 20 ka
dar mitralyöz, dört sahra topu ve iki 
adet ucak topu da alınan gana.im ara
sındadır. 

ltalyaya karf1 Joatluk 
Guksa, teslim olmasında daha ziya

de ltalya bayrağı altında savat et -
mek arzusunun hakim olduğunu bil· 
dirmiştir. Ras askeri bakımdan savaş 
kabiliyetinin bitmesi ytlzü:-ıden değil, 
Shoan kabile baskanlarma karşı duy
dugu nefret ve Italvaya kar ı dostluk 
bi lerinden ilham alarak teslim oldu-

unu söylemektedir. Prensin General 
de Bono re komı!:ıırak Habeşistanda
ki hrga al ktan bahsettigi ve bu'ldan 
böyle halk kütlesinin Adiv.babanın 
boyunduruğu altında bulundurulması-

taraf oldııgu kanaati kuvvetlenmek -
tedir. Hava hiıcumlarına karo;ı kuPanı 
lan ve evvela saray ve istasyona yer
le tırilen toplar yerlerinden kaldırıl -
mı tır. 

imparator, Cenevredeki kırmızı sa
lip teşkilatına müracaat ederek Habe-
11ıistana vardım etmesi için teşebbüs
lerde bulunmuştur. 

şey yapma a karar vermeden evvel, 
sizi b klemegi düşündüm. 

- Beni çok meşgul eden bir sırrı 
halletmis oldunuz. Polise müracaat 
hı>kkmdaki düşünceniz elbette yerin
dedir Ben karargaha bir rapor vere
cegım. Buraya da bir hasta ·otomobi
li ~önderirim. Her iki yaralıyı da 
hastaneye aldırırız. Ağır yaralısını 
hastaneye götü~ebilir miyiz? 

- Zannederim, şimdi derin bir uy. 
kuya dalmış. uyuyor. 

- Burava geldigi zaman, üzerin
de kılıç var mıydı? 

Lon vat kollarını havaya kaldırdı: 
- Ben de ne budalayım da, orası

nı size söylemegi unuttum. Evet, bir 
kılıç vardı. 

Antika yazıhanesinin dolabını aç
tı. Griff şatosunda ocağın üstündeki 
kılıçların ayni bir kılıç çıkardı. Kı
lıcın yüzü kan içindeydi. Zaten Brix
an da başka türlü olabilec,.ğini zan
netmiyordu. Ci.mkii bir sarklı için kı· 
lıcı, çocuğu gibi bir şeydir. 

Brixan çıkmak ii:r.ı-reydi, fakat bir
den fikrini degiştirdi: 

- Nezaketinizi suiistimal edivo
rum Longval, dedi, bana bir bardak 
su liıtferler misiniz? Boğazım öyle 
kurudu ki .. 

İhtiyar hemen ayağa kalktı ve 
Brixan'ı yalnız bırakarak dışanya 
çıktı. 

Delikanlı hemen etrafına bir göz 
~ezdirdi. Portmantıınun 8zerinde ev 

/talyanların Hobe1istanda kullandıklan bir • a h r a topu laaliyete hazırlanırken 

na imk5.n olmadığını bildirdiği söyle- arzı ubudiyet arzusunu beslediğini ne ve mükayese caiz olmadığı lçio tes 
ruyor. GUksa gerek kendisi, gerekse söylemiştir. Buna rağmen Güksa'nın lim olmak mecburiyetinde kalmıştu~ 
ahalinin ltalyanlan bir müstevli de - beyanatı arasında biribirini tutmayan l;latti bundan "Sonra diger kıtutın da 
ğil, hataskaı olarak kabul ettik'erini yerler de var. Bir muhabire söylediği onun harc!ketine bakarak teslim olmak 
ve ltalyaya k•dar girerek gerek Kral. rivayet edilen sözlere bakılacak olur
gerekse "Tigre irtifalarında ismi hiır sa ltalyan orduları ile kendi kuvvet
metle tanınan" Sinyor Mussoliniye leri arasında hiç bir hususta müvaze-

/ngiltere - Ben ba1kalannın İflerine el u.satmam. 

s hibinin bir pardösüsü, geniş kenar
lı fötr bir şapka, ayrıca bir de adi bir 
h sır şapka asılmıştı. Bir bardak su 
istemek, herhangi bir hile değildi. 
Hakikaten Brixan susamıştı. Fakat 
ya nız kalınca. meslekinin icabı gay
riihtiyari etrafa göz atmıştı. 

Bir iki dakika sonra ihtiyar geldi 
ve delikanlının hasır şapkayı muaye
ne ile meşgul oldugunu gördü. 

- Bu şapka nereden geliyor? 
- Bu şapka yaralının şapkası •. Ge-

lirken başındaydı .. 
- Eğer müsaade ederseniz, ben bu 

§apkayı alıp götüreceğim. 
- Emredersiniz. Yukardaki yaralı 

dostumuzun daha çok uzun müddet 
ıapkaya ihtiyacr olmaz. 

Detektif otomobiline döndü. Şap
kayı yanına koydu ve Chichester is
tikametinde yol almağa başladı· Bü
tiln yol boyunca muhakemesini işle
tiyordu. Çünkü şapkanın içinde L. F. 
markası vardı. Nasıl oluyordu da, 
Lavley Foss'un şaokası, Borneolu
adamın başına geçmiş bulunuyordu? 
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İSKELET AHZENMLERt 

Ayni günün ak§amı Longval'in iki 
hastası şehir hastanesine kaldırıldı

lar. Doktorların müsait raporu üze
rine, Brrxan muammanın bir düğü
münün çözüldüğünü hissetti· 

Yeniden eski hocasının evine uğ-

radı. 

• - Gene ne var? Hala taharri yat 
mı? 

- Evet hocam. Bir yardımınızı da
ha dilemeğe geldim. Acaba sizde 
Cbichester şehrinin tarihine ait bir 
eser var mı? 

- Bende 1600 de basılmış bir ki
tap var. On beş gündür, bu kitabı 
görmek istiyen bir ikincisi de sizsi
niz. 

- Yal!! Birincisi kimdi? 
- Fosa isminde bir zat .. Bir yer-

lerde iskelet mahzenleri varmış, on· 
lar hakkında malümat almak istiyor
muş. Ben bu şehrin altında iskelet 
mahzenleri bulunduğunu işitmedim. 
Eğer Cheddar'dan bahsederseniz) o
radaki mahzenler hakkında size hay
li malumat verebilirim. ÇUnkü ben 
Cheddar'daki mahzenlerin hakikaten 
bütün tarihini bilirim. 

Eski talebesini kütüphaneye aldı. 
Raflardan bir kitap alarak masanın 
üzerine koydu: 

- Bu Foss denilen zat gittikten 
sonra, ben de kitabı açıp §Öyle bir 
ıöz attım. Kitapta mahzenlerden 
bahsedilmiyor değıl. Yalnız 385 inci 
sayfada beş on satır .. 

Nevport kontu Sir Dudlcy'in ku
rnandaıındaki bir aüvari bölüğü Eti
enne de Blois'nın hükumeti zamanın
daki karışıklıklarda kaybolmuı. lıte 
sayfa! 

Brixan kitabı aldı. Gösterilen say-

mecburiyetinde kalacaklarını ilave et• 
miştir. 

(ltalyan karikatilrU) 

fayı okudu: 
''Asil senyör, gece karanlıgmın 

mayesinde beklemek için, ikı siıv 
bolügüniı, o zamanlar mevcut ol 
buyuk iskelet mahzenlerine ıok 
Bizi her zaman avucunun içinde 
tan cenabı kadiri mutlakın emir 
iradelerile, sabaha karşı bir arazi 
yelim oldu. Ba~ta Sir Dudley olm 
üzere, bütün süvariler toprağın 
tında kaldılar. Bu hadisenin vu 
buldugu yer, Romen lisanında R 
num, Sak on hsanında Ciffanceas 
denilen ayni şehrin hattı müsta 
üzerinde dokuz mil mesafesınde 
lunmaktadır ... 

- Peki, şimdiye kadar bu m 
zenlerin yeı;i bulunamamış mı? 

- Eskiden kalmış rivayetlere 
re, bundan yüz elli sene kadar e 
kaçakçılar buradan hayli istifade 
mişler. Fakat bilirsiniz ki, bi 
memleketimizde her mıntakanın 
le masalları vardır. 

Brixan cebinden Chichester ş 
nin bir haritasını çıkardı. D 
millik bir me afe öl~tü ve per 
harita üzerinde bir daire çi d 
hattın Gregory'nin şatosunun 
yakınından geçtiğini gordü. Br 
haritaya bakarken birdenbire: 

- Allah allah, Griff şatos 
ikinci bir kule daha var mı? 

Arkası v 
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Askeri Vaziyet itzılyan • Habeş Harbi Son Telgraf Lar 

Şimalde Veni Ve Kanh Bir Seyyum Mukavemete Hazır italyan Mallarmm Yasak 
Boğuşma Başlıyor · · ~ Edilmesi Kabul Edildi 

Adiaababadan Şimal cephesine 
lınparatorun teftjşinden geçen mun 
lazam kıtaahn aevkiyah aürerken 
Roma da ltalyan kıtaabnm yeni bir 
taarruza kalkmak için hazırlıkları
~ bitirdiğini haber veriyor. Bu va
:ı:ıyet l ~ ~if ve bombardıman 
tayYarelerinin son günlerde Şimal 
cephesinde ve Makalle üzerinde 
Rôıterdikleri hummalı faaliyetten 
re anlaşılıyordu. Tayyareler nöbet-
ete nöbetleıe M&kalle Üzerinde ve 

d!'ha gerilerde Habeş kıtaatmm va
:ı:ıyetini iıtiktaf ederlerken ağır 
bombardıman tayyareleri de bu 
Cephe Üzerindeki tahanüt, erzak, 
cephane merkezlerini bulup bulup 
honıbalıyorlar. 
I Eıaıen ltalyan sol cenahı Makal
b~Ye çok ıyanaımış bulunuyor. Yeni 
ır taarruzda hem sol cenahın em

niyetini temin etmek, hem de ikinci 
h.~efi bulmak için taarruzun bü
!u!' cephe üzerinde yapılacağı tabi
ıdır. Bu takdirde ltalyan sağ cena
hı Aduadan, sol cenahı da Adig
l"attan taarruza başlayacaklardır 
"e istihdaf edecekleri hat Makalle
Abba hattı olacaktır. Eğer ilerliyen 
kıt'alar bu hatta varıncaya kadar 
ciddi b ir Habeı mukavemetine ma· 
l"uz kalmazlarıa Debra Tilbor • 
Oueldia hattına kadar da inebilir • 
·~· Ancak Raa Seyyum kuvvetleri· 
llın Makalle cenubunda bulunduk
ları ve sol cenahlarında da Raı 
k.aaıa orduwnun yerl~riği dik
kate alınıraa Abba • Makalle hat
tından sonra 1 tal yan hücum 4ot'alan
l\lft hızla ilttl\l'rmiyecdc:leri kolay
lrkla tahmin edilebilir. Fakat, eğer 
Raa Seyyum kumandasında bulu. • 
llan milis ikuvvetler Adiaababadan 
ı.evkedildiğ i bildirilen muntazam 
ordu ile geriden beılenemez ve Raı 
Seyıyum birden ltalyanların bir yıl • 
dırım taarruzuna uğrarıa çok muh-

[Süel muharririmiz yazıyor] 

temeldir ki Oueldia'ya kadar çe • 
kilain. Ancak bu vaziyette Habeş • 
lerin süe l d uru mu o ldukça nazik bir 
ı;afhaya girebilir. Çünkü Italyanlar/l 
Eritre sınırlarından 250 • 275 kilo
m e tre kadar cenuba sarkmış, yer
letmi~, ayni zamanda da Habeş mu 
kavemetinin merkezi sıkleti o la n 
Magadele ve Dessie'yi bölgesini 
c iddi b ir tehdit altına sokmus olu
yorlar. Ayni zamanda MusaaÜ dağ 
tarını aşan ve çöle giren lta lyan 
kolordıılarr rla şimalde başlayacal~ 
ola n taarruzla beraber ileri atılır • 
lar.sa bu hat u21~rinde Simal kuv
vetler ile birleşebilir ve Habeş du • 
rumları Habeş ordusu nu kat'i mu~ 
harcbeye sürükleyecek bir vaz'ı
ceY§iye girer. 

Bunun İçin Habeşlerin Makalle -
nin gerisinde mukavemet gösterme
ler i ve her halde lta lyan ordusunu n 
d a ha ileriye geçmesine mani olma
ları beklenebilir. Bunun için de Ras 
Seyyum ve Ras Kassa ordularının 
b irleşik bir halde Ambada bir mu
ha rebe vermeleri pek muhtemel o
labilir. Bura daki Habeş mukave
meti muntazam ve modern silah
lı Negüı ordularının bir an evvel 
cepheye yeti~melerine fırsat verebi
leceğ i g ibi ha tta belki de harbe gir
meleri için vakit kazandırabilecek
tir. 

Maahaza, bütün b unlarla bera
ber Habe~ harp planı etrafındaki 
ifşaata ve imparatorun söyle d ikle
r ine bakılırsa Habeş orduları icin 
kat'i har p Adisababanm orta ka~ısı 
olan Dessey - Angober - Darı Da 
va - Harrar yarım dairesinde ola
caktır k i bunun için d e lta lyanla • 
rın üçüncü ve ha lta d ördüncü b ir 
hamle yapmalarına kada r v a kit 
vardır. - "'' 

Vaziyet Dağişti 

ingiltere ile italya 
Nihayet Anlaştdar 

hasıl olduğunu yazıyorlardr. 
Sir Erik Drumond, gerek bu J.u. 

•uıta ve ge!"ek Süveyş kanalının ka
~anacağına dair olan dedikodular 
qakkmda Mua.soliniye teminat ver
mek imkanını bulmu, tur. Öbür yan. 
~. İngiltere•nin hiçbir zaman mün 
ferid bir hM1ekette bulunmayı niyet 
~bnediğmi de bildinnistir. 

Mussolıni. Jngiliz
0 

büyük clcisi
nc karşılık olarak. İtalyan siyasası
nın ne dogrudan dogruya, ne de do
layısile İngiltereyi tehdid etmediğini 
"e !talyanın harbin çevresini genisle
tcbılecek herhangi bir hareketten 
daıma çekinmek istediği söylemiştir. 

lngiltere iki kruva:z.ö
TÜnÜ geri çağırıyor 

· Londra, 19.A.A. - Havas ajansı 
1 Ytarmdan : 

.. Resmi çcvenlerden bildirildiğine 
tore, İngiltere hükumeti, Cebelütta
Tıkdakı harb kruvazcirlerinden iki 
t~nesini yakında geriye cağırmak 
nıyctindedir. Buna, Fransanın Akde
niz.de lngiltereye yardım edeceğine 
~aır olan cevabı alındıktan sonra 
~arar verılmistir. 

Roınadan gelen bir habere göre, 
liabe, lmpara torile Mussolini ara
•lbdaki paz.arltklar, hs sut'etle umud 
"erici bir tekil almıştır. 

Fransanın cevabında 
hangi .noktalar var ? 

Paris. 19.A.A. - Fransanın İngil
~~reye verdigi ccvab, biri siyasi, öte-

1 hukukı olmak iızere iki kısımdan 
ltıurekkeptir : 
1- Fransa hükfımeti, paktın 16 

~cı maddesinin 3 üncii fıkrasının tef 
~ırinde İngiltere ile ayni fikirde bu-
unrnaktadır. Bu fıkraya göre, Ce
rı.cytede kabul edilen zecri tedbirle
~ın. t~tbikinden ötürü, Uluslar Sosye· 

1 
csı uyeleri, mahkum olan bir dcv

tct tarafından taarruz ,.vaki olduğu 
t akdirde, bu taarruza uğrayan devle· 
c Otomat ik olarak yardım etmek 

.tnccburiyetindedirler. 

1 
Bugünkü vaziyette Fransa ve U

t ulılar Sa.yetesinin diger üyeleri. J. 
a Ya tarafından tecavüze uiTramıs ol b " • 

l? an memlekete arka olacaklardır. 

1 
akat İtalyan tecavüzü zecri tedbir-

Crd.en ileri gelmişse, bu vaziyette 
•Yııı maddenin ı inci fıkrası mev
~u bahsolacaktır. Yani, bu, yeni bir 

cavuz demektir. 
2- Fr anaa hükumeti, 3 üncü E..tr.-

[Baş tarafı Birincide 1 
ranın tatbiki mevz11u bahsofamıya
cağını, çünkü t ngiltıere ve İtalya hü. 
kfımetlerinin cebir ve şiddet hare
ketlerine müracaatı düşünmedikleri
ni ve bu h usustaki teminatı yenile
meğe hazır olduklarını kayd~tmek. 
tedit'. 

Esasen Cenevrerle karar altına alı 
nan zecri tedbirler. otomatik ve fi
nansal bir mahiyeti haizdir ve M us
solıni, evvelden, bunları kabul ede
ccgini söylemiştir. 

Bundan, sonra, Fransa hükumeti, 
lngilterenin muhtemel hadiseleri 
bertaraf etmek ve dostca bir hal ça
resini kolaylaştırmak üzere şimdi 
Akdcnizdc bulunan İngiliz filosunun 
bir kısmmı gerı çagrmasını temenni 
etmektedir. 
lngil i:z. - ita/y an müşterek bildi.riği 

Londrn, 19. A.A· - Fransanın 
16 ıncı madde hakkında lngiltcrcye 
verdigi cevab nesredılmiyecektir. La 
val'ın verdigi teınınat, Londrada bu
yiik bir memnuniyet uyandırmıştır. 
Bu suretle simdi. bütün suitefehhiım 
ortadan kalkmıştır. 

Verilen malfımata göre. Fransız 

cevabının hiiyük bir kısmı, İtalya
Habeş anlaşmazlıgında. bugüne ka
dar Fransa tarafından güdiılen dış 
siyasayı muhik gösterecek izahata 
tahsis edilmiştir. 

Ayni zamanda M ussolini ile Sir 
Eric Drumoncl ar::ısındaki görüsmc
lerdcn sonra. İngıliz-ttalyan müna
s betlerindcki gcrginligin hafifledi
gı umulmaktadır 
Akşam üzeri. Romada l:iır İngiliz

İtalyan bildıriginin neşredilmesi cok 
muhtemeldir. Bu bildirikte. suitcfeh
hümün aydınlatılmasından ötürü 
İngiliz-İtalyan ilgılerinde husule gc: 
len salahın kaydile iktifa olunacagı 
tahmin edilmektedir. 

/ngilteren in Akdeniz kuvvetleri 

Londra, 19.~·A. - Romada neş
redilecek lı~gılız-ltalyan tebliğinde. 
Akdenizdekı kuvvetlerin azaltılma
sından bahserlilmiyecek i f' ilı:-. tT>..,;ı. 
renin, İtalya ile mevcud münasebet· 
krde salilh husuliındcn ot~ını, 1...e
belüttarık'taki ·iki muharebe kruva
zörünü geri çekmesi ihtimali çok 
kuvvetlidir. 

Bununla beraber, Akdenizdeki İn· 
giliz kuvvetlerinin, normal hadde 
incITrilmcsi katiyycn muhtemel de
ğildir 

Cenevre, 19.A.A. - Zecrı tedbirler komitesı ltalyan ihracatı
nın yasak edilmesi teklifini ittifakla kabul etmıştir. Komıte ya· 
nıı genel bir toplantı yapacak finansal ve ekonomik zecri tedbir
lerin nihayet 31 ilkteşrinde tatbikine karar verecektir. 

Zecri tedbirler komıtesi bugün irtibat komısy.onuna inkilap 
edecek ve her üye devlet Cenevrede bu komisyonda hır delege 
bırakacaktır. 

Komitenin kararlarma kat'i bir mahiyet ver nek icin bu akşam 
saat 18 de genel bır toplantı olacaktır. 

Zecri Tedllirlere Vardım 
Cenevre, 19. A.A. - lrtibat genel komitesi, 18 inci komıtenin 

Uluslar Sosyetesi üyelerinin Ita1 aya karşı zecri tedbirlerin ta.t
biki işinde birbirlerine yardım etmeleri icin tedbirler alınması 
lazım geldigi hakkındaki karar suretini kabul etmiştir. 

18 ınci komite ise Italyaya ihracının meni istenen harbe yara
yacak esas maddeler listesini kabul etmiştir. 

Eden'in İtalyan ıhracatınm boykot edilmesı hakkındaki teklifi 
de, irtibat genel Komıtesince kabul edılm"ştir. Rey esnasmda 
yalnız Avusturya, Macaristan ve Arnavutluk müstenkif kalntış
lardır. 

Habe§ liler Harrardan Cenup rephesine 100 kamyonla yenı 
ask erler gönderirlerken iki Ordu Arasında 20 0 

Kilometre Mesafe 
Roma, 19 A.A. - Erıtreden 

gelen haberler, az zamanda R::ts 
Kassa tarafından göncleri1ecek 
taze kıtalarla kuvvetlendtrilecek 
olan Ras Seyyum ordusunun. 
İtalyan kuvvetleri tarafından 
Makalle iızcrine yapılacak olan 
hücuma mukavemete hazır oldu 
gunu bildırmektedir. 

Karşılaşmanın Amba - Lagui 
bölgesinde olması muhtemeldir. 

Ras Seyyum'un İtalyan dos -
t u bazı elemanların kendi Ü.teri
ne yaptıkları tuzyik altmda ltal 
yanlar tarafına gecmesi muhte
mel olduguna dair bazı yayıntr -
lar vardır. 

Yürüyüş Makalle isti
kametinde olacak 

Roma. 19 A.A. - Eritreden 
gelen haberler, İtalyanların Ma
ka lle is t ikametinde pek yakın -
da bir ileri yürüyüş yapmağa ha 
zırlandıklarmı teyit etmektedir. 
Öncü (pişdar) müfrezelerinin 
muhafazası altmda, mühendis -
lerle isciler, hareket üslerini ha
zırlamaga ve yolları tamir etme
ğ e hararetle çalışmaktadırlar. 
İtalyan ucakları, durmadan ke -
şi f ucuşları yop ıyor lar. 

Bildirildigine göre, ucnıanlar, 
İtalyanların yakininde hiçbir 
Habeş tahşiclatı görmemişler -

Nüfus 

dir. 
Ras Gi.ıksa. Makallc bölgesin 

de kalmış olan askerlerile sıkı 
bir temasta bulunmak üzere biz
zat oralara gıtınek niyetındedir. 
Kuzey cephesinde karakol harbi 

Adisabctba, 19 A.A. - H:ıbeş 
hi.ıkumeti, Ras Guksa ile bcra -
ber yalnız 152 kişinin İtal nlar 
tarafına geçtiğmi bildirmekte -
<lir. İtalyan ucakcılığı, sivil hal
kı bombardiman etmek ve mit -
ralyöz ateşine tutmak sıııetile 
tethiş icin yeni bir tabiyr kabul 
etmıştir. 

Ras Seyum. kuvvetlerini Tig
re ilinde toplamağa devam et
mektedir. Guksa ordusuna men 
sup birçok gruplar, Ras Seyyu -
ma iltihak etmektedir. 

A game ilbayı General Kassa 
Sebacht ile Barant ilhayı Gene
ral Tekla Gouben, Ras Se\'}llm 
un karargahında bulunmah:ıdır 
lar. 

Habeşliler, patlamamış İtal -
yan bombalarinı, kaza korkusile 
ıı-maklara atmaktadırlar. 

Habeş gruplan, Ku-zey cepe
sinde İtalyan ileri karakollarını 
mağ1Up etmişler ve bazı esirler 
almışlardır. Hiçbir tarafta hal • 
yan ileri hareketi kaydedilme -
miştir. 

Sayımı 
[Baş tarafı 1 ıncide] 

sında bitmesi de umulmaktadır. 
Sayım nasıl ba§ladı? 

Sayım şöyle başlamıştır: 

Sayım ;çin inzibati hazırlıklara bu 
gece yansından itibaren baslanmıştır 
Saat beşten itibare:ı sokakların inzi· 
batını temin için siıel. polis. 1and:uma 
kuvvetlerilc bekçiler kendilerine gös· 
tcri'en yerlerde yer i!lmışlarclır. 

Kaymakamlar, nahiye miidürleri 
saat besten once teftiş işlerıne başla· 
mışlardır. 

Saat beşten sonra, sayım memur • 
lan ve sayım ışlerıle ilgıli ve soka a 
çıkma vesikası olmıyanlardan başka. 

herkesin sokaga çıkması yasak edil
mistir. 

Ancak sütciıler saat yediye kadar. 
ha-;ta ve çocuklann si.ttslİz kalmama -
ları için evlere süt satmrslardır. Bele
diye temizlit amelesi de gece sokak
ları temizknıisler ve altıya dogru ko· 
guslarına dönmuşlcrdir.Şimdi sokak
larda yalnız sayım memurları ve sü-
el kuvvetler. polisler bulunmaktadır~ 
lar. Şehrın sokakları sessizdır. 

Halk evlerde eğleniyor 

Herkesın bugimku yiyecek içecek 
ihtiyaçlarım bol bol tedarik edebilme
leri icin diın akşam bütün dükkanlar 
ve mağazaların saat 11 e kadar açık 
bulundurulmalarına izin verilmistıı. 

Dün gece bu gibi yerlerde biı} ıik 
alım ve satım olmustur. Bırcok kim· 
seler. bugün evlcı-inde de ne§eli ge· 
çirmck icin bol bol !~kiler almışlar ve 
bir kısım halk ta misafirlige gitm ıs • 
!erdir. 

Bugün evlerınden çıkanlardan 5 li
radan 25 liraya kadar ceza alınacak-
tır. 

Hasta olanlar için 
Her nahiye ve kaza merkezinde 

doktor ve ebe bulundurulacaktır. O 
gun acele doktor ve ebeye ihtıyacı o
hınlar kapılarının onunde durmakta 
olan zabıta memıırlarile en yakın ka
rakola haber verdıkleri takdirde he· 
men ihttyacları temin edilecek ve ilaç.· 
tarı yapacak eczaneler de açık buJun
durulacaktır. 

Sayım biterken 
Sayım Istanbulun her yerınde bi • 

tince, sayımın bittigi nahiyelcrden ka
zalara. kazalardan da vilayete bildi -
rılecektir. Bu suretle sayımın bitti · i 
anla ılınca lstanbul il ve şarbayı sa 
)"lmın bıttiginı ilan için top atılmasını 
cmredecektır. 

Herhangı bir yanlışlığa yer kalma
ması ve sayımın bozulmaması için 
927 ilk genel nüfus sayımında lstan
lıul valisi olan şımdiki belediyeler 
bankası direktortı Sillcymaıı Samı Re
; .,.zıt meydanında topun atılmasına 

kumanda eden subay ile aralarında 

parula yapmı tı. Suleyman Sami s:ıyı· 
mın sonu alınınca telefonla parulayı 
"crmis, top atllmıstı. Bugün de sayı-

ı 

mm bıtti inı ilan için ıl ve şarbay e-
mır verince o ll'e bır merkezden top 
atılacak, sonra da cliger yerlerden top 
lar atılarak herkes evinden cıkacak -
tır. 

Sayımın sürdügü müddetçe deniz 
vasıtalarz, ımendıferler, tramvaylar 
işlemıyecek, sinemalar. tiyatrolar, kah 
veler, ınagazalar ve her yer kapalı O· 

lncaktır. Sayımın bıttiği ilan edikhk
ten sonra vapurlar. tramvaylar mutat 
. efcrlerini yapacaklar, sinemalar, ti -
vatrolar ve açılmaları içi:ı ruhsat ve
rilmi olan fırın. kahve gibı yerler a
çılacaklardır. 

Asmara, 19.A.A. - ltalyan Şimal ordusu nezdindeki Royter 
mnhabirinin bildirdigine göre, İtalyan karargahına gelen yerli 
Habeş şefleri Ras Seyum kuvvetinin fi arlar dolayısiyle azal
makta oldugunu söylemişlerdır. 

Şimal cephesinde İtalyan ve Habeş hatları arasında 100 kilo
metreden fazla derinlikte ve bir mmtaka bulunmaktadır ki. bu
rada hicbir ordu ve hicbir nevi hükumet mevcut degildir. Yalnız 
her mahalli şefin ufakJnüfuz dairesi vardır. Bu mmtakada silahlı 
çeteler gezinmektedirler. 

Habeşlerden Al ınan Silahlar 
Roma, 19. A.A. - Asmaradan haber almdıgına göre, sor. ha

rekat esnasında i talyanlarm eline geçen silahların adedi on 
bindir. 

Cenup a iç H rek t Vok1 
Adisababa, 19. A,A. - Cenupta Ogaden baştan aşagıya bir 

bataklıktır ve bu sebepten dolayı General Garazıani ordusu aşa-
ğı yukarı hareketsız bulunmaktadır. Yalnız bu ordunun hava kı
taları biraz faaliyet göstermektedir. 

izmirde Heyecan Ve efretl 
[Baş tarafı ı incide) 

az.zam bir halabalık bugün Cumu
riyct alanında toplanarak heyecan• 
lı bir miting yaptı. Sa) lavlardan ba· 
z.ıları, Fırkacı Aı.ıni Doğan l)t' daha 
birçok lıatipler söylevler vererek 
lıalkın heyecanına ve hislerine ter
cüman oldularMiting suikastçılara 
har§t içten gelen derin bir nefret 
lıavası içinde nihayet buldu. 

ve takriben yirmi.yirmi bes gün 
kadar evvel memuriyetimiz 
tarafından işe vaz'ıyet edilerek 
sulh hakimine maznunların sor
guları yaptırılmış ve hazırlık 
tahkikatına memuriyetimiz ta -
rafından devam edilmiştir. tic 
dört gün evvel hadıse hakkında 
ilk takibat açılmak lüzumu his
sedilerek hukuku amme da\ as 
ikame edilmis ve evrak ikinci is
tintak dairesine tevdi olunmuş-
tur. 

Evrakın tetkikinde ve hazır -
lık tahkikatmm verdiği netice -
ye göre, Urfa say lavı Bay Ali 
Saib'in de işte methaldar olduğu 
görülerek, masuniyetinin ref'i 
icin bakanlık nezdinde teşebbü • 
sata girişilmiş ve bakanlıktan 
gelen dünkü tarihli ıniizekkere, 
murnaileyhin masunıyetinin re
fcdildigini bildirmesi üzeri.ne 
Bay Ali Saip hGkkında da ılk 
tahkikat icrası talep olunmuş 
tur. 

Bunun üzerine mıistantıh Ali Sa-
ibin ihzarını emretmiş ve ihzarcn 
dafreye celbolunarak sorgusu yapı
lan A li SC1ip hakkında tevkif mü -
zekkeresi kcsilmiftır. Hadise ilk 
tahkikat safha ındadır. Bu tahki -
halın her safhası mahrem oldugtı 
için vaziyet hakkında bafka malu
mat veremiycc:eğim. , - M. S. 

Muhakeme yalanda 
haşlıyacak 

Ankara, 19 (Hususı muhabi
rimizin telefonu) - Hadise hak 
kmdaki ilk tahkikat safhasının 
en kisa zamanda ikmalıne çalı
sılmakta olduaundan, muhake -
~enin pek yakında başlıyabile · 
cegi anlaşılmaktadır. 

l zmirde tel'in mitingi 
i z.mir, 19 ( O:z.el aytarımız bildi

riyor) - Atatürke yapılmak isteni
len suikast teşebbüsünü tel'in icin 
elli bin kişılik kadınlr, erkekli ,;,u. 

Atatürke telgraf 
lzmır miting heyeti Atatürke. Baş

bak nl ga ve lcışlerı Bakanlıgına aşa· 
gıdaki telgrah çekmı tir: 

Kamfil Atatürk Cumur Başkanı 
S nı ba ında tutmayı dunyanın en 

büyük uguru ve onuru bilen lzmirli-
1er san mel'un ellerın kalktıgtnı duy
dular. En derın heyecan ile çarpan 
bit tek yürek ha inde her zaman sag
lıgını dıley n Izmir bu kotu du} gu
nun ıztırabı ıle ayaga kalktı. Bir uhı.s 
guciınu ve hır ulus ya ayışmı temsıl 
eden aziz varlgının koru ma ı yolun
d;ı her varlı ını feda ctmiye hazır ol
du una and ıçtiler. Ulusun bağlılıgı 
yurdun bayınd rlı ı "'c Tıirkluge şe
ı f. ınsanlıga guven ol n s ğ ıgmız)a 
ba ımızda çok yıllar y şamanız öz di
le ımı dir. 
Ba~baknnlıg3, içi lcri Bakanlığına 
ı - Atatu k kar ı yapılmak iste

nen alcakç kastı tel'in için bugün Cu 
murıy t al n da toplanan elli bin kı
şı bır trk yurck gılıı çarparak biıyiık 
sefe ba Iılıgını v onun u ~runda se-

e · olm yi andlaştı ar. 
Bu ıbı mel'l!nane hareketlen en 

k in i r t ıle ta kökünden sökmek 
u r huk metın y tık tedbirler al • 
ma ın istenz 

3 - Ata ürke u anacak elleri, kt• 
racak ri, dit hiıküm ve icraati sa• 
hırsı lıkla beklıyoruz. 

4 :-- lzmır ·ıerin onsuz saygı ve 
stv ılerle hlıklar nı U u Atatür-
kiımuze bildirilmesim dileriz 

NEşan töre n i 
Ölü binbaşı Bay Halit Eviı -

bun krz1 Rebia ile gazetemiz 
ilan memuru Bay lbral ·nı Pin
yal'in nisan töreni dün ak
şam Halkevinde bircok eveı:-.e
rin bulunmas·ıe kutlula .m şt r. 
C ftlere saadetler diler"z. 
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Hassas Kadınların Şikayetleri! 

Gens kadınlardan alclığımız mek
tupların çoğunda kocalarmm kendi
lerini anlamadıklarından. hassas ruh
Jannm soğuk ve hissiz kocalan kar
şısında her gün çektiği ıstıraplardan 
şikayet vardır. Bunların hepsine bir
den cevap vermek üzere beyaz gül 
imzasile aldığımız şu mektubu koyu
yoruz: 

"On ay evvel ailemin münasip gör
düğü zengince bir komisyoncu ile 
evlendim. O otuz iki yaşında, ben yir 
mi üç yaşındaynn. O ne mektepte, 
ne hususi tahsil görmüş, biraz oku
muş, ben liseyi ve bır ecnebi kolleji 
bitirdim. Yalnız bir defa ailelerimi- J 
zin meclisinde görüşmüş. yemek ye
miş, tanışmıştık. Temizce giyinmis, 
nazik hareketleri bana iyi bir eş ola
bileceği kanaatini vermişti. Bu on 
ay içinde ailemde görmediğim refahı 
ve serveti onda gördüğüm halde 
imdiye kadar duymadrğım acılarla. 

inkisarlarla karşılaştım. Kabalığın 
ve hi~sizliğin üzerimde bu derece a
cı tesirler bırakacağına ve daha doğ
rusu onun bu derece kaba olacağına 
ihtim:ıl vermcmistim. Ne bir musiki 
dinlemekten, ne • kitap okumaktan. 
ne ciddi bir bahis üzerinde konus
maktan hoşlanmıyaıı, hayatının kaba 
şakalarla geçmesini istiyen bu ada.

1 
mın beni ömrümün sonuna kadar 
betbaht etmesine razı mı olayım? 

''Düşününüz ki bir birahane alemi 
için on, on beş lirayı haftada iki üç 
defa vermekten çekinmiyen o, bir bu
ket çiçeğe on beş kuruş vermeyi is
raf sayıyor ve masamıZT süslemek 
için çiçek aldığım için ~ni azarla
maya kalkıyor. 

"Daha yirmi üç yaşında olduğum 
için sabredemiyorum ve ömrümün 

sonuna kadar bu azabı çekmemek 
için isyan ediyorum. Haklı değil mi
yiın, ne yapmalıyım!., 

Evlenme mukavelesi iki taraflıdır. 
Sizin bu şikayetleriniz üzerine ayrrl

ıranıza karar verecek olan hakim 
öbür tarafı da dinliyecektir ve zaten 
l.ıir mukavele ile biribirine bağh o
lanların ayrılmaları kararı bu şika
yetlere dayanarak verilemez de. 

Artık koca ile ang baba arasında 
bi.iyük farklar yoktur. Ananızın ba
lıanızm size layık olmadığını iddia 
ederek onların soyundan ayrılmanıza 
imkan var mı? Koca ile onlar arasın
da bir fark o\sa bile sizin ve sizirt 
gibi düşünenlerin sandıkları kadar 
değil, on sekiz yasından kücük olan 
kızların evlenmesi yalnız sağlık en
dicekrile yasak edilmiş değildir. 
Varacakları adamlarla ömürlerinin 
sonuna kadar geçinip geçinemiyccek 
lerini kendileri de farketsinlcr. Hem 
şunu da bilmelisiniz ki, her noktadan 
biribirine uygun eşler pek azdır. Bu
nun hislerinden şikayet edersiniz, 
başka birinin de fazla düşkünliiğün
den, yahut hafifliginden, serbestli-
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ğfoden, çapkmlığından... Beğenme
diğiniz bir erkekten ayrılmak ümi
dini aklınızdan çrkanrsanız biraz onu 
kendi hislerinize yak1aştmna.k, biraz 
siz onun temayüllerini hoş görmek 
imkanlarını bulursunuz. 

• 
Derin bir şüphe 

Maçkadan C. G. yazıyor: 
"Bir seneye yakındır ki genç bir 

kızla tanıştım. Kızı kendimce güzel 
ve pek hassas buluyorum. Olduksa 
lüks giyiniyor, benim de şık giyfome
mi istiyor. Sık srk buluşuyoı·duk. 
Babası Ankarada olduğu icin bir ay 
Ankaraya gitti. İşte asıl mesele on
dan sonra başladı. 2 günde bir mek
tup alıyordum. Yazısımız o kadar 
ilerledi ki açıkça biribirimizi beğen
diğimizi itraf ettik, bana gitme ~el
me bir Ankara bileti göndermek is
tediğini, muhakkak beni Ankarada 
beklediğini yazdı. Çok geçmeden bir 
mektup aldım, babasının onu evlen
dirmek istediğini yaz1yordu. İkinci 
bir mektubunda bana karşı alakası
nın kadmhk izzetinefEine galebe çal
dığmı yazarak evlenmemizi teklif et
ti. Ben daha hayatımı kazanmadığr
mı, şimdilik ancak nişanlamıbileceği
mi yazdım. Çok geçmedi 1stanbula 

geldi ve geldiğini bana telefonla ha
ber verdi, buluştuk, ona gene ancak 
nişanlanabileceğimi söyledim. Bu va· 
ziyeti kabul eder gibi oldu. Kıza o
lan alakamın derecesini yokladığım 

zaman. hemen karar vermek istiyo
rum. Fakat onun lüks severliği, be

nim hayatımı kazanamamaklığrm, he· 
le itiraf edeyim geçmiş bir hadise be· 
ni hala niş-an için de tereddüde dü
şürüyor. Onu tanrştığımızın ilk gün
lerinde bir gün bir pastahanede genç 
birisile görmüştüm. Kendisine sor
mağa cesaret edemedim· Bütün bun· 
lara ra?men kızı seviyorum. Fakat 
içimde derin bir korku var, ne der
siniz?., 

En son endi rnizc evvela cevap ve
relim: Sevişenler, karşılarındakinin 

şüpheli en küçük hareketini sakl-ama
malt, sormalıdır. Çünkü şüphelerin 

yüzde doksanı beyhude ve boş oldu
ğu halde gizli kalması bunu bir haki
kat gibi büyütür. Kimbilir sizin pas
tacıda gördüğunü2 genç belki bir ya
kınıdır, belki bir arkadaşıdır. 

Diğer endiselerinize gelince bugün 
evlenecek halde olmadığınızı k-abul 
etmiyorsa çekinmekte haklısınız. Ni
sanlanarak beklemeye razı olduktan 
;onra gönlünüze başvurunuz. Sevdi
ğinizden emin olunca bunda ne mah
zur var? •. 

KIRMIZI VE SiYAH 
- Ya? dedi, demek ki hem onun· 

la aranız iyi, hem de yine onu hor gö
rüyorsunuz. Siz bir hiçsiniz, bir ma
reşalın karısını, maclame de Fcr
vaques'i hor görmek sizin ne haddi
niz? 

Sonra onun dizlerine kapanarak: 
- Beni affet, dostum, dedi, ister

st:n beni adam yerine koma ama be-
ni sev, ben senin aşkından mahrum 
olursam yaşıyamam. 

Bayılıp yere yığılıverdi. 
Julien içinden: 
- Mağrur kızı ayağıma düşür· 

düm ya! dedi. 

Bölüm XXX 
TiYATRODA BiR LOCA 

As the blacltcst sky 
ForeteJls the heavıcst tempcsL. 

Don JuRn, c. I. st. 73 (1) 

Bütün bu ihtiras hareketleri ara· 
gmda Julien sevindiğinden çok şaşı· 
yordu. Mathilde'in hakaretleri, Ru
sun salık verdiği politikanın ne ka-

{ l) Nasıl ki en kara gok 
En atır fırtınayı haber verir. 

Byron. 

STENDHAL 

dar akıllıca iş olduğunu gösteriyor
du. "Az söylemek, az iş görmek, is
te beni selamete çıkaracak' biricik 
yol.,, 

Matlıilde'i yerden kaldırdı ve hiç 
sesini çıkarmadan sedire yatırdı. Ya
va~ yavaş kızın gözleri raşardJ. 

Mathilde, perişan halini gizlemek 
için eline madamc de Fervaques'm 
mektuplarını ald1: on ıarı ağır ağır 
açıyordu. Mareşalin karısının elyazı· 
sxnx tanıymca pek belli bir sinir ha
reketi ile kıvrıı.nd{. O mektupların 
yapraklarmr okıımadan birer birer 
çeviriyordu; çoğu altışar sayıfalrktı. 

Mathilde en sonunda en yalvarıp 
yakaran bir sesle. fakat Julien'e bak
mağa cesaret edemeksizin: 

- Hi~ olmazsa bir cevap verin, 
dedi. Bilirsiniz ki benim gururum 
vardır; bu, mevkiimin, hatta itiraf 
edeyim yaradrhşımın doğurduğu bir 
felaket; demek ki madame de Fer
vaques sizin gönlünüzü benim elim
den aldı ... O da size, beni o kahrolan 
aşkın sürüklediği fedakarlıktan gôs
terdi mi 

Julicn cevap Termedi, suratını asrp 
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PARALAR 

Sterlin g 
Dolar 
20 Fra mıız frangı 

et 20 Lir 
20 Bel çika frangı 

ah mi 20 Dr 
20 İsvi çre Cr. 
Florin 
20 Çek Kuron 

rya ııilin Avustu 
Mark 
Zloti 
Peogo 
20 Ley 
Leva 
20 Din ar 
Yen 
İsveç k ur onu 
Altm 
Meddi ye 

ot Banim 

Alıt 

617.-
124.-
166.-
176.-
80.-
22.-

815.-
82.-
93.-
22.-
33.-
22.50 
24.-
14.-
22.-
52.-

34.-
31.-

944.-
52,75 
ısı.-

ÇEKLER 

Paris · ÜZ'erine 
lirası İngiliz 

Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevr e 
Leva 
Florin 
Cekosl ovak kuronu 

rya Avustu 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Penıro 
Ley 
Oınar 
Yen 
Cerı:ıo,. ets 

uronu İsveç k 

ıs 

Türk .. .. 

TiKRAZL 
Borcu 1 

II 
m 

Ergani 
İstikraz l dahili -----

T AHViLA 
Rıhtım 
Anadol u I ve II Kupon kesik 

llI 
Anadol u mümessil 

ESHAM 
İş Ban kası Mü

" N. .. .. ,, H . 
Anadol u % 60 .. 3 100 

bayriye Sirketi 
Tnmv a:Y 
Bomon ti - Nektar 
Terkos 
Reji 
Aslan Çimento 

Bankast 
ı Bankaaı 

Mcrke.z 
Osmanl 
Telefon 
İttihat 
Sark D 
Sark M 

Değirmencilik T.A,Ş. 

eğirmenleri 
erkcz Eczanesi 

•tıı 

620.-
126.-
169.-
180.-
82.-
24.-

818.-
84.-
96.-
23.-
34.-
24.-
25.-
15.-
24.-
54.-
35.-
32.-

946.-
53,25 

233.-

Kapanı' 

12.06 
618,75 

0.79,45 
9,75,56 
4,72,60 
2.44.-

63,83,10 
11.17,28 
99.19,94 

4,20.15 
5.80,65 
1.!>7,?0 
4.21.-
4 51.40 

63.77.55 
34.9fi.33 

Z.78.30 
111.98 

3,13,42 

A R 

24,80 
22,50 
22,80 
9b.-
96,50 

T 

9,85 
38,lO 
39.-
42,10 

92.-
9.50 
9.60 

22,75 
38.-
15' 

,22,50 
7,-

14,75 
2,15 
8.-

57.75 
21.50 

9.25 
8.25 
0.70 
4.-

-
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üessesele 
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ri 
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Bütün vazrm ' 
dosya 
lisanla 

ürkçe l 
cmua-

la le 

İstanbul Vilayetinden : 
Beyoğlu Şubesince mukayyet olan 

yerli ve yabancı efradından 330 do
gumlu ve bu doğumlularla muame
cye tabi kısa hizmetli ve yüksek 
hliyetnameli tabip, dişçi, eczacı sı·· 

. 
l 
e 
nrfları Gülhane tatbikat mektebine, 
Baytar olanlar Baytar tatbikat mek
t ebine ve smıfı Deniz olanlar İstan
bul Deniz Kumandanlrğına ve diğer 
yüksek Askeri ehliyetli sınıflarda ye
dek subay okuluna 1-11-1935 de 
evk edileceklerinden 25-10-935 cu

ma gi.ımi mezkür subeye müracaatla 
muamelelerini yaptırmaları lüzumu 
lan olunur. 

& 

i 

Sultanahmet Birinci Sul Hukuk 
Mahkemesinden: Müddei Holandse 
Ban Ibni N. V. nin lstanbulda çarşı

a köselecilerde '27 No. lu dükkanda d 

c 
mukim Zakar Balyan zimmetinde ala

ağı olan 259 lira 54 kuruşun tahsili

e daır mahkemenin 935-1507 Ne.sun 

a 9-10-935 çarşamba günü cari duruş 

n 

d 

li 
masında ilanen tarafrnıza yapılan teb

ğata rağmen isbatı vücut etmediği -
izden davacı senet ve protesto ibraz n 

e 
r 
tmiş ve bittalep hakkınızda gıyap ka 
an veri1erek duruşma günü 11-11· 

935 tarihine müsadif pazartesi gi.inü 
aat 10,30 a talik kılınmış olduğun. ı; 

d an tarihi ilanden itibaren beş gün 
arfında itiraz etmezseniz mahkeme • z 

y 
r 

e kabul olunmayacağmız ve vakıala
r ikrar ve kabul etmiş addolunacağr~ 

n ız tebliğ makamına kaim olmak üze 
r e ilan olunur. ( 15722 

• _-. 
1 

1 

,, 
1 Deniz yol arı 
iŞLETMESi 

AcenteleTi: Karaköy Köprübaş1 
Tel. 42362 - Sirked Mühürdar· 

111111 zade Han. Tel. 22740 lllJll 

,, 
1 

1 

1 

1 

Trabzon yoau 
FRZURUM vapuru 20 Birin

citt'şıin PAZAR günü saat 20 
de RIZE'ye kadar. "6552., 8301 

iskenderiye Yolu 

• 

EGE vapuru 22 Birinci teş· 
rin SALI günü saat 11 de 
İSKENDERtYE'YE kadar "6577 

~~~~~~~~~--~~~-

a 

n 

n 

a 

e 
,! 

Ak 

kitaplarınızı, Le 
nızı, Ecnebi ve T 
rda gazete ve me 
rımzı en iyi şerait 

ba mUesse.seler inden 
r 

Eyüp Icra Dairesinden: Bir borcun 

lınmasr için evvelce haciz altrna ah

an biıfe ve saire 22-10-935 salı gü· 

Ü saat ondan on ikiye kadar büyük 

dada Çamhbel sokak 17-20 No. lu 

vde açık arttırma suretile paraya çev 

ıleceğindeo iı;;teyenlerin mezkt1r gün 

e saatte yüzde iki bnçuk tellfiliye v 

1 • 
t ı müşteriye ait olmak üzere yerinde ha 
~~~~""!'-'""""'!........,..~~7~9~3~ 1 zrr bulunmaları ilan olunur. (15723)• 

edat"ik edebilınin 

T ürk Hava Kurumu Alim Satım 
misyonundan: ko 

30 
"ayni 
kağıt 
413 

bin cilt aynılık 200 bin cilt zamkh aynılık ahtı 
yat makbuzu'' ile muhtelif boyda 30 bin tebyizlik 
7 O bin firmalı zarf 5 O bin kağıt rozet bastırılacak 
te mühür kazdınlacak ve açık eksiltme ile 

25-1 
olanı 

0-935 saat 15 de münakasası yapılacaktır. İstekli 
ar şartnamesini her gün Piyango Direktörlüğü mu

besinde görebilirler. ( 6 5 4 7) hase 

sustu. Içinden: "Beni ne hakla böyle 
bir boşbağazltğa, şerefini bilen lıir 
adama yakışmıyacak bir boşbağazlığa 
davet ediyor?'' diyordu. 

Mathildc mek.upları okumak iste· 
di ama gözleri pek yaşardığından bu
na imkan yoktu. 

Bir aydan beri üzüntü isinde idi 
ama hislerini, kendi kendine itiraf 
etmeği de azametine yediremiyordu. 
O hislerin şimdi böyle patlak vermesi 
de sırf tesadüfün eseri idi. Kıskanç
lık ile aşk, bir an gururdan üstim 
gelmişti. Mathilde sedirin üstünde, 
Julien'in yanı başında idi. Julien onun 
saçlarını, mermer gibi boynunu gö
rüyordu; bir an ah tını unuttu; kolu· 
nu onun beline doladı Ye adeta ktı· 
cakladı. 

Mathilde yavaşça başını ona çevir
di: Julien onun gözlerinde son <iere
ceyi bulan bir elem görünce şaşırdı, o 
gözler her zamanki hallerini sanki 
kaybetmiş, tanınmaz olmuştu. 

Julien artık takati kalmıyacağı:ıı 
h.issediyordu, kendini mahküm etmf'k 
istediği cesaret hareketi o kadar 
ağırdı! 

Julien: "Ben kendimi onu sevmek 
bahtiyarlığına bırakıvereyim. çok 
gesmez yine gözlerinde en soğuk bir 
hdifseme ifadesi belirir'' diyordu. 
Mathilde ise sesi sanki sönmüş, söz
lerini bitirmeğe mecalsiz bir halde, 
a~ırı bir gurura kapılıp da yaptıklan· 

na pişman olduğunu söylüyor, yemb 
edip duruyordu. 

Julicn. duyulur duyulmaz bir ses• 
le: 

- Benim de bir eururum var! de· 
di. 

Yüzünün hatlarından. cimse] bit
kinliğinin s.on dereceye vardtğı beili 
idi. 

Mathilde hemen ona döndü. Onun 
seı;ini işitmek, artık ummağa bile ce
saret edemediği bir ı ahtiy~rlıktı. O 
aııda, ne zamandır göstercligi azame
ti ancak lanet için hatırlıyordu: J uli
en "i ne kadar taparcasına sevdigini, 
kendinden ne kadar nefret e":ri:;ini 
ispat için aklına gelecek en inanılma.:, 
en uygunsuz hareketleri yapmağa ha· 
zırdı. 

J ulien devam etti: 
- Beni bir zaman alakaya layık 

hulmus ol~anız da ihtimal o gururun 
yüzündendir; bu anda bana itibar 
göstermeniz de hiç şiipbesiz bir er
keğe yakışan metaneti, cesareti gös
termem sayesindedir. Ben, madame 
Fervaques'ı sevebilirim ... 

Mathild~ ürperdi: gözleri bir tahaf 
bakmağa baş'adı. Amk karabahtı
nın giydiği hükmü dinlemek zamanı 
gelmişti. Kızın bu hali Julien'in gö
,zünden kaçmadı; delikanlı cesaretinin 
azaldığını hissetti. 
Ağzından dökülen boş sözlerin se

sini, sanki kendine tamamile yabancı 

20. 10 - 935 

Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büyük felaket olan ölüm ve malfıliyetin 
acılarından çoluğunuzu, çocuğunutu. feendinizi ve yakinlerinizi: 

Malüliyeti de Temin Eden Senelik Te· 
mettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz .. Bu sigortayı memleketimizde yegane tatbik 
eden: 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

yaptığı bu yeni nevi ile hayat sigortalarında mühim bir intılap yapmıştır1 
Çünki bu sigorta ile : 

Ölilm ve malOliyet temin olunur - her sene nakdi temettü verilir -
vefat halinde müemmen meblağ derhal ödenir - mukavelcnamenin hita· 
mında sigortalı hayatta bulunursa ve maluliyete uğramamış ise müem• 
men meblağ % 10 fazlasiyle tediye olunur - muvakkat ve daim' maliiliyet 
müddetince ücret alınmaz - daimi malüliyet halinde ı:nüemr.ıen meblağın 
% 10 u senelik irat olarak verilir ve vefatta ve ya mukavelenamenin hita• 
aunda müemmen meblağ yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigortanızı 
yaptırmak üzere şu adreslere müracaat ediniz : 

Anadolu Sigorta Şirketi 
Muamelat merkezi : İstanbul, 4 üncii Vakıf han. Telef.: 2053 f; 

Umumi acentalığı : Galata, ünyon han. Telefon: 44888. 
• z 7607 

- ACELE SATILIK RADYO -~ 
~Jlanılmamış bir radyo acele aahhkbr Bugün 19 ~ 20 ye, l ı il ~·~~ar;e:i 10 · 14 kadar Çemberlitaşta Mahmudiye oteli direktörlü{!'öne 
• ınüracaal. --- ~ • 

IST AN BUL BELEDiYESi iLANLARI j 
Beyoğlu Kayrnakamlığmdan: Taksimde cadde üzerinde sahip

siz olarak yakalanan biri siyah diğeri kurşuni iki keçi sekiz gün 
zarfında satılacaktır. (B) (6601) 

1 EVKAF MUDIRIYETl iLANLARI] 

Kıymeti mu- İlk teminat İhale günü 
hammenesi 

4945 lira 372 24-10-935 Perşembe 
Evkaf matbaasındaki makine, hurufat vesair eşya 

açık arttırmaya konmuştur. İhalesi 2'4-10-9 3 5 tarihin· 
de perşembe günü saat 15 te İdare Encümeninde yapı
lacaktır. İsteklilerin eşyayi görmek üzere her gün saat 
12 ye kadar matbaaya ve şeraiti anlamak üzere Evkaf 
Levazım İdaresine gelerek teminatlarını Evkaf veznesi
ne yatırmaları ve ihale günü de saat 15 te İdare Encü
menine gelmeleri. ( 6231) 

lstanbul Gümrükleri Satış ko
misyonu Başkanlığından: 
M.K.N. Ağırlığı Kıymeti Cinsi eşya. 

1897 
K. 

1889 
G. L. K. 

151.03 Boyasız Demir Fıçı 
Boş (kısmen delik). 

Yukarıda yazılr eşya 23-10-935 G. saat l 4 de açık 
artırma ile satılacaktır. İsteklilerin yüzde yedi buçuk 
pey akçelerini gösterir makbuzla Komisyona gelmele
ri: ve yalnız ihale günleri pey akçelerinin saat 13, 5 ğa 
kadar alınacağı ilan olunur. (6472) 

bir gürültüyü dinler gibi dinliyordu; 
içinden: .. Ah! dedi, bu solgun yanak
ları öpebilsem, öpebilsem de senin 
haberin olmasa!" Sözüne devam etti, 
sesi gitgide daha hafifliyordu: 

- Ben, madame de Fervaques'r se
vebilirim; ama onun bana bir alaka 
beslediğinin hiç bir k~in belgesi yok. 
böyle bir şey elbette yok. 

Mathilde ona baktı: Julien bu ba
kıştan gözlerini çevirmedi, yüzünden 
asıl hislerinin okunamıyac:ağını umu
yordu. Kalbinin en derin krvmııları
na kadar aşkın işlediğini umuyordu. 
Onu hiç öu derece taparcasma sevme· 
mişti; o da hemen Mathilde kadar 
~ıldırmışu. Kız. soğuk-kanlılık, cesa
ret gösterip de bir manevra çevire-

.bilseydi ju icn, oynadığı boş komedi
den tiksinir, onun ayaklanna kapa
nırdı. Söz s.öylemcğe devam edecek 
kadar kuvvet buldu. "Ah! Korasoff, 
niçin burada değilsiniz? şu anda ne 
yapmam lazımgeldiğini bildirecek bir 
söz. bir tek söz ... ·• içinden bunu dü
şünürken kıza: 

- Kendjsine karşı başka bir his 
beslemesem bile sadece duyduğum 
minnettarhk beni, n:ıadame rie .Fer
vaques'a bağlamağa yeter, diyordu: 
o bana iltifat etti, başkalarmm hor 
gördüğü bir zamanda beni teselli et
ti ... Görünüşte hiç şüphesiz son dere
ce hoş. fakat belki de çabucak sönü
verecek hislere pek inanmasam haksız 

mı olurum? 
Mathilde bağırır gibi: 
- Aman ya Rabbi J dedi. 
Ju lien, artık diplo.natça konuşmak• 

tan vazgeçmiş gibi bir tavurla ve se
sine şiddet, metanet vererek: 

- Beni ne ile temin edebilirsiniz? 
dedi. Bu anda bana eski mevkiin:ıi ia• 
deye hazır gibi görünüyorsunu.r; fa· 
kat bu niyetinizden iki gün sonra 
dönmiyeceğinize beni ne, ha::ıgi kuY· 
vet temin edebilir? 

Mathilde sevgilisinin ellerini tutup 
yüzünü ona dönerek! 

- Benim sizi ne kadar sevdiğimi, 
siz beni sevmezseniz ne derce-.:: bed· 
baht olduğumu görıiyorsunuz: bunlar 
sizi temine yetmez mi? dedi. 

Birdenbire donüvermesi pelerinini 
kaydırmıştı: Julien onun o güzel 
omuzlannı gördti. Biraz dağılmış 
saçlar daı· ona pek tatlı anlar hatır
lattı ... 

Az kaldı yumuşıyacaktı. "Ağzım· 
dan ihtiyatsızca bir kelime kacm;arn. 
o yeis, üzüntü gUnleri yine b;şlayrp 
uzun uzun sürer, gider, dedi. Ma· 
dame de Renal, gönlüni.in emrettıği
ni yapmak için sebepler bulurdu: bı..t 
kibarlar alemi kızı ise. heyecan duy· 
ma~ı lazımgeldiğine kanaat getirdiği 
için ve ancak o zaman bir heyecan 
duyuyor." 

N. ATAÇ 
f Arkası varl 



ıo.ıo-935 ======================================~t:::::==:T A N================================================== 11 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanlan 

Cinsi Mıktan Tahmin bedeli İlk temi· İhale tarıhi Saati Günil 
natı 

Kuruı San. Lira 

Sade 
yag 8100 Kilo 77 50 471 22-10-935 15 Salı 
Un 7175 ,, 77 50 417 23-10-935 15 Çarşamba 
Un 209 Ton 12 15 1905 24-10-935 15 Perşembe 
Un 222 ,, 12 15 2023 22-10-935 15 Salı 
Un 220 ,, 12 15 1975 26-10-935 11 Cumartesi 
Un 165 ,, 12 15 1504 28-10-935 15 Pazartesi 
Un 209 ,, 12 15 1905 25-10-935 15 Cuma 
Un 176 ,, 12 15 1604 29-10-935 15 Salı 
Un 222 ,, 12 15 2023 23-10-935 15 Çarşamba 

Kıt'at ihtiyacı için kapalı zarfla alınacak olan sade 
yağ ve unların mıktar tahmin bedeli teminatı ve ihale 
tarihleri hizalarında yazılmıştır. Şartnamesi Bayramıç 
ve İstanbul Levazım amirliği Satınalma Komisyonunda 
görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunda istenilen ve
sikalarla beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel Bayrarruçta Tümen Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. (322) (6062) 7838 

• .ış * 
Bir metresine biçilen e- Sade yağının tahmin edilen 

der 270 kuruş olan 6500 bir kilo fiatı 80 kuruş ilk 
metre haki elbiselik kumaş teminatı 1200 liradır. Şart 
kapalı zarfla ihalesi namesi her gün Kırklareli 
28-10-935 pazartesi günü Satınalma Komisyonunda 
saat 15 tedir. Şartnamesi görülebilir. (329) (6202) 
parasız olarak M.M. V. Sa- 7893 
tınalma Komisyonundan • • * 
alınır. Eksiltmeye girecek- Bursa Garnizonu ıçı 
ler 1316 lira 25 kuruş ilk 242000 Mudanya , ıçın 
inanç parası mektup. veya 139000 ve Bandırma için 
makbuzlariyle birlikte ka- 212000 kilo Un satın alı
nuni şekilde hazırladık1an nacaktır. Tahmin edilen be
teklif mektuplarını ihale- deli Bursanın 2 7 2 2 5 lira 
den bir saat evvel Ankara- Mudanyanın 15637 lira 50 
da M. M. V. Satınalma Ko- kuruş, Bandırmanın 23320 
misyonuna vermeleri. liradır. Şartnameleri Şur-

(336) (6281) soo4 sa Satınalma Komisyonun-• . 
* * * 

170500 kilo kuru fasul
ye ihtiyacı kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuş
tur. İhalesi 26 Birinciteş
rin 935 cumartesi gunu 
saat 11 de İzmirde kışlada 
Müstahkem Mevki Satm
alma Komisyonunda ya
pılacaktır. Fasulyenin tah
min edilen mecmu tutarı 
18755 liradır. Teminatı mu 

dadır. Eksıltme 22-10-935 

TURSİL: emsalsiz bir müs- vakkata akçesi 1407 liradır. 
tahzardır. Oksijenle tahrik ediı. Şartnamesi her gün Komis 

salı günü saat 16 da Bur
sada Tophanede Satınalma 
Komisyonu binasında ola
caktır. Eksiltme kapalı zarf 
usuliledir. Muvakkat te
minatı Bursanın 2041 lira 
88 kuruş Mudanyanın 1172 
lira 8 5 kuruş Bandırmanın 
17 49 liradır. Teklif mek
tupları 22-10-935 salr günü 
saat 15 şe kadar Satınalma 
Komisyonu Reisliğine veril 
miş olacaktır. ( 331 ) 
{6246) len köpüğü, kuma ların dahiline yanda görülebilir. Eksilt-

nüfuz eder ve göz kamaştırıcı meye iştirak edecekler 
bir beyazlık vererek çamaşm 
rnükemmelen temizler. Bundan 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
maada TURSİL, terkibinde za- maddelerinde ve şartname-
rarlı maddeler bulunmadığı için sinde yazılı vesikalarla te-
kumaılan kat'iyyen yıpratmaz. 

TURStL, Turan mamulatın- minatı muvakkata makbuz-
dandır. Turan imzalı iyi cins bir larını ve teklif mektuplarını 
tnüstahzardır. ihale saatinden en az bir 

·~-~~!!!!!!!!'~~~~~~~~ • saat evvel Komisyona ver-

lstanbul Komutanhğı 
Satınalma Komisyonu 

illnları 

Hadımköydeki kıtaat ih
tiyacı olan 200 ton mutbah 
Odunu ve 40 ton hamam kü 
ti.iğli açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Beher kilosuna tahmin 
edilen bedel 1 kuruş 4 5 san 
tinı olup ihalesi 21 Birinci
teşrin 935 pazartesi günü 
saat 15 tedir. Şartnamesi 
Fındıklıda Satınalma Ko
nıisyonunda görülebilir. 

Eksiltmeye gireceklerin 
261 liralık ilk teminat mak
buzu ile vaktinden evvel ko
rnisyon9a bulunmaları. 
(6184) 7892 

• • * 
İstanbul Komutanlığı 

birlikleri ihtiyacı için iha
lesi yapılıp teahhüdünü ifa 
Cdemiyen müteahhit namı 
hesabına On Ton pilavlık 
Pirinç 4-11-935 pazartesi 
&'Ünü saat 15,30 da açık ek
Sıltıne ile alınacaktır. Be
her kilosunun :tahmin be
deli 2 4 kuruş olup ilk te
llıinatı 180 liradır. Şartna
me ve nümunesi her gün 
Öğleden evvel Komisyonda 
lôriilebilir. İsteklilerin vak 
ti rnuayyeninde ilk teminat 
~cktup veya makbuzla
l'i:Yle birlikte Fındıklıda 

miş bulunacaklardır. ( 341) 
(6298) 8006 

••• 
Erzincan garnizonu kı

taatı ve müesseseleri ihtiya
cı için iki milyon beş yüz 
bin kilo odun kapalı eksilt
meye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 87 500 lira 
dır. llk teminatı 6563 lira
dır. İhalesi 30-10-935 saat 
11 de Tümen Satmalma 
Komisyonunda yapılacak
tır. Şartnamesi Erzincanda 
Tümen Satınalma Komis
yonunda 438 kuruş karşılı
ğında verilir. İstekliler 
2490 sayılı kanunun 32~ 
33, 34 maddelerine göre 
mezkur saattan bir saat ev
vel kapalı mühürlü teklif 
mektublarını Erzincanda 
Tümen Satınalma Komis
yonuna vermeleri. (352) 
(6467) 8174 

• • * 
Kırklarelinde 20 ton 

sadeyağı kapalı zarfla iha
lesi 22-10-935 salı günü ya
pılacaktır. Eksiltmeye gir
mek isteyenler ihale günü 
teklif mektubu ile kanuni 
belgelerini saat beşe kadar 
Komisyon Reisliğine ver
meleri ve saat 16 da Ko-
misyonda bulunmalıdır. 

Satın alma Komisyonuna 
gelmeleri. ( 65 71) 

7940 

*** 
Bursa Garnizonu için 

432000 Mudanya ıç1n 

24000 ve Bandırma ıçın 
24000 kilo kuru Ot satın 
alınacaktır. Tahmin edilen 
bedeli Bursanın 162QO, Mu 
danyanın 900 Bandırmanın 
720 liradır. Şartnameleri 
Bursa Satınalma· Komisyo
nundadır. Eksiltme 21-10-
935 pazartesi günü saat 16 
da Bursada Tophanede Sa
tınalma komisyonu bina
sında olacaktır. Eksiltme 
kapalı zarf usuliledir. Mu
vakkat teminat Bursanın 
12 15 lira M udanyanın 6 7-
lira SÖ kuruş Bandırma
nın 54 liradır. Teklif mek
tupları 21-10-935 pazarte
si saat 15 e kadar Satınalma 
Komisyonu Peisliğine ve
rilmiş olacaktır. ( 3 3 2) 
(6247) 

••• 
7941 

5 3 9 ton arpaya verilen fi-
yat komutanlıkça gali gö
rüldüğünden artırma eksilt
me ve ihale kanununun 46 
ıncı maddesi mucibince pa
zarlıkla münakasası yapıla
caktır. Şartnamesi her gün 
Manisada Askeri satınalma 
komisyonunda görülebilir. 
Eksiltme 28-10-935 pazar
tesi günü saat 1 O da Mani
sa da Askeri Satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 1779 li
radır. Muhammen bedeli· 4 
kuruş 40 santimdir. asilt
meye girecekler 249~ sayı
lr kanunun 2 maddesinde 
tarif edildiği ve teminatları
nı birlikte bulundurmfl}an. 
(348) (6350) 8045 

istiklal Lisesi Direktörlüğünden 
ı - Orta ve lise kısımlarının bütün sınıflann~a nehari talebe için yer kalmamıştır. Ancak ilk kısmına 

leyli ve nehari talebe alınabilir. 
2- Diğer sınıflarda yalnız leyli talebe kaydedilebilir. 
3 - Paz3rdan başka her gün 9 dan 17 ye kadar mektebe başvurul~ bilir. 
4 - Henüz kaydını yeniletmeyen eski talebenin yerine yeni talebe alınmıştır. 
5 - İsteyenlere kayıt şartlarını bildiren öğrenekten bir tane parasız olarak gönderilir. 

Şehzadebaşı Polis karakolu karşısında Teıeton: 22ss4_. 
8156 ·--

Pek Yakında Piyasaya Çıkacaktır. 8341 

İstanbul Üçüncü İcra Memurlu· 
ğundan: 1 - Yeminli üç ehlivukuf 
tarafından tamamına l 4 77 ,50 lira kıy 
met t a k d i r e d i 1 e n v e 
Davutpaşada D a v u t p a ş a ma· 
hallesinin Hekim oğlu Ali Paşa Cad
desinde kain 20. 22, 22/1, 20 ı, 20/ 2 
20/ 3 numaralarla murakkam maa ar· 
sa iki dükkan 3 baraka dükkan umum 
mesahası 4 ı 6 metre murabbaı olup 
bundan 17.50 metre murabbaı bahçe
de bir kat kargir ahır ve 100 metre 
murabbaı bir kat ahşap dükkan ve 
odalar ve etrafı duvar ve binalar ve 
teneke ile muhat bahçe. bahçede erik, 
vişne, ayva, armud, ve incir ağaçları 
ve bir kuyu vardır. Binalar bir tara
fı duvar diğer aksamı salaş ahşaptır. 
Oda, bir aralık bir heladan ibaret O· 

lup ayda dört lira ve diğer oda ise 
üç lira bedeli icare mütehammildir. 
Dükanlar ahşap ve zemin çimento, 
ön tarafı camekan berber dükkiru ve 
tahta kepenkli kömürcü dükkanile 
ufak bir dükkandan ibarettir. Berber 
dükkanı üç lira kiraya mütehammil 
olup diğerleri boştur. 

2 - Ve keza yeminli üç ehlivu

kuf tarafından tamamına 105 lira 
kıymet konulan Hakkı da Başçı Ha
cı Mahmut efendi mahallesinde Nu
reddin sokağında kain eski 17 mü
kerrer 15 numaralı arsa 35 metre 
murabbaı olup boştur. 

3 - Ve yine yeminli üç ehlivukuf 
tarafından kıymet ve yine mezkur 
mahalle ve sokakta eski 19 yeni 17 
Numaralı 58.98 metre murabbaı di
ğer boş arsadır. İşbu gayrimenkul
ler açık arttırmaya konulmuş oldu
ğundan 25/ 1 l 935 tarihine müsadif 
Pazartesi günü saat 14 den 16 ya ka
dar dairede birinci ayn ayrı açık art
tırmaları icra edilecektir. Arttırma 

bedeli kıymeti muhammenenin yüzde 
7 5 ini bulduğu takdide müşteri üze
rinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en 
son arttıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere arttırma 15 gün müddetle uza
tılacakttr. 10 12 935 tarihine müsa· 
dif Sah günü saat 14 ten 16 ya kadar 
keza dairemizde yapılacak ikinci art· 
tırmasında arttırma bedeli kıymeti 
muhammen enin yüzde 7 5 ni bulma
dığı takdirde satış 2280 numaralı 
kanun ahkamına tevfikan geri bıra
kılır. Satış beşittir. Arttırmağa işti
rak etmek istiyenlerin artırmak is
teyenlerin gayrimenkulün kıymeti 
muhammenelerinin y ü z d e 7 5 şi 
nispetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu hamil 
bulunmaları lazımdır. Hakları tapu 
sicillile sabit olmıyan ipotekli ala
caklarda diger alakadaranın ve irti
fak hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve hususile faizler ve maaarife dııir 
olan iddialarım evrakı mü9bitelerile 
birlikte ilan tarihinden itibaren nf
hayet 20 gün zarfında birlikte daire
mize bildirmeleri lazımdır· Aksi tak
dirde hakları tapu sicilli ile sabit ol
mıyanlar satış bedelinin pavlaşma
sı.ndan hariç kalırlar. Müterakim ve~· 
gı, teitviriye, tanzifiyeden mütevellıt 
belediye rüsumu ve vakıf icaresi be
deli müzayededen tenzil olunur. Da
ha fazla malumat almak istiyenler 
12 11 935 tarihinden itibaren herke
sin görebilmesi için dairede açık bu· 
lundurulacak arttırma !Jartnamesile 
~34 899 numaralı dosyaya müraca
atla mezkur dosvada mevcut vesaiki 
görebilecekleri ilin olunur. (15734) 

ZA YI - Mührümü zayi ettim. Ye

n isini çıkaracağımdan eskisinin hük

mü yoktur. Anadolu Hisarında çarşı 

başında 4 No. da M. Ali. 

Dr. A. KUTiEL 
Kara.köy Topçular caddesi N .33 

7823 

Türkofisce çıkarılacak Türkçe ve Fransızca bül
tenlerin basılması açık eksiltmeye konulmuştur. 

Ekonomi Bakanlığı Türkofıs 
başkanhğından: 

ı - Türkofis tarafından Türkçe ve Fransızca ayn 
ayn olarak her on beş günde bir çıkarılacak bültenlerin 
basılması açık eksiltme ile eksiltmeye konulmuşdur. 

2 - Eksiltme 26 Teşrinievvel 1935 cumartesi günü 
saat 1 O da Ankarada Y enişehirde Ekonomi Bakanlığı 
binasında toplanan Türkofis Satınalma Komisyonunca 
yapılacaktır. 

3 - Gerek Türkçe ve gerekse Fransızca bültenlerde 
kullanılacak kağıt ve kaplık Türkofis tarafından verile
cekdir. 

4 - Kaplarından maada 16 sahifeden ibaret olacak 
olan Türkofis on beş günlük Türkçe ve Fransızca bül
tenlerin beher sayısı için baskı adedi Türkçe için 15 00 
ve Fransızca için 1500 olmak üzere 3000 dir. 

5 - Mayıs 1935 gayesine kadar olmak üzere 14 
Türkie ve 14 Fransızca bültenlerin fenni şartname mu
cibince basılma ve ciltlenmesi bedeli 1100 lira olarak 
tahrrlin edilmişdir. 

6 - Umumi ve fenni şartnameler Türkofis Ankara 
Merkezinde ve İstanbul şubesinde meccanen verili,. 

(6442) 8190 

Askeri Matbaa müdürlüğünden: 
Genel Kurmay Başkanlığı matbaasındaki Linotip 

makinesinde yalnız gündüzleri çalışmak üzere 100 11 O 
lira ücretli bir Linotip operatör makinistine ihtiyaç 
vardır. İsteyenlerin Süleymaniyede Askeri Matbaa Mü
dürüne müracaatları. (372) (6523) 8.t:~7 

~D~P_...6._~~~I 

TORI<• TiCAs:11iT ·BANKASI 
KUPONLU ·VADELi • MEVDl.IAT 

~ :: 
·GiT·PARANIN • FA.ıZiNi.•AL• 
Umumi neşriyat ve yazı ışleri Müdürü: Etem izzet BENIC:t. 
Gazete<.ılik ve matbaacılık T A. Şirlreti, tstanbul. Ankara cad

desi, 100.- Basıldığı ver · TAN mathaaa1 
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B"rçok yeni diş 
macunu ç~şitle· 

rıne rac men 

RADYOLi 
daima 

Eşsiz kalacaktır. 
Çünkü onu ku lla
nan rm dışleri te
m z ik, beyazhk ve 

s<1ğlamlıkta he)' 
vakit 

emsalsizdir. 

~ 

İdaremi · 1t" • cı i ın nümunesi mucibince 300 adet 
Tüy stipıir p 1 l a atın alınacaktır. Vermek iste
yenler" n 25 10 3.., tarihine rastlayan Cuma günü saat 
15 de yiızde 7 ,5 Guvenmc paralariyle birlikte Kaba
ta da Lev ım ve mübayaat şubes".rıdeki alım komisyo
nuna mürac tlan. (6321) 

Çerkesköy belediyesinden: 
Cerkeskoyde yapılacak Elektrik tesisatı kapalı zarf 

usuliyle ek il meye konulmuştur. Ke if bedeli 25906 
lira muval t teminat 1942 lira 95 kuruştur. İhalesi 23 
Birincitc rin 935 carsamba günü saat 15 de Çerkesköy
de Belediye Encümeninde yapılacaktır. Teklif mektup
ları iha e · tinden bir saat evveline kadar kabul edilir. 
Bm a a · d proje ve sartnameler isteklilere 12 5 kuruş mu
kabilinde p a ile dnderilece-i gibi arzu edenler İstan-
bu n Hey'etinde bulunan bir nü hasını 
da rl r. İsteklilerin sartname maddele-

almalan ve 2490 sayılı kanunun 

31 Teşrinievvel günü Arsıulusal 

Art ırma günüdür, bu münasebetle: 

• 

iş Bankası Çocuklar Arasında 
Bir Müsabaka Açtı 

Her çocuk "Artırma,, hakkındaki 
düşüncesini on satırı Geçmiyecek 

surette yazmalıdır 

Bu yazılar: 
29 T. E v v e 1 t a r i h i n e k a d a r 
iŞ BANKASI ISTANBUL ŞUBESi 
a d r e s i ne g ö n d e r i 1 m e 1 i d i r. 

En iyi yazan çocuğa 1,00 lira mükafat 
verilecek, ikinciden itiboren 25 kişiye 

birer kumbara hediye edilecektir. 

Mükafatlar 31 Teşrinievvelde dağıtılacaktır. 

·i ve · a ardan ba ka bu işi yapmağa &. 
ehil oldu 1 r ad ~re~ı b~ dairenin vesika~nıda ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
vermel ri rttır. Keyfiyet İstekli olanlarca bilinmek -----------------------------

8355" 

üzere ilan o un ur. ( 6043) 7699 

Devlet De İryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 40.000 lira olan Ankara, Eskişe
hir Konya ve Samsun depolan su tasfiye tesisatları 
31 1 O 935 gtini.ı aat 1 O da pazarlık usulile Ankara 
İdare bina mda ihale edilecektir. 

Bu i e girm k i tiyenJerin 3000 liralık muvakkat te
ıninat ile l an unun tayin ettigi vesikaları, kanunun 4 'Ün
cü madd si mucibince işe girmeğe kanuni manileri bu
lunmad m d ir beyanname ve tekliflerini aynı gün 
saat 14 de k Cer dairesi Komi yon Reisliğine ver
meleri lazım ır. Bu i e ait şartnameler 200 kuruş mu
kabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak-
tadır. (2982) (6400) 

8149 

Güze 1 San 'atlar Akademisi 
Direktörlüğünden: 
Cumhur"yct~ayramı olan 29-10-935 tarihinde An

karada üçun u inkilap resim sergisi açılacaktır. Mevzu 
inkila a ait o mak t.izere re samlar birligine dahil olsun 
olrn m b l'umum re samlann sergiye istirakleri Kül
tür Bakanlı ı dan bildirilmisdir. Sergiye iştirak ede
cek .res am ve heykeltra ların e erlerini 22-10-935 sah 
günt.i ak amma kadar Akademi İdaresine teslim etme
leri. ( 6600) 
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Arsıulusal arttırma günü olan 31 Birinciteşrinde Banka $ube 
ve Sandıklar1nda bir biriktirme hesabı açt1rarak en •••tı tO 
lira yataranlar arasında 100 kişiye aşatıda yazıll lkramlyelerl 
verecektir: 

Birinciye 100 Lira 
ikinciye • 80 " 
Uçüncüye 60 .. 
Dördüncüye 40 .. 
Beşinciye 20 " 
Elllnclye kadar 10 ,, 
Elli birinciden y üncüye k. 5 .. 

Kura Birincikiinunun 7 sinde Ankarada Merkez binasında 
çekllecektlr. Kuraya trirebilmek için para yat1ranlar1n paraıa: 
11nı 7 blrincikinuna kadar çekmemeleri lizımdar .... 
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BAYLARA LA"Z.IM OLAN 

TEKSAYT 
HER ECIA NECE SATILIR 


