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Dl1SL1NDlJKCI; 
lkı cına araamdakı mesafe 

Dün, bir meslckdaş, Beyoğ
lunun büyük otellerinden birin
de rastladığı bir düğüne ait mü
şahedesini yazarken, erkeklerin 
bir salona, kadınların da başka 
b:r salona ayrılmış olduklarım 
haber veriyordu. İki cinsin ara
sına giren hain mesafe, mesut 
bir toplantınm havasına öyle bir 
matem ağırlığı çöktürmüş ki, 
meslckdaşımız, düğün halkına 
giderek: •'Başyuz sağ olsun!., 
derneği bile aklından geçirmiş. 

Geçen akşam ben de Beyoğ
lunun büyük lokantalarından 
birinde. bir ecnebile beraberdim. 
Salonda her masa dolu idi. Ec
nebi bana sordu: 

- Burası bekarlara mahsus 
bir lokanta mıdır? Kadın göre
mıyorum. 

Sahiden de yüz kişilik half 
icindc bir tek kadın yoktu. Ser
best tefsire müsait bir gülüşle: 
"Hayır! dedim, aralarında evli
ler pek çoktur.,, 

Hadise benim için de daha az 
muamma değildi, Bazılarının 
şahısbtnnı tanıdığım bu evli er
kekler, akşamlan neden evlerin
de bulunmuyorlar? Herhangi 
bir zaruı::ct veya zevkle dışarıda 
yemeği tercih ediyorlarsa neden 
kadınlarını lokantaya beraber 
betirmiyorlar ? 

Gece saat sekiz buçuktan son
ra evler birer harem, sokaklar 
birer aelimbktır. Yüzünden pc
ccyi atan modem kadın, şırndi 
de geceyi çarşaf gibi giyiyor, ka
ranlıkla örtünüyor. 

Bunun için gece hayatımız 
yok.Avrupada gecelerin gündüz 
olması, kadının işte olduğu ka
dar, belki daha fazla, eğlencede 
de erkeğinin yanıbaşmda bulun
masındandır. 

Peyami SAFA 

Mason teşkilltının 
Kaldırllması 
Muon tef1dlltamn r.eı.; -.~ ... ilı.-c 

rinc bütün mason localan birer birer 
kapanmağa ba,ıanmıştrr. Içiı eri Ba
kanı Şükrü lUya bu mesele üzerinde 
demittir ki: 
"- Türk masonları kendi idealle

rinin 1lükumetin eaaa programında 
dahil oldutunu gôrcrek kendi teş\cı
J~tlannı kendileri fcshetmitlerdir. Hü 
kumctin bu it üzerinde biç bir teşeb
busu ve alikaaı yoktur ... 

ISTANBUL /CULTUR 
DIREICTO RUGU 

Jstanbul Kültür Direktörlüğüne ve 
kalet eden Mehmet :Eminin Kil tür 
Dircktôrlufilnc ualeten tayin edil· 
megi arzu ctmedigıni yazmııtık. Mch 
met Eminin altı aylık vekalet müd· 
deti de bitmit ve hatti gcçmiı oldu· 
ğundan direktörhiic bugünlerde bir 
utın cetirilmeaı gerekiyordu. Haber 
vcrildi&ine gore genel müfettişlerden 
Tevfik Kültür Direktörlüğüne tayin 
cdilmiıtir. Ankarada bulunan Tevfik 
dün •ehrimizc cclmit ve uzun müd
det direktör vekili Mcıhmet Eminle 
görüşmüıtUr. Yaptığımız soruı•urma
lara göre Tevfiğin tayin emri heniız 
ne kendine ve ne de Kültür idaresi
ne bildirilmemiştir. Emrin bugünler
de gelmesi beklenmektedir. 
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Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDi 
O ıırada çalman kapıyı açmak için 

siden Şahinde biraz ION'& tekrar 
seldi: 

- Ati ıoruyor, dedi, otomobil 
bo,muı, sezmek iıtiyor musun? Al
ta.ytn banyosu olmasaydı ben de ge· 
lirdim. 

Tuvaletini bitiren Cemile hemen 
mAntoeunu, fl'Pkuau da siyerek: 

- Aman çok iyi, dedi, biraz hava 
alaywn. 

Hal»ulci ta K...,..ümrüktenberi 
Cemile Ali ile IN.zı f9)'1• konupnatı 
iıti,_., f.ıkat birbç lcen otomolııile 
yahu laindifi Mide, hep sünün he
yecml.n yüzündm, kendisinde ltu 
ite ...a.ait haleti ruhİJ'e 1Ma1-ryar. 
du. &.sin tam rünü. Saat dalla 
<dört. Ak.-na çcılc nlôt v.,., T•va
leti miilııı ı ••iNi. Biiyiiıkdenye kact.r 
bir uauur. Ali ile hol hol konqur. 
Ondu öj1.._. i.t.ctiii ~ 
haddi ıh ...... )'cık. 

K.pcya kottu. Ali lcaıllıııtini ~•anmt ......_ önünde, .- hir 
yüzle duruyordu: 

- Ha~ ç'* güzel 1 dedi. 
Canilenin arlraaından merdiveni 

Cumhuriyet 
Bayramı programı 
Hazırlandı 

29 Birinciteşrin Cumuriyet bayra
mı programı hazırlanmıt ve dayralara 
yayılmıştır. 28 - 10 - 935 pazartesi 
günü saat 13 den başlıyarak 30 10/ 
93S çar amba günu aktaıruna kadar 
sürecek olan bayramda resmi dayra· 
lar tatil yapacaklardır. 

Hususi dayralann da 29 10/ 
935 salı günü kapanmaları mec
buridir. Şehirdeki bütün dayralar, 
tecimgclcr, meydan'ar. caddeler, ev
ler, nakil vasıtaları gündüz bayrak, 
gece de ışıklarla donanacakur. 29 Bi
rinciteşrin salı günü saat 9 dan 9,45e 
kadar ilbayhkta ilbay tarafından teb
rikler kabul olunacaktır. Bundan son 
ra l O dan 15 c kadar ilbay konsolo~
Jarın tebriklerini kabul edecektir. Sa. 
at l 0,30 da ilbay beraberinde lstan
bul kamutanı o duğu halde Beyazıt 
Cümuriyet meydanına gidecek ve 
meydanda yer almış olan ber gnıpun 
bayramını kutlulayacaktır. Bundan 
sonra htiklal marJı çalınacak ve da· 
ha onra da geçit töreni başlayacak
tır. Evvela. Istiklal için c.anlannı vcr
mış olan kahramanları temsil etmek 
iızcre malul sübay, erler ve şehit ana
ları geçecek, bun an üniformalı yedek 
ıübaylar takip edeceklerdir. Daha son 
ra sıra ile polis, 'llehir ibandoıu, Uni
veraitc ve yüksek okulalar, lise okur
ları, öğretmen okurlan, diger okurlar 
itfaiye bandosu, sporcular ve nihayet 
kurumlar geçeceklerdir. Alay, Beya
zıt, Sultanahmct, köprü ve Şiıhanc 
yokuşu yolilc Taksim alanına çıka· 
taktır. Burada abideye tôrenlc çe enk 
konacaktır. Bu merasime bafanmadan 
once kıt'alar abidenin çevresinde bir 
daire te kil edecek ve sonra mcyda:ıa 
Tılrlc bayrağı çekilecektir. Bu sırada 
Iatiklil marıı çalınacak ve orada bulu 
nanlar sancağı selamlıyacaklardır. 
Taksim alanındaki tören bittikten son 
ra merasime İftirak edenler dağıla· 
~aklardır. Tören günü saat 9,30 dan 
ıt1baren butlin kara nakil vasıtaları ta 
til yapacak, genci caddelerde dolaşa· 
mıyacaklardır. Ayni gün aaat 14 de 
Edırnekapı şehitliğine gidilecek ve çc 
!enle konacaktır. Gece fener alayları 
yapılacak, Harbiye okulu ve Taşkışla 
dan birer grup fener ve meş'alelerle 
Ulusal martlar söyliyerck Taksim ala 
nına geleceklerdir. Ayni zamanda Is
tanbul tarafında fener alayı yapanlar 
da aaat 20 de Beyazıt alanında topla
.nacalclar:drr Tsılrc& ... ,:ı.,1r; ı.n .. r alavt 
Şışhane yokuşu yolile Tophaneye ine 
cek ve oradan dağılacaktır. Beyazıt 
alanında toplanacak olan alay da E
minönilne kadar bir gezi yapacaktır. 

Halit kür•Üleri 

Şehrin bütün kazalarında birçok 
yerlerde halk lcüraüleri bulunacaktır. 
Bu kiırslilerde söz aöyliyccckler tcı· 
bit edi'mittir. Biıtün kürsü adedi 23 
tUr. Söz aöyliyecek olanlar da tam 
80 kitidir. Bayram için Halkevleri de 
hazırhklannı devam etmektedirler. 
btanbul Halkevi 28 Birinciteırin sa· 
at 16 da konıer. 29 Birinciteşrin sa
at 22 de halk balosu ve 30 Birincitcı· 
rin saat 16 da da yine konser verecek 
tir. Bundan batka Alay köşkünde de 
bayram günleri temall verilecektir. 

EDIRNEDEN GELECEK 
YOLCULAR 

Şark Dcmiryolları Edirncden Uzun 
köpruye kadar konvanaiyonel trenle· 
rine binecek Trakya yolcuları için 
huıuat birer vagon takılmasına karar 
vermiştir. Hükumetin emrile alınmak 
ta olan bu tedbirle Trakya yolcuları 
ecnebi yo'cularla karışarak muayene 
olmaktan kurtulmuı olacaklardır. 

inerken, lilübali bir tonla ilav.c etti: 
- Doğnuu benim camm da bu

gün ııezmek istiyor biraz, dedi. Ca
latada. han aobk.lannda pineldtmek 
ten bıktım. 

Bu liübaliliti tetv.ik ebnekte men· 
faati olan Cemile sordu: 

- Nereye l'id:lim, Ali? 
- Nereye isteneniz.. .• Kainat bi-

zim.. Altnnda o yepyeni nu\kine, 
içinde de siz oldukca Ali c.ehenneme 
bile eevir.e ~vine ıider. 

- Bug\in keyfin pek yerinde. 
Otomobile yerleıtiler. 
Ali •olanda konuımaaını iyi IMlen 

fOförlerdendi. Yani heyecanlannın 
tavırlanna mini olacak le.adar kendi
ne hakimiyeti vardr. Hiçl»ir yeri 
lamrldnmadan anlatıyordu: 

- Erlcen kurtuldum. Bey ltu,.ün 
:recliye, aıekize kadar :ratıhanecle ka
laak.. Beni ....... t 1-nlctı, dedi iri: 
"lat• anılNt.:rı ıaraja bınılc, .lc.-n 
1at yedide pi beni al, istenen •· 
part11nana ,.it, Jıanımeflendi.,:i lıııiru 
ıezclir.., Ben de aize seldim. Kah.,. 
ele alıç; ialuımbiline dalıp titin du· 
mans yutacafnna itiraz had almz. 
Hele aiaıinle Old*bın ltODl"L·. 

- S- Mbmbil itilir mİIİıa Ali? 
-Eh. 
- Poker bilir misin? 
- ç.karwn biraz. Ama kumar •v-

mem Den. Neden 10rdun ıulblnan? 
- Bu ıece bize beyin misafirleri 

ıelip polcer oynıyacaldanrus· Ben de 

Ne Dersiniz? 
BiR 

Bir pul deyince, paranın e•ki 
ismini hatrılarşınrz. Fakat lbah • 
aetmeh i•tecliğimiz fey, rumi mu· 
amelelerde, evrak üzerine yapıf· 
lınlan clamlfa puludur, Damga 
pulu resmi bir daired' İfİ olan in
.sanlar için nelrcıdar lrnumlu bir 

• vantadır. Böyle İf takip edenler 
pul almak, pul bulmak, pul ya • 
pııtrrmak için nekadar sıkıntı çe· 
herler. 

Pulun en ziyade lüzumlu oldu -
ğu daireler, ekaeriya para alınıp 
verilen yerlerdir. Bütün vatandaş· 
lar her nevi ınuamelenin neka -
dar pula tabi olduğunu, ve mua • 
melenin muhtelif aalhalar geçir • 
dikçe, muhtelif "kalemler., den 
nekadar pul isteneceğini bilme: 
ile bilmeğe "'e mecburiyeti yok • 
tur. Böyle, bir JairMle İfİn~İ 't'a· 
kip ederken memunın oni olarak, 
fU •uali ile karıılaıırsınrz.: 

- Pulunuz hazır mı? 
- Hayır ..• 
- O halele, alın ela gelin .• 
Derhal içiniz.e bir endifedir 

çöker. Pul, o daireye en yakın o-

"üfus bürosu 
Ay sonnna 
Kadar ~ahşacak 

Genel nüfus say1mı bitmekle bera
ber nüfus bürosu ayın sonuna kadar 
çalışacaktır. Sa~m büro•u dün bütün 
ilçebaylıklardan 'kadın, erkek niıfus 
sayısını gösteren listeleri ilçebayla· 
rın imzalarile istemiştir. Bu malümat 
büroya gelmiştir. Istanbul nUiusu, şar 
baylık sınırı içi ve dışı olmak üzere 
taksim edilmekte ve fakat genel ola
rak vilayetin bütün kazalarındaki mi
fu u ile toplanmaktadır. Nahiyelere 
varıncaya kadar ilk neticeler kaza
lardan ilbaylıktan istatistik Genel 
Direktörlüğüne bildirilmiştir. lstan • 
bulun nüfusu 927 sayımında 690:857 
idi. Bu sayımda dün yazdığımız gibi 
719 binden fazladır. Fakat neticeyi 
lstatistik Genel Direktörlüğü ilan c· 
deccktir. Niıfus sayım cetvelleri nahi
yelerden kaza1ara ve kazalardan il . 
luvJıaa v• "rMan ru. latatiat:ı.: o-.. nal 
direktorlüğlinc (Ankaraya) gonderi-
leccktir. Bu suretle her yerden cct-
veller Ankaraya gönderilecek, lstati 
tik genel direktörlüglinde sayımda 

sorulan sorulara göre istatistik tasnif 
terinin yapılmasına başlanacaktır. 

Beyoğlu ilçebayı Danİ§ Yurdakul
dan dün bir mektup aldık. Daniş Vur 
dakul, Beyoğlu kazasında sayım i§İn· 
de çalışan sayım ve kontrol memurla
rının kendilerine tevdi edilen bu ytik
sek ödevi çok samimiyetle başardık
larından dolayı kendilerine te§ekkür 
etm~edir. Bundan başka sefaret ve 
konsolosluklar, aayım günU kendile -
rine nezaket eseri olarak serbest do· 
laşma verildiğinden dolayt ilbayhga 
teşekkür etmişlerdir. 

SANA.SARY AN DA. V ASI 
Bahçckapıdakt Sanasaryan Hanının 

belediyeye mi, yoksa Ermeni patrik· 
hanesine mi ait olduğu haJçkrnda acı· 
lan davanın mürafaası dün Ankarada 
Temyiz Birinci Hukuk mahkemesinde 
yapılacaktı. Belediye mahkemedl' bu· 
lurunak üzere avukat Seniyyüddin, 
Mahmut Mahir ve Tahsin Yesariyi 
Ankarayı göndermiştir. Ermeni pat
rikhanesi de iki avukat göndermiştir. 

hiç kiflt OJU1IU 1Nlmem. 1 
AU ıülmeie benzer bir s .. pica. 
~ ilk clela bqryla kunetli bir 
hareket yaptı : 

- Gelirler, aelirler ... Wi. 
Ne ıir!emelc istiyo~u? Cemile 

aorclu: 
- Memduh bey diye biri vamııı, 

PUL 

larah nerede &atılır?. Bunu bil • 
melt, heıfetm•k bir meseledir. 

Sonra, bu iı için o anda lüzu • 
muna ihtiyaç görüle pulun kaç 
ku,...,Uık .olduğunu ila bilmeui .. 
nia. M•naura •orar•nız.: 

- Kaç leuruşluk pul lciz.ım1. 
Memur kaşlarını çatar: 
- Daha bilmiyor musunuz?. 

25 kuruşluk pul .. 
O memur, o anda, nedense, .si

zi de kendi.si gibi, her gün. ayni 
muamele ile uğraıan bir adam o
larak tasavvur etmek dalgınlığın. 
dadır. 

Pul satan clükkcinı .saatlerce a· 
rar, nihayet kanter içinde kaldık
tan sonra bulursunuz.. O .zamana 
kadar mutlaka paydos saati gel • 
miş, catmııtır. işiniz iki saat son
raya kalır. 

Yaptığı muamelelertle faz.la 
pula ıhtiyac nösteren dairelerin 
içinde, hcrlaan,i bir ıe'lıilde Pfll 
aatrüa olma.& mı'!. Biz hö1le di
şünüyoruz., 

Habeş Elçisi 
Saikan gez;sanden 
avdet etti 

Bir milddettcn beri Ba1kan memle
ketler nae bır etkik seyahati yapmak 
ta olan Habeşistanın Ankara elçisi 
Berhas Marko dün tehrimize dön
müştür. M. Markos dün Pcrapalas 
otelinde kendısılc gorüşen bir muhar 
ririmize eyahati etrafında şunlan 
söylemi tir: 

- Balkan memleketlerinin ekoncr 
mik durumu hakkında ekonomik bazı 
etütlerde bulundum. Etüt seyahatime 
harp başlamadan tince çıktığım için 
bu hususta söyliyecek bir !leyim yok 
tur. 

Habeş işgüderi Habeş • Italyan 
muha•amatının son durumu hakkın
dakı uallere de şu cevaplan vermiı· 
tir : 

- lta1ya ile aramızdaki bu harbın, 
biıtiın diınya gibi biz de sulhan halle-
~WŞey:-ıiôyferiicÇ'Iftmngcltr:-e-b~ y~ 
da hiç bir ümidimiz kalmadığı gibi 
buna emin de değiliz. Maamafih har
bin son dakikasına kadar memleketi
mizi müdafaadan hiç bir zaman iCri 
durmıyacagız. M. Markoa Türkiye ile 
Habeşistan arasında bir tecim muka· 
vclesi akdi yolundaki etütlerin devam 
ettığini söylemiştir. Elçi bugün bu hu 
Sl.ista hükumetle temaslarda bulun • 
mak üzere Ankaraya gidecektir. 

MEMLEKETLERiNE GONDERI • 
LECEK MUHTAÇLAR 

Belediyeden yardım istemek veya 
mem cketine scvkedilmck icin milra
c.aat eden fakir kimselere ~ahiye di
rektörleri ve polis teşkiUl.tları tarafın
dan verilmekte olan fakrü hal ilmü
haberlerinin esash tetkikat :yapılma
dan verildiği anlaşılmıştır. Bu cihet 
suiistimallere yol açtığı gibi bazı me
murların vazifelerine tamamen laka
yıt kaldıklarını da göstermekte .oldu
ğundan belediye alakadarlara bir ya
yım y;ıparak bu suretle harekete de· 
vam eden memurların ceıalandırıla· 
cakları bildirılmiştir. Falfrüha1 ilmÜ· 
haberleri. kimsesiz, aciz ve sakat kim 
selere verileç:ek ve ayrıca doktor ta· 
poru da a'ınarık evraka raptcdilccek· 
tir. 

.....,.or maıun onu ren? 
- T......_ Öylerıe Uli de pUr. 
- Kim dedin?. 
Ali .. çekti: 
- Ah, eledi, kurbanın .,_ c.. 

mile hanmı, beni söyletme, elcme
iimden olacağım. 

- K:imdir bu Lili? Kadın mı? 

KL:ÇUK HABERELR 
• Japon elçi.iği silcl ataşesi kolo· 

nel Vataro Yoşinada dünkü ckspres
lt tehrimize gelmiştir. Süel ataşe şeh
rimizde birkaç gün kaldıktan sonra 
Ankaraya gidecektir. 

• Fransız Devlet Şurası Asbaşkanı 
eodor Te .. ler dün şehrimize gelmiş 

ir . .M. Testler Fransız eıçlliti crltaru 
tarafından ehrimizdeki milze, cami 

g ec yerlerde gudittlmekte.. 
dir. Kendısı birkaç gün daha kaldık
tan sonra Fransaya dönecektir. 

• Çocukları Esirgeme Kurumu ta· 
rafından lkincite rinin birinde Anka
rada yapılacak Türkiye Başpehlivan
lıgı mü abakaları yeni Stadın tamam 
lanmamasından do.ayı gelecek yıla 
kalmıştır. 

• 1'...tibba odası tarafından açılacak 
olan kü.üphancnin tamiratı son bul
muştur. Etibba odası, burada Türk 
Tıp Encilmeni ile müıtcrcken kütüp
hane açacaktır. Her iki kurum bu iş 
için 2500 Jiıla )'l~Jar:drr. 

• Gtllhan~ Hutanesi kadtn hasta
lıkları profesörü Dr. Ali Esat, bu ayın 
13 ünde Mi,inihte toplanacaıt olan ka 
dın baıt.alı ıın kongreaınde bulun
tnak uaere Almanyayı "litmi§ttr. 

• Bolu Agır ceza reisi Nusret me
zunen şehrimize gelmiştir. lsı.nbul • 
dalri reisliği esnaııııda ltarar~nndaki 
sur•at ve isabetle herkese kendisini 
evdimıig olan Nusret yakında tek

rar,' mahalli mcmuri,fetint gidecek· 
tir. 

• Şehir Mecliıi lkinciteırinde 
açılacaktır. Bu sebeple ruzname ha
zırlanmış ve tab'ına başlanmıştır. 
Bugünlerde davetiyeler de hazırlana· 
..rak ürclerc gönderilecektir. 

• Tcsbit edildigln öre, SIYl.ll'l gli 
nü şehrimizde, 2 hırsızlık, 2 bıçak 
çekme, 2 i5övüpne vak't11 olmuştur. 

• Vapurcu uk ı.Sosyetcsi Cfirektörü 
Mus~fa ile idare meclisi başkanı Fcb 
mi, ~onomi ~ıkanb~ ne temaslarda 
bulunmak lıfizere dlln ekş m Anltara· 
ya gitmitlerdir. 

• Birinci belediyeler kongresi bu 
perşembe günü Ankarada toplanacak
tır. Iç Bakanı Şükrü Kaya kongreyi 
açacaktır. Iıtanbul il ve ıarbayı kon
grede bulunmak üzere yarın Ankara
ya gidecektir. 

• Atinada toplanacak olan Balkan 
milletleri çocuk csirceme koncrcsi 
bir ay sonraya tehir cdilmiıtir. 

DEVLET DEMIRYOLLA RILE IS· 
T A.NBUL U N SOSYETESi ...• .,.n •n 'nTıl;A., 

Devlet Demiryollar.ı He 1 t 
man ve Rıhttm idilrcı.ı ara~!uıtrı.bpJ 
darpap limanının 1~letilmcai meselesi 
ü.zerirwle bit ftlmlf çıkmntır. Bu ih
ti f ifletme haaılatmm yilzde 35 ini 
alması lizım olan Liman tirkctinin 
bu hieacaini Devlet Dcmiryollanndan 
tahsil cdcmemcaindcn ileri gelmiştir. 
Evvelce Haydarpap limanının işlet· 
mc imtiyazı Devlet Dcmiryollarmda 
iken yapılan bir mukavele ile bu iş cı 
ki Rıhtım ve Liman Şirketine bırakıl
mıştı. Halbuki Rıhtım ve Liman ida· 
TCSİ değiştikten sonra yeni gelen ida
re bu parayı Devlet Demiryolların
dan istemişse de tahsile muvaffak O• 

tamamı tır. Bunun üzerine J,iman ida 
resi de kendi vesaitini alarak limanı 
işletmekten vazgeçmiştir. Fakat bu 
surctl Uman itleri Devlet J)emiryol· 
!arının kafi gelm~yen vesaiti basanla
mamaga baıılamı tır. Nihayet iş Ba· 
yındırhk Bakan'ığına aksetmiş ve bu 
hususta Bakanlık~a lazımgclen incele
melere tia lanm trr. 

Leyleimiraç 
Istanbul Müftülüğünden: 
Te rinicvvelin 25 inci Cuma günü 

ırec.ebin yirqıi Jlltıaı olmakla Cuma 
aksamı (cumartesi eeceai) (Leylei 
Mira ) olduğu ilan olunur. 

ı e + 
- Kadın, k.a~ hem de ne mal! 

Bu otomobil onun ne numaralann1 
gönnüstür. Fakat lliz ,olÖT milleti· 
nin ağznnrz yolrhri', söyliyemeyiz. 

- Söyle, benden laf çrkmaz. Tah
ıinin eyJi ol~ığım söyledin, hi~ 
ağzımdan kaçırdnn mı? Dedlcôdu ol· 
du mu? 

Ali cevap vermedi. Şi,li yolunda 
otomobili Mlu mlı ı&rii,ol'du. 

- Sim Aı.. tiftliiiae ,ötüre· 
yim mi? CÜ7• IOl'du. 

- Nereei oruı? 
- Maılaia ıiderlcen güzel Wr 

bahçe Hayvanlar da vardl1', Serin
dir. Emrederaeni:ıt onda birer de W
ra içeriz. Hava alır •c:ak buıüa. 

- Peki. 
Cemile. hiç tec:Tiiheti Olmadıiı 

halde, lmlak doll'unluiu ile, aarhot
lann lrftae '" sır saklamaz oldufu• 
nu \ia,..tu. Alinin \ira içtikten 
aonra ... lıileceiini dütündü .e 
çiftlile ...._ ... iT ~ ~r. 

Bina Mnra ilriıi de otomobilden 
inerek •* •taçlarla dolu, ıölseai 
bol, yemyetil J,ir Hbçeye sirdil• . 
Sol tarafta Wr kameriyeaia albada
ki maaanm etnfına, Miall' bit..._. 
oturdular. Ortalrlcta •iw•ı.a. role· 
tu. Cemile ipek ınmn'-• ıwtmdan 
atanıık ıilriadi: 

- Ne rüzel yer burası! Diye mı
rıldandı. 

- HMtur. Dahıt iferdf'. tP.11~ irin. 

BE"CE 
Enerji ve it zihniyeti 

Esasen eskiden de tanıdıiun Bal• 
kan momleketlerinde ~n yaptığım 
ıeziden sonra fÖyle bir mutkayeıe 
yürütebilirim: 

Türle halkı, bütün Balkanlann en 
namuslu, en temiz, en insaniyetli, 
nazik ve duiplinli halkıdır. Fa.kat 
buna karıılck ı-·r kuıunı, hiç de hor 
görülemiyecek büyük bir eksiği var• 
dır. Enerji ve iı zihniyeti halkımız• 
da biraz kıttır. 

Bu hal tarihi " dini amillerle izah 
edilelailir, Aldığı dini lle.rbiye ile es· 
kiden her Jeyİ Tanndan beklemeye 
alıtmıt olan halkanız, şimdi de, kü· 
çük bir Carkl&, ayni feyi yapıyor, 
her ,eyi devhtten bekliyor. 

Bizde devletçiliğin münakapsını 
yapanlar, bu prensipin bizim mem· 
leketimiz için bilhassa lüzumunu 
ıöıteren bu psikolojik keyfiyeti ço
ğun hatn-lanndan çıkanyorlar. 

Atina vıe Selanikte üç katlı bina
lardan teşekkül etmiı Öyle munta• 
zam cadde ve sokaklar gördüm ki 
zeminleri, henüz İşçi eti .cJeğmemiı 
vıe bir t~ tq bile döıenmemiı tol>'" 
ralc:~. Belediye, ha~n bu kadar sÜ• 
rntle b61üttüğü ve İmin' etriği ıe
hirlerin ıokaklarıru döıcmeye yetit· 
nıi.ror. 
,~de ve AnkaTada \unun tam 

tenini görüyoruz: Bef~iye tarafın• 
dan anlmıı, asfalt döşeli, güzel, ge
niı ve afaçlı bulvarlar. Ve bunlann 
etrafında bir ıürü boı ana. Halk, 
belediyenin açtığı caddeleri binalar• 
İa dolclurmıya yeti~iyor. lzmir 
için çetin bir savaıtan çık1nıı olmA
ya bir mazeret olaTak ileri ıürsek bi· 
le Ankara İç.İn ne diyebiliriz? Dün• 
yanm hangi tarafında ev kiralan, 
nispet dfthilinle, Anlnlrada olduğu 
kadar pahahd11'? Böyle bir ev buh· 
ranrnm etine nerede raılanabilir? 

Ankarada .bina yüzde on beş geti• 
ren bir watken gene nüfuaun artma
lı niıpetinde Olıun bina yapılamı· 
yor ve meaken buhranı yıldan yıla, 
azalmalc •öyle dursun, artıycw. 

lıte, bu D'IHl<en buhranma bile. 
lft.zll!l&'el• biaalan kendiai yapvak, 
de•letin bir çare bulmas1111 iıtemiye 
bizi leTlcebniı olan asıl sebep de bu 
&iil midir? 

ı, zihniyeti bizde daha ym yctÜ 
uyanmı;ya baflıyor. Uzun asırlar, 
memur veya İrat ıahibi, köıemize 
çekilip çubuğumuzu yakarak, böyle 
dünyevi didinmelere lıep yüksekten 
if!'enerek baktık. 

Bu ıibi adi ve müptezel itleri, 
mcmld<etimizr'9 ya~amaama ll"Üııı>'l· 
de ettiğimiz riaya aınıfına terkettilc. 

Fakat sonund. ne gördük? 
Yaıamak ;çin didin:tneyc, çalııma· 

ya mecbur olsn o yabancı unsurlar, 
v-i:1·emw;.t.fü--aıiz..nd11ım-. bJülilM~ 
efendilerin •ervetini, ya,•at yavat. 
f alcat tatmıyan bir devamlılıkla, 
S,.ııkA memleketlere tasıdılar. 

Büvük ve acrklı hal<ikate dııha ve• 
ni gözlerimizi açtık. Hakiki efendili
ğin ekonomide hakimiyet olduğunu 
daha yeni anladık. Fakat bunu an•a· 
mıt olan ancak ••yılı bir avdmlar 
z\~.,,~idir. Bu zihniyeti halkm en 
alt tabalcalartM vannca aıılaymca· 
ya. üstüm\i-ıe asırl.nn mirası olarak 
çökmüt kötü itintlardlln _yaka"TllZI 
kurtanneaya lcadaı- daha çok bekle· 
mdc zonandayız. 

Bizde, halk terbiyesi mevzuubah· 
ıolunca. ilk hatmmızda t,utmamıs 
lizrmge)en nokta bu olmalıdır. 

Yaşar Nabi 

BELEDiYEDEN iSTEKLERiN 
TESBITI iSTENiYOR 

Belediyenin l 936 yılı bütçesinin ya 
pılmasına yakında başlanacaktır. Be· 
tediye bu sebeple diln ıubelere bir ya 
yım yaparak geçen yıllardaki tahsisa· 
tı geçmemek şartilc isteklerini sor• 
mu§tur. Bu istekler en geç 15 Ikin· 
citcşrine kadar belediyeye bildiril• 
miş olacaktır. 

de hayvanlar var. Görseniz bayılır• 
11nız. 

Ali bir •İıe hin ıetirlti. Bardak• 
lan tokuttunnakt& acele ediyordu: 

- Allah razı ol•Ull sizden, Cemiı. 
ıultan, damaiım lcurumuıtu billahi · 
Yollar aıfalt ama ne de olsa toz yu· 
tuluyor. 

Cem'le tki yudumdan fazla içmedi 
- Benim hararetim yok. Diyordu· 
Koltuğa iyice yaslandı ve etrafı• 

na bir kere daha dikkatle beıktdrlatı 
sonra: 

- Ali 1 dedi, haydi söyle bana. 
kim o Lili? Merak ettim. 

- Allah atlana Cemile hanım, üı• 
tüme varma, söylersem ve bey du· 
yana billahi beni kovar. 

- Benden lakırdı çfkmaz, Ali 
Hem ben varJ<cn bey senin kılma dc>
lcunamaz. 

- Kurban olay:ım ... 
- SÖyleme.zsen rahat uyuyamaıt'r 

üzülürüm. 
- Ah, ben senin üzülmemen içil! 

canımı veririm yahu... Fakat na1ıl 
edeyim bilmem ki. 

Ali bir bardak bira daha çekÖ
Cemile göğsünü ıiıirerelc derin bit 
nefeı almıttı. Her denn nefeıin=a er
kekler iiıtündeki tesirini biliyordu-

Ali bir elini dizine vurarak: 
- Dinin. yandıfımın... dedi, ela· 

ysnamayıp ı!yllyeceftm galiba! 
f A .. 1-... ___ , 
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Birkaç utır ~ 
SAGLIK 

30milyonolmahym ! Ö G 0 TL ER 1 
Evvelki g6n evlerim.izde kal- 1111-.1111-.__11111~.__. ............ , ....... s:... .. •-•llll_ ...... .-......... .--..... , 

dtk. Sayun memurlannm sual
lerine cevap verdik. Yakmda 
hudutlanlmz i~de yaşıyanla
rm hakiki adedini öğreneceğiz. 

Yazan: Ziya ŞAKIR Sayım nedir? Bunu aad ml-

Apendiait korkuau 

nıımda he~ anlayabildik 

B .. t.. G" l B. J c· · mi•clba? U Uft QZ er ıru.en ıncıge Bisim ~ekile~en ~y biçe-
ntk bu ifın ehemmıyetinı çolu-

BiiyUk """'ı.r ı,ldlrlet, laefturlu, 
dünyaya iyilik ederler, ama. kendUc
ri. Clbi büyük adam olamıyanJara a
rarlan dokundulu da olur. Onların 
verdikleri zarar haıtahldanndadır. 
Bir büyük adam hata olunca, pse
teler hemen ya.arlar, hekbnleri her 
lln • kendilerinden bılflra ldınMnin 
mlnuım anhyamlyacap llll'ette - ra
porlar yazarlar. Bunun Undnc halkı 
bJr kortu alr. O bUyilk adamın tu. 
tulduiu hutalık bana da ıelinel De
nWr pttikçe artar. O butahk u a

çe'IJTİldi, Yerinden tumu.ı çocufu!nuzla, anamu 
babamıZJa hakkile kavrayaııµadı--~ /ı 1 U A 1 V • ı .... :~ • tınma iisiiliiyordum. Bu üzün. )la ıanan noca sıan nesıııı"it"ı ıum, m bre y11ptığlnm için, 
ilmle claba ipi anJanz ümidile 
bafifliJ«. 

Bizim evdeki nine uymı me
llllU'Ulldan büyük bir teY anla -
madı. Kadmlll'JD ekaerisi Y8'1a 
rmm belH oldufundan nlaldr • 
tar. Kilçtitde!' aokağa ç•ama<hk 
larmdan tkiildiller ... 

Düne kadar milletlerin dışar
düi itlbarlan uyılarmdan fazla 
katkmdıklarile ölçtiliiyordu. 
Bugün motörize ordular ve her 
sene modelleri değifeD uçaklar 
yar. 
Hudutlann emniyeti çok paba 

hya mal oluyor. Bu masraflan 
ka1'fJlamak için, vergi verenlerin 
çok1uiu kan1armm cinsinden ve 
halialifinden daha Cine geç?. 

Btiylk harpten IOlll'8 uıu.ıa-
mı dıprdald itibarlan kalaba
hkla ölçtilmeie ·&atladı. Yan. 
undan fuluı yabancı kandan 
inaanlarla dolmuf olan bagtinldl 
Rornanyanm entem•yonal kıy 
meti timdSd on sekiz milyonluk 
nilfiaauna göredir .. 

YugOllavyamn milli birliğini 
zaman _,,.n flipheli göstere -
cek kadar artan iç aynhklan ch
f&l'daki itibarmdan bir şey ek-
ailtmiyor. • 

Gölderimid, Clenislerimizi, •· 
ralanmm muhafaza ederı kuv-
vetleri belliyecek çokluğu evvel
ki gün arqtırdık. Onun çin kol
larmda beyaz ipretlerile gelen 
ayım memurlarma karşr vatan 
bimletiae giden ukerler kadar 
hürmet duydum. 

Otuz milyon olmala bakmaJr-

TAHViLAT ..... 
Aarfd•lwU~lılllik 

.. m •.so 
4 nz1el8 ı•n aı.n 4M6 

man isinde moda olar. 
Apenditit için de b6yle omauıtu. 

lnptere kralı rahmetli VII inci Ecl
YU bu butaJıta tutuJmadaa ince 
hut.lılm adı yalım butaneJenle uı
hrdı. lncilil krabmn butalıp iberi
ne apendilit korkusu bUtibı dtiayada 
moda oldu. hlJi da ayle psribıtiyor: 

Zonıuldakta suetemm okuyan 65 
11ftnd• uym bir Bay balla mektı.ıp 
)'Umll, apendillt butalılmm eebep
leri ve ona tutulmamak lpn yapıla • 
caJc teYler O.erine bir yaa iltiyor. 
Sayın okuyucumusua iateii 1'enim de 
hotama aitti. kendimi barlarda. cul
nolarda ayakta plp saJat midb u
tlatleriııe beuettim. OnJar da het• 
Iİn iıteğine pre parçalar çalarlar ... 
Bilyilk adam olamıyanlar hiç olmaz• 
bilyttk adamlamı ha9talddanlıa tDtQJ. 
mü latedilderi clbt. ben de artilt ola 
madıpn için artistlere hiç olmasa 
baylece benzemek iatecllm. Zaten. a .. 
pendiait korkuıu bayhca yayılauf ol
dupdan ZonauJdiktald olt1&1aeamu 
sun ilteii ya1ıııs kendiaine mnnfauır 
delildir IUJyorum. 

Bu ata hemen llylCllDeli:ylm ki; 
65 yqmda apandisit ba,UC. udır. ().. 
nun en p 18rtildilll yq, bq ile o
tus ıruıchr. Kendtainin 915yWill ra
bat91&lık ıerçekten a~t 11e renç 
Jıutabfma tutuldulundan dolayı kut 
ıuı.nmaia dqer. Hatalık korkuau tk 
aten daha nyade pnçlikte olur. O. 
aun içfn apandilılttea htkmUı bile 
ruhunun yqmctaia sök ıeas oldulU -
DU ga.teriyor. 

Soma bu baetahlm daha ziyade 
Anglo - tabonlarla Wvwda oldu • 
pu VO' bbim dolu lllalleketlerhı • 
de u oldufwıu freak hekimleri ya • 
arlar ve b~ et yemekleri apan. 

dilit yapar, diye de mana sıJranrlar. ı•·-~!111--.. --~-----------Bu rivayet dotna ola)'dı. •Jlllndilit BIR•MMllt BUYOK llCIWU.'M[IY!ftl 
.. nyade acnsm hutaJIPkf .... 
·~:;:.:... apadititin ayüJan K A s TA D 1 v A IARTHA EGIERTH 
ltUtmekten Ye IOluQIJda ıeJctiiJnf 

Beyaz perdede yanyana görülmemiş bir çift, 
hakikatte kan ve koca 

biri - ............ 9llaeUlk ...... ~. 

Jl!AN KIEPURA • MARTHA EGGERTll 

EVGijNiN SESi 

Monte-Krist 
ALEXANDRA DUMAS'ın 

Ro ... 111ndan pldlllllif .. ......, ... tllm. 

ITTIHADI MiLLi 
Türk Sigorta Şirketi 

Harilc •• lalpt w.iae aiaorta muameleleri icra ..-m. 
9iprtalan ... itin mllait ..uti ....... 

••Mil w...ı ı Golaltilla O..,. il• .... 

GUmrOk muhafaza Ge 
tanhğı iatanbul atınalm 
Komisyonundan: 

ı - Denls v~ tçüı eartriameil .ınUclblaoe 
ton Lavemaritı ~ Jc&ntiiü a...11·935 cuma -~ 
saat 15 da kapatr z~a eksiltmesi yapılacaktır. 

y A Z' A H • 2 -TasmJaiNllD-tutan 3375 }\radir. 
VE H.B C EM 3 - SartnarDe ve eV1af Komis)'ondadır. liör .. wetüüa 

Htl.Jd OfAPIWIBllllDB 4 - İatMtiler yüzde 7 ,5 tutail olaJ1 282 llrabk 
8ULUlfUL. ne makb\18\l veya Banka ~ teklif m.ektud 

---------•· dyle. birına..aat ıs de KoıniS)'Ona Yetmelai. .(8fi8M 
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İngiliz Siyasisi 
Henderson · 

-::-----~---Şimal Denizinde ve Balbkta Dün Öldü 
Çok Şiddetli Fırtınalar Var 

Akdeniz'de 
İtalya - İngiltere 

, Şu ltalya - Habq dava•ının, hangi 
aevletıer armında bir ihtilaf olGuiu 
bir türlü anlaıılamadı. Musolini, da· 
"anın ) talya ile Habe§iıtan araaıma 
briinhaar kalmasını istiyor. Fakat İ.fe 
lnciltere kanıtığmclan ltalya • Habet 
clavaaı olmaktan çıktığına ve ltalya
l~ıiltere davası fdtlirü aldığına~· 
~tr. Muuoliniye göre, eğer lngılt~ 
de anlatacak oluna, meK!e halleclil· 
trı.iı olacaktır. lngiltere ise, davanın 
hajya ile Uluslar Kurumu arasmda 
0 lduiunu iddia ediyor. lngilterenin 
lıu tneaeledeki &lakaıı Uluslar Kuro· 
lnu azası olan bir devletin alikaaın· 
idan daha fazla değildir. lngilizler, 
haJya davayı halletmek iıtene, in· 
Rİllıeıre ile değil, Uluılar Kurumu ile 
•nlatsm diyorlar. Diğer taraftan da· 
"•yı, bir taraftan Jtalya ve Fransa ve 
~ğw taraftan da lngiltere arasında 
lıir mesele !eklinde sörenler de var· 
dır. 

Bu gürültülerin hepsinde de bir 
dogruluk olduğunu kabul etmek la· 
l:llndır. Fılhakika dava bir ltalya • 
liabq davası olarak baılamıf, ite ln
R'iltere kanımca, Jtalya - lngiltere 
davası olmu~ fakat Jngiliz diploma
•İıi bunu 1 tal ya ite Uluılar Kurumu 
~-.ında bir ihtilaf tekline düıünnüı
tin-. Şimdi davanın halli için buluna
cak çare ne olursa olıun, bunttn mut
laka Uluılar Kurumundan geçmeıi la 
:t.nndn-. Ancak bu demek değildir ki 
çare mutlaka Uluslar Kurumunda bu
lunacaktır. Uluslar Kurumunun ça· 
lıflnası, artık baıka yollara npmı§ll1'. 
~e uzhııma yolu aranmıyor. 
ltalya hakkında zecri tedbirler aJuak 
~ devleti yola getinne'k çareleri "ra
tuy~. Çare yine dışanda aranrp bu
lunu,. Ye Uluılar Kunımundan &e
çirı1ir. 

Bir taraftan büvük devleti~" de
legeleri Uluılar Kunnnuncla bu yol
da çalı,ırken, diğer taraftan da 1 ta). 
Ya ile lngiltere arasında bir anlatmn 
t~inine uğraşmaktadırlar. Böyle bir 
llnlatrnayı temin etmek İçin herıey
clen önce, hem J tal ya • Habeş dava
•rna hajlı. lıem de ondan ayn olan bir 
~ ngiliz - J talya "htilahnı ortadan kal
Clrnn.Jc lazımdı. Bu t1nlaımazldc ta 
lnrilterenin Akdenizde büyük ku\•vet 
ler topl•maıı \izer:ine belinnitti. Ak
de.nizin ıilci kapm o!en Süveyiı ve Ce
hditarik i le Malta'da toplanan deniz 
~~-hnızae • toplMan Italya 
Ö<>nanmaımın ve Bingazideki 1 talya 
~uvvetlerinin "'eri çekilmesine kartı· 
ılc nlar-ak lngilterenin de Akdenizde 
t?~'adığı fazla kuvve•Jeri geri çekme 
·~~ ~t.Jep -etnıiııti. lngilizler buna !"aZJ 
0ııınadd.,-. Ve kuvvet toplamakta de
"'- ettiler. AkcMnizde lngiliz kuv
"etleri artıkça 1 talvada da uabiyet 
;rtrna.ya baıladı. Bir kısnn ltalyan
')~r,. l!'gilterenin ltalyadaki Faşist ı-e.. 
• ""!nı vrkmllk kararında oldu~unu 
jddra etmeğe ı.,Jadılar. Bir Tn~liz • 
!Alya ç.&rpıpna11 muhakkak gibi gÖ

bu"'!'eie. ba,ladıiı bir sırada lngiliz 
el ukumetı, böyle bir çarpıfma karımn 
d~ Franaanın lngiltereye yardım e-

jP etmiyeceğini •ordu. Fransa bu su 
• ! lr.aç.malclı bir cevap vermek iate
.,,!tte de lngiltere, UJu•lar Kurumu 
İ'"1~knu ileri aurerek Franqdan böy 
.: bir vaziyette yardnn İıtaneje h&Jc-

oldugunu bildirdi. Fransa bunun 
~--- lngiliz donanınaamdan bir 
~!1'rnrn Alcdenizden geri çelcilme.i

~1 Utedi. Donanmanın Akclenizde top 
llftırnuının balyada uyandırdığı he
Yeeı-nı, hu heyecan içinde Habeı me• 
•desinin bile ikinci plana atddı~rnı 
"e ltalva • lngiliz münasebetJeri dü· 
~elrnedikçe Roma ile Ha~ meselesi 
'
1J:erinde görütmek bile mümkün ol· 
lbadıhnı bildirdi. 
:1..C"nla.1rlıyor lci J ngiliz donanmaımın 

• den.izde toolanma11 meaelesi ü~ 
tlnd. tôvle bir anlapna yaprlmııtır: 

J - Fransa, hemangi bir ltalya ta r:uana l<arıı ı ngiltereye yardıma 
la ltZtr Olduiunu l<ayıt11z ve '8J"(aız o

"ilk l ngiltereye temi.n ediyor. 
it 2 - ) tal va Bingazide topladığı 
U\r\ıletlerin bir kıt'111ınr şreri çekivor. 

'ıh~ -_ 1 ngilizler de Şimal denizinclt'n 
. ~eruze ~ecirdikleri gemilerin iki

•ını geri alrvorlar. 
t"' 4 - J~iltere. ltalva hakkrnda kö
) u bir niyet beslemediğini l:ıildiriyor. 

tal.Ya da l nıiltereye ayni teminatı 
'-eriyor. 
. l~ya • lngiltere münasebetlerin • 
~ lngiliz donanrnasımn Akdenizde 
?Planrnumdan dogan pnrinlik 
~il!lc zail Olmu .. benziyor. Şimdi 

-1'ın lta1ya • Habet harbine nilıa
Yet 'YenneJc için yapacair te.teM>üM 
~ol 111eılnu1tır. Fakat IMa teıebbiiılün 
:'~ak olacafma dair henüz ümit 

...!!!._ci bır vaziyet yoktur. - A. Ş. E. 

BELEDiYELER KONGERESINDE 
NELER GORUŞULECEK ? 

t Önümüzdeki perşembe günü Anka-
ada toplanacak olan Belediyeler kon 
'reaınde bulunmak iıı,.re ""'"h::.., ,,:ı. 
1 •kıam Ankarayı gidecektir. Kon
tr~e konuşulacak bcledıve mesr ,.. 
J nırı ha ında !en, ekonomi ve gelir iı 

gelmektedir. 

Birçok Vapurlar Battı Bir
çokları da Karaya Oturdu 

Kopenhag, 21 A.A. - Uç 
gündenberi Danimarka üzerinde 
hüküm süren f ıruna şimdi en 
şiddetli devresine girmiştir. Da
nimarka telsiz istasyonları Pen
dennis İngiliz vapurunun tehli
ke işaretlerini almışlardır. Va -
pur hemen imdat istiyordu.Nor
veç (iris) vapuru Pcndennis'in 
22 tayfasını son dakikada kur -
tarmıştır. Bir dakika sonra da 
vapur batmıştır. 

Fırtınadan daha birçoli vapu
run battığı bildirilmektedir. 

Bir vapur Jraraya olurdu 

Hamburg, 21 A.A. - Evvel
ki gece Şimal denizinde şiddetli 
bir f ırtma bütün vapur seferle
rini durdurmuştur. 

6000 Tonluk Fransız vapuru 
Adrar, Hamburgtan List'e gi
derken karaya oturmuştur. Ge
len kurtarma gemisi tayfayı al
mak istemişse de tayfa gemiyi 
terketmek istememiştir. 

Almanya ile Danimarka ara
sında münakale kesilmiştir. 

Hamburg. 21 A.A. - Dün Şi
mal deniıi ile Baltık denizinde 

hüküm süren fırtına sükUnet 
bulmuştur. 

W cstraland sahillerinde ka -
raya oturmuş olan Adrar adın
daki Fransız gemisini, tekrar 
yüzdürebilmek için iki hafta ça
lışmak icap edecektir. 

Admiral Scheer ismindeki Al
man kruvazörü bu geminin im
dadına koşmuştur. Ancak sular 
kafi derecede derin olmadığın
dan kruvazör gemiye yaklaşa
mamıştır. 

lakoçyada 
Londra, 21 A.lt.. - İskoçya

mn kuzeyinde olanca şiddetile 
devam eden fıruna, 13 yaşında
ki bir çocuğu devirerek öldür
müştür. 

Bir 11apur kayboldu 
Londra. 21 A.A. - Varduli

ha gemisinin mürettebatından 
henüz hiçbir haber yoktur. Bu 
gemideki 17 kişi, ge~e!1 cumar
tesi günü, Atlas denızınde ge -
miyi kendi haline bırakarak açıl
mışlardı. 

Birçok vapurlar, boşuboşuna 
araştırmal~nna devam ediyor
lar. 

Artnur Henderson 

Londra, 21 A.A. - Silahları 
bırakma konferansı başkam 
Henderson, geçenlerde yatırıl
mış oldugu hastanede, karaciğe
rine yapılan önemli bir ameli
yattan sonra 72 yaşında ölmüş
tür. 

- Henderaon lrimclir? 
1 

Avusturganın Erkinliği 

Barış için italyan - Habeş 
Harbinden Daha Önemlidir 

Londra. 21 A.A. - Dün ölen ı 
Arthur Hendcrson, 1893 yılında ' 
Glascow şehrinde doğmuştur. 
Hendcrson, evvela bir fabrika
da çırak, sonra işçi olarak çalış
mağa başlamıştır. Sonra mahal
li sendikada işyarlık yapmış ve 
N evkastle şarkuruluna üye se -
çilmiştir. İşçi saylav olarak 1903 
te parlamentoya giren Hender
son, 1908 den 191 O a kadar işçi 
partisi icra komitesi başkanı ol
muş. 1914 ten 1917 c kadar ayni 
ödevi tekrar üzerine almıştır. 

Hendcrson, 191 S te ulusal 
Lloyd George kabinesinde ve 
1924 te Mac Donald'in işçi hü -
kumetinde dışişleri bakanlığını 
deruhte etmiştir. 

Henderson, 1929 dan 1931 e 
kadar devam eden ikinci Mac 
Donald hükumetinde yine dışiş
leri bakanı olmuş ve 1932 de si
lahsızlanma konferansının baş
kanlığına atanmıştır. 

Viyana, 21 A.A. - Grazi'de 
vcrd1"i bir söylevde Dışişleri 
Bakanı V erger Waldennegg, 
Awsturyanın öz:gür ekonomik 
gelişiminin i\ ı ~.ı>ci. oa~"lIUil 

, as...ir.in somürge muha-
~1lı'cran daha önemli oldu
ğunu söylemiştir. 

Bakan, zecri tedbirlerin tatfü
kı ile Avusturya tecimi iflas et
tiği takdirde Uluslar Sosyetesi
nin ve öteki devletlerin A vus
turya hükUmetinin ulusun fakir 
düşmesini hiçbir zaman kabule
demiycceğini kaydetmiştir. 

Dolluı'un 11aziyeti 
&1c Avuaturyaltlar 

Viyana, 21 A.A. - Dolfüs'ün 

Fransada Yeni 
Ayan Seçimi 
Başladı 
Pariı. 21 A.A. - Senato seçi

minin ilk sonuçları tunlardır: 
2 müstakil, 1 muhafazakar, 

21 cumuriyetçi, 14 sol cumuri
yetçi, 5 müstakil radikal cumu
riyetçi, 25 radikal sosyalist, 1 
müstakil sosyalist, 2 yeni sos
yalist, 9 S. F. İ. sosyalist, 2 ko
münist. 

82 üye seçilmiş ve 25 üyelik 
için verilen oylar dağılmıştır. 

Solo Joiru 

Pariı 21 'A.A. - Seçimlerin 
sonucu,' senatonun şeklini hisse· 
dilecek derecede değiştirmiş ol
mıyacaktır. Maamafih, sola do~
ru hafif bir temayül kaydedıl
mektedir. Esasen, birkaç ilde sol 
partilerin kazanması ile sonuç
lanan belediye seçimleri böyle 
bir sonucu tahmin ettirmişlerdi. 
Bu temayül ilk seçimlerde yedi 
oy kazanan bilhassa halkçı cep
hede hissedilmektedir. 

İlk defa olarak bir komünist 
senatoda üye olacaktır. 

CümhurlyetCjller 
Blrll§I 

'.Atina, 21 (Özel)° - Cumuri
yetçi partilerin liderleri son top
lantılarında "Bütün Cumuriyet
çiler Birliği,, adında yeni bir ku· 
rul tesisine karar vermişlerdir. 

hatırasını kutlulamak üzere a
şağı Avusturyada, Sankt - Pol
tcn'de dikilen bir anıtın açılma 
töreninde söz alan asbaşbakan 
r n:ns ~tarneoerg uenu~m M. 

••sueı bir mahiyeti haiz olan 
kurulların birleşmesinin özel bir 
önemi vardır. Çünkü bu tedbir, 
kurban giden Dolfüs'ün siyasal 
programını başarmak ve kuvvet 
ve otoritesini göstermek husu
sunda hükumetin beslediği sar
sılmaz dileği temsil edecektir. 

Dolf üs'ün vasiyetnamesini ye 
rine getirmek istiyorsak toplu 
ve birleşik olmalıyız. Gerek ben, 
gerek Başbakan bu birleşme için 
yaptığımız çalışmalarda hiçbir 
hadiseden müteessir olmamak 
ve çıkacak her hadisenin müseb
biplerini derhal yok etmek ka
rarındayız. Avusturya ebediyen 
yaşayacaktır. Avusturyalılar, 
kendi ülkelerine hiyanet etme
dikçe, Avusturyanın inkırazı im
kinıız bir şeydir. 

Ulussever cephe ve milis IC~v
vetleri, Başbakanın yap~a~. ıs
tediği esere karşı tam bır guvcn 
beslemektedirler. 

Cenerırede tecuür 
enevre, 21 A.A. - Hender

sonun ölümü, Uluslar Sosyetesi 
çevenlerinde hakiki bir teessür 
uyandınnıştır. Çünkü silahlan 
bırakma konf erarlsmın çalışma
sına kat'i surette nihayet verme
mesi onun himmetile olmuştur. 
Hendersonun ölümü, konf er an
sın şimdiki durumunda bir de
ğişikliğe sebep olmıyacaktır. 

Kondri isin manida 
Bir söylevi 

Atina, 21 (Özel)- Dün stad
yomda yapılan büyük bir süel 
törenden sonra Başbakan Kon
dilis bir söylev vererek hüku
metin programını anlatmış ve 
0kralhğı şiddetle istiyen hüku
~et gelecek kralın partisi değil
dır. Biz de halkın hakimiyetinin 
eksiltilmesine müsaade etnıiye -
ceğiz. Fakat bu hakimiyete ha
lel gelmeden icra kuvvetlerini 
de takviye edeceğiz.,, demiştir. 

Etıbba Odasında Seçim 

Eti61Hı oda.nda yı;ıpdlln dOn•a Nflll'I 

Etıbba Odası idare heyeti ve dır: 
haysiyet divanı seçimi dün saat idare heyeti asli üyeliğine: 
15 te Etıbba Odası salonunda ya Niyazi İtm1et Gözcü İhsan Sa-
pılmıştır. Toplanan reyler. ma- · .. ' 
zeretleri dolayısile gelemiyen ~1• R_rza ~u~tem, Orhan Ta~
bi rçok doktorların gönderdikle- sın, dış tabıbı Muammer. Haysı
ri pusulaları ile beraber açılmış· yet divanına: Murat Cankat, A
tır. li Fuat, diş tabibi Osman Bur-

Ya~ılan tasnif neticesinae haneddin, eczacı Hüseyin Hüs
ekscrıyctle şunlar kannmrşlar- ııü seçilmişlerdir. 

G r an <dl =o-o 
AL.E.K.SA ~ O R .. ı r.ı 

~TIRAl.AR. 

No. 11 "Çeviren: M. Rasim ÖZGEN 

Çar Biricik Erkek Evladının 
Hastalığı Karşısında 

Sanki On Sene /hti.lJarlamıştı 

lltinci Niltolo ile ailui elra"dı.1913 fe bir Jur :aiyaletintls 

Çar. bu defa kestirme harekete mec 
bur oldu ve 23 teşrinievvel 191 S de 
Gran-Dük azleden ve kendini baş· 
kumandan yapan emri imza etti. 

Ruputin nerede görünüyor 
Raıputinin ıimaıı, bütün medeni 

dünyanın muhayyelesini tutmuıtur. 
Birçok ciddi tarihçiler, velut kafalı 
romancılar. iımmi Sibirya köylüsü -
nün Rusyanın altust olmasındaki te· 
ol. ini cııı\a[mak 1ç\n birçok büyUk c • 
serler yazdılar.Bu cserlerde,Rasputi
nin uzun ukalr, ressamların elinde 
§cytani bir manzara aldı. 

"Rasputin hakikati .. oldukça basit 
tir. Onun ikbal mevkiine yükselmesi 
ikinci Nikolanın nezaketinin diğer 
bir cephesini teşkil eden diğer bir fa. 
ziletkirhğının eseridir. Çar, sadık bir 
koca ve şefik bir baba idi. Bir erkek 
evlat istiyordu. Prenses Aliı dö Hes 
Darmştat ile izdivacının dokuz sene
sinde birbiri arkasından dört kızı ol
mustu. Erkek evlat düşüncesi onda 
sabit bir fikir haline gelmişti. Benim 
birbiri arkasından beş oğlum olması· 
nr. kabil olsa muaheze edecekti. Hat 
ta. bu yüzden, inanılmıyacak bir ıey 
olan imparatoriçe ile samimiyetimiz 
bile iyice soğumuştu. 

Bir gün, bellisiı: bir adam sarayda 
belirdi. Karadağlı iki Gran düıes (Ka 
radağ kralının kızlan: Biri gran dük 
Nikola ile. digeri gran dük piyer ile 
evli) "Paristen doktor Filip,, i tak -
dim ettiler. Fransız ıefiri, dilinden 
bal akan yabancıya aldanmamasını 
hükumete bildirdi: fakat Çar ile Ça
riçe dinlemediler. 

Aldanmak ihtiyacınr hiasedenler, 
çabuk aldanırlar. Doktorun guya il· 
mi belağati tesirini gösterdi. O, do
ğacak çocuğun cinsiyeti üzerinde mü
enir olmak kudretini haiz olduğunu 
ıddia ediyordu. Hiçbir iliç kullanma
dıgı için saray doktorlannm mümane 
atina ugramadı. Onun büylik ıırn, 
bugünku Tviligh sleep nazariyeye 
oldukça yaklaıan karııık bir ipnotiz. 
macılık idi· 

İki aylık bir tecrUbeden sonra. im
paratoriçenin gebe kaldıgını iddia et
ti. Biıtun ziyaret kabulleri kesildi. 
Bütün Avrupa gazeteleri, Çar ailesin 
de muhim bir hadisenin zuhurunun 
yaklaştıgından bahsettiler. Altı ay 
sonra imparatoriçe 1iddetli bir sinir 
buhranı geçirdi; doktor Fili pin şid • 
detli itirazlarına rağmen saray be • 
kimleri çagmldı. Hüküm, seri ve a
gır oldu. Hiçbir gebelik alameti bu· 
lunmamıttr. 

Doktor Fılip e§yalarını bağladı ve 
P.anıe döndü. 

Aleksinin (Hemofili) hutalıiı 
İki sene gceti. 30 temmuı: 1904 te, 

imparatoriçe. çoktanberi beklenen ço 
cuğu dogurdu ve ismi Aleksi konul
du. Aleksi, üç yaırnda iken, bahçede 
oynarken duıtü ve bumu kanamıya 
başladı. Saray hclnmi. bu hale ka11ı 
n~ yapmak kabilse yaptı. fakat bü • 
tun tedbirler boşa gitti. Çariçe bayıl 
dı. O, bu ardr arası kesilmiyen bu -
run kanamasının mahiyetini anlamak 
için alım mütehasııslınn sözlerine 
mühtaç delildi. Bu hastalık, üç asır· 
danberi baba cihetinden olan ailesi -
nin erkeklerinde irsi bir hal idi. Ro-

manofların dinç kanı. Hes Darmıt.at 
duklerinin zaif kanını müvueneli bir 
hale gctirememiıti. 1ıtc bu masum 
çocuk ta, Rus sarayının. ikinci Niko
layı evlendirmek işindeki hamılinin 
kurbanı olmu§tU. 

Çar, az zamanda on senelik ;ihti • 
yarlamııtr. O, yegane oğlunun, sev· 
gili Aleksisinin. tıp ilmi tarafından, 
genç ölmiye yahut büttln ömrünce 
malül ya amıya mahkum edilmesine 
tahammiıl edemiyordu. 

- Avrupada. oğlumu tedavi ede
bilecek hiçbir miıtchasııı yok mu? 
İstediği ~rayı veririm. Onu, aara
yımda. kendı evinde olduğu gibi, 
yerlettiririm. Aleksi kurtulmalıdır. 

Saray hekimleri, umitsız idiler. Ce 
vaplan, tamamile menfi idi- Onlar, 
Çarı bot hayallere kaptırmak istemi
yorlar ve Hemofili hastahğtnı tedavi 
edebilecek. yeryUziınde hiçbir müte
hassıs bulunmadıfma kanaat getir • 
miş bulunuyorlardı. 

Saray doktorlanndan biri : 

- Haşmetmaapları, veliahtın bu 
hastalıktan tamamen kurtulamryaca· 
ğını gözönunde bulundurması icabe· 
der. Hemofili hücumları arasıra nük· 
sedecektir. '7eliabtın duımesine, bir 
tarafının keıılmesine ve tırmalanma 
sına mani olmak için çok dikkat edil 
mek lazımdır; çünki en küçük kan 
çıkma11, Hemofiliye tutulmuı olan 
uzuvlara pek mühlik olabilir. 

Derevenko isminde iri yarı bir ge· 
mici Aleksiye neı:aret ctmeğe tayin 
edildi ve yorulduğu ı:amanlarda onu 
kucağında taıımrya memur edildi. 

Hayat, ebeveyniq nazarında kıy • 
metini kaybetti· Artık onların önün· 
de tebessiım bile edemiyorduk ve sa
raya ziyarete giuigimiz zaman ide • 
ta taziye merasiminde bulunur gibi 
bir hal alırdık. İmparator, hadden 
aşın bir çıtıımada derdıni uyutmıya 
koyulmuştu. lmparatonçc öyle de -
gildi: daima dolctorlann cehaletin • 
den babsedıyor ve prlatanları ter • 
cib ettiğini saklamıyordu. İhtımal kı. 
zemin, kerametçilere artık müsai 
idi ve ıkı Karadağh gran düşes, Raıı 
putini kabul ettirmekte guçluk çek
medıler. 

- O, bir barikaaır. Onun iyileştır 
medıği hiçbir hastahk yok. Şüphesiz 
bu. baait bir Sibirya köylüsüdür, fa. 
kat bi1irsin Alis. beıeri ilim ve irfan
la mucehhcz olanlara kudretini ilham 
etmez. 

Raaputin dastanının tcf errüatını 
hıkiyeyc lüzum yok. Yalnız hemofi· 
1ı buhranlarının bertaraf olmaltllın 
yalnız ~i~ tesadüfe mi, yoksa bu kur 
naz fa.kınn, dofduğu yer olan Sibir
yadakı Mongol hekimlerinin bildikk 
ri bir çareyi tatbik ctme5i neticesine 
mi, medyun bulunduğunu bugün <k 
•?rm~mak kabil dcgildir. Fakat Ça
rıçenın nazarında mesele halledilme· 
miıti: O, oğlunu ölumden kurtarm ş 
tı. İkinci Nikola ise Rasputindcn 
nefret ediyor, onun saraya gelip gıt
mesine lnzıyordu. Umumi harptf'n hi 
raz evvel Raaputin Sibiryaya dönmi
ye icbar edildi. Orada bir köylü ta· 
rafından biçaklandı: az daha ölllyor· 
du. 

:Arkası var 
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Dünya Gazetelerine Gore Hidise·ı·er 
Negüs, Seyyuma Aksumu General Dö 

Geri Almasmı Emretti Bono Cepheyi 

imparator Harbin Neticesinden T efiiş Ediyor 
Ümitvar Olduğunu Tekrarlıyor 

Eritrecle ltalyanlar lıu.)'V lıaaarlarlten 

.,Poria • Sair" tlon: 

İtalyan tayyareleri, Şire vilayetin· 
de üçüncü bir habeı kolordusunun 
bulunduğunu keıfettller. Anlatıldığı· 
na göre bu kolordu Aksumu alan 
İtalyan kıt'alarının yan tarafını tut
mak istiyordu. Aduadaki umumi ka
nrgah bu manevranın önüne geç
mek için her türlü tedbiri almıştır. 
İstihbarat ıubesine mensup subay· 
lar, İmparatorun Ras Seyuma Ak
sumu her ne pahasına olursa olsun 
işgal etmesi için emir verdiğini ha
ber almıılardır. İmparator ehemmi
yetsiz olan stratejik kıymetinden zi
yade siyasi ve dini sebeplerden dola
yı bu emri vermiştir. Çünkü Aksu
mun kolaylıkla İtalyanların eline 
geçmesi HabetUler üzerinde fena bir 
tesir yapmı§tır. 

Habeşliler dün Setit Mhrini bey
hude yere geçmeğc te§ebbüs etmif· 
]erdir. Gecenin müsaadesinden isti
fade eden ve kama ve saldırma ile 
müsellih habeılilerin yaptıkları tc· 
tcbbua mitralyoa aUl!iyle lıunı..""-. 
Bunlann çok azı sag kalmıştır. Yüz 
.kadarı da İtalyanlara esir olmuştur. 

Bu esirlerden ikisinin isticvabın
dan anla§ıldığına göre Ras Seyum, 
kuvvetlerini Gurungura nehri sahille 
rinde, Aduanın cenubuoaa toplamak
tadır. Fakat tecavüac geçmeğe niye
ti oulup olmadığı veya İtalyanları, 
tahkim edilmiı olan mevzilerinde 
uzun mvddet bekletmek isteyip is
temediği henüz anla§ılamamı§tır. 
Süvari istikşaf bölüklerinin bu bava· 
lide yaptıkları keşiflere bakılacak o
lursa bu ikinci ihtimal daha kuvvet· 
lidir· 

Raa Kassanın hareketleri hakkın
da, umumi karargahta bir tereddüt 
ve kararsızlık vardır. Anlatıldığına 
göre Ras Kasa, Lasta havalisini ter
ketmi1 ve Makalleye doğru ilerleme· 
ğe mecbur olmuştur. 

Habeşlilerin dini duyguJanna ria
yet etmeğe karar vermi1 olan İtal
yanlar, Akıumda bir tek asker bile 
bırakmamışlardır. Yalnız civar tepe
leri işgal etmişlerdir. Şehrin kapı
larında nöbetçi askerler, süngüler ve 
toplar, bronz heykeller gibi har.cket• 
•İz bir halde bekliyor. 

Papaalar ve kadınlar bu nöbetçile-

No. 29 

H 1 N Ç 
EDGAR WALLACE 

"Gel, seni gezmeğe götüreyim'' kabi
linden vuku bulan davet büsbütün 
zihnini meşgul ediyordu. 

Son günlerin hadiseleri üzerine 
'Adele'e mckayyet olması için memcr 
ettigi detektifi başka vazifeye almış· 
tı. Fakat timdi ayni talimat ile kızın 
evinin bulunduğu civara mahalli bir 
polis ikame etmeğe karar verdi. 

Genç kızı evine götürdükten son· 
ra, polis komiserliğine gitti, Komiser 
orada değildi. Nöbetçi memur da 
Brixan'ın emirleri üzerine, bir ada· 
mını ayırmak istemiyordu. 

Ancak Brixan'ın telefonla tefi bu· 
Jup konuımak iıtemcai üzerine ne o
lur ne olmaz diye muvafakat etti.Mcv 
:euubahs sokağa üniformalı bir nokta 
koydu. 

Brixan, Knebvorth'un evine dön
dükten sonra, genç kızın. bulduğu 
şeyleri yeniden tetkik etti. Clrloral 
butylique bir zehir, hem de müthiş 
bir zehirdi. "Bogaz Kesen" bu zehir
den acaba nasıl istifade ediyordu?. 

Kelepçe parçasına gelince, onu da 
1ıir defa daha gözden geçirdi. Bu 
farganm iki tarafını böyle parçalıya· 

rin çıplak ayıkları dibine galetalar 
ve bal bırakıyorlar. Fakat askerler 
bu hediyelere, ancak ayağa kalktık
ları zaman el alirilyorlar .. Herbirinin 
etrafında bir çocuk aürüıü, sükunet· 
le bakıyor. 

Şehrin mektebinden çok ytiksekte 
uçan bir tayyarenin çıkardığı seslere 
benziycn boğuk prkıJar, garip nağ
meler geJiyor. 

Tayyare 
Hücumlarına nasıl 

· Karşı koymah ? 
"Pari. • Sair'' dan: 

Adisababada latif fakat kuvvetli 
harp tezahürleri görünüyor. 

Decazmaç'ın kumandası altında 
bulunan ve Kembala vilayetinden ge· 
len 15 bin ki~i bugün imparator Ö· 
nünde bir geçit yaptılar. İmparator 
Mendik sarayının karıısında bulu
Jlan bir .çadır altındı bulunuyordu. 
Bu 1 S bln asker, an hlan iptıllıiı on 
halde bulunmasına rağmtn İtalyanla
rı Aduadan koğmaktan, onlan denize 
dökmekten ve 20 bin kadar tahmin e
dilen diğer kıt'alarla birlcımekten 
bahsediyorlardı· 

Öğle üzeri, askerlerin geçit resmi 
bitti. SU bakanı M ulugeta imparato· 
ru selamladı. Jll egus, bunun üzerine 
askere hitap ederek harbin neticesi 
hakkındaki itimadını beyan etti ve 
askerlerden Tigrcdeki harbeden kar
deşlerine yardım etmek için, cepheye 
gitmkte acde etmelerini istedi. 

İmparator ayni zamanda, tayyare
ler geldiği zaman~ yürüyüş halinde 
bulunan kolların dağılmalarını söy
ledi. 

- Biribirinizin yanında bulunmak 
tan sakınmalısınız. Şimalde, geceleri 
yürümeniz lazımdır. Düşman tayya
releri üzerine hiç tereddütsüz ve 
kendi teşebbüıünüz1e ateı etmeli
siniz. Çünkü tayyareler tchirlerinize, 
köylerinize ölüm getirebilir ve hatta 
ailelerinizi öldilr.cbilir.,. 

Negus söylevini, yakında kendile
rile harp meydanında buluıacağını 
söylemekle bitirdi· İmparator, krallar 
kralı ve ordularının birinci neferi de
ğil midir? 

bilmek için, görUlmemit bir kuvvet 
lazımdı. Bu muammayı bir türlü çö
zemedi, halletmeğe uğratmaktan da 
vazgeçti. 
Yatmazdın evvel, 93toyu tarassut 

altında bulunduran müfettiıi telefon
la ırrayıp buldu, konUftu. O taraflarda 
yeni bir şey yok. Hergünkü bayat za· 
hiren tabii cereyanını takip ediyor. 
Müfettit şatoya davet edilmit ve Gre
gory kendisine Bag'ın bili gelmedi· 
ğini söylemişti. 

Brixan dedi ki: 
- Sizi bu gece de orada bırakaca

ğım. Yann tarassudu kaldıracağız. 
Çünkü Scotland Yard timdi kanuti
ni değiıtirdi. Foaau'n ölümünde Gre· 
gory'nin bir alikaaını görmüyor. 

Telefonun öbür ucunda bir ho
murdanma oldu. Brixan müfettiıin 
bu kanaate ittirak etmediğini anladı. 

- Nasıl alakası yok? diyordu. Ya 
fÖyle ya böyle, uzaktan, yakından 
muhakkak alika11 var. Ben buraya 
yakın bir tarlada kan lekeleri taır· 
yan hasır bir 93pka buldum. Şapka
nın içinde Çandideki Chi Li maia
zalarının markası var. 

Brixan hemen alikalandı : 
- O ppkayı yarın sabah bana 

gönderirsiniz, dedi. 
Ertesi giln yemek yerken ıapkayı 

getirdiler. Detektif dikkatle muaye
ne etti. Bütün bu macerayı Brixan
ın ağzından öğrenmit olan Kneb
vortb da flpka.f.1 alıp baktı. Dedi ki: 

Ya§mur az olursa 
Kışında harbe 

Devam edilecek! 
"Porü Sair'' tlan: 

Mareşal Badoglio, Mussolini
nin tasavvurlarına karşı İtalyan 
tebaasının muhabbet ve sadakat 
leıine şahit olmuştur. 

Conte Biancamono vapuru 
Portsaide girmezden evvel, Sü
veyş kanalında, büyük cüsseli ve 
elinde bir valiz bulunan bir Afri
kalı güverteye fırladı ve genera
lin ayaklarına kapanarak dedi 
ki: 

- Ben sizin eski bir emirberi
nizim. Siz Libya ilbayı bulun -
duğunuz zaman hizmetinizde i
ken yaralanmıştnn. Adım Ede
go - Guangul'dür. İsterseniz be
ni asın, ben sizinle beraber ge-le
ceğim.,, 

Onbaşı olan Guangul, diğer 3 
arkadaşile beraber, Eritreye git
mek üzere bir kamaraya yerleş
tirildi. 

Biraz sonra Mareşal Badoglio 
umumi durum hakkında bana şu 
diyevde bulundu: 

- İtalya, tasavvurlarını hüs
nüsuretle neticelendirccektlr. 

Fakat her koloni işi · gibi bu 
da biraz zamana muhtaçtır. Her 
harp iki zamana aynlır: Evvela 
seferberlik, sonra da tecemmu. 
Habeşliler seferberlik ilan etti
ler, fakat ikinci kısmı henüz ya
pamadılar. Onlar tecemmüleri
ni bitirdikleri zaman biz de küt
le halinde bir hilC!Um beklivebi
liriz. Onlann tercih ettfkleri 
harp şekli budur. 

Mareşal bundan sonra İtal
yanlann böyle bir hücumu bek-
t-..a:ı..ı--:-: - '-- -..&- '--~ 
cuma karşı koyabilmek için el· 
lerinde bulunan modem silahla
n kullanmak fırsatını bulacakla
nnı söyledi. 

Mareple gelecek taarruzun 
ne zaman yapılacağını sordum. 
Gülümsiyerek şu cevabı verdi: 

- Daha başka gazetecilerin 
de gelebilmesi için taarruzun 
daha birkaç gün tehiri hakkın
da Asmaraya bir telgrafla tali
mat vereceğim. 

- Uzun bir harp sözünden i
ki üç senelik bir zamanı mı kas
tediyorsunuz ? 

- Kat'i tahminlerde bulun -
mak kabil değildir. Fakat ikin
cikanun yağmurlan daha hafif 
o1abilir. Bu takdirde kışta da 
harbe devam etmek kabil ola
caktır. 

İtalyan genel kurmay başka
nı olan ve İtalyan kara, deniz ve 
hava kuvvetlerinin başkumanda
nı olan Badoglio, Eritre ve Ser 
malide bir teftişte bulunacaktır. 

- Yaralı bakır yüzlü adamm ba· 
ırnda, Longval'in evine yatırıldığı 
zaman, Foaa'un ppkası vardı diyor· 
aunuı:. O halde bunlar ppkaları 
böyle nerede değiştirdiler? Her hal
de 93to ile ihtiyarın evinirı arasında 
olacak. Yahut •.. 

- Yahut? 
- Yahut da bu şapkalar Grego-

ry'nin tatoıunun içinde değişmiş o
labilir. Bu 13pkada kan lekeleri var 
ama, hiçbir yeri de hırpalanmamış. 
Orası da tuhaf değil mi? 

Brixan da bu fikre iJtirak etti: 
- Evet. çok tuhaf 1 Eğer ilk tah· 

minimde aldanmıyorum. bu iti izah 
etmek o kadar mü,kill olmıyacak. 

Fakat Brixan ilk tahmininin ne 
olduğundan bahsetmedi. 

Direktörle beraber stüdyoya git
tiler. Biltiln trup ktnapeye binmitt 
hazır vaziyette bQlunuyordu. Deli
kanlı, allab vere bir hidiıe çıkmasa 
da, trupla beraber gitse diye düşü
nüyordu· Hepai de neıeli gençlerdi. 
Yerleı.inde duramıyorlar, kaynıyor· 
lar ve ncıelerini mtıhitleriııe dajıtı
yorlardı. 

Brixan telefonla Londra ile ko
nuştu. Yeni bir haber yok. Artık 
bir müddet için olıun oralardan u
zaklaımakta bir mahzur yoktu. O da 
otomobiline binerek neıeli artistlerin 
peşinden gitti· 

Kuleyi, daha oraya varmadan bir 
çeyrek uıt eTYel fardü. Çok yük· 

Fransa İngiliz Dostluğunu Kaybetmek Üzere 

Sir Osten Çimbirlayn'ın Habeş 
Meselesi Etrafında Söyledikleri 

"Pam-Soir,, Jan: 
Londrada denildiğine göre 

Fransa. İngiliz dostluğunu kay
betmek üzeredir. Fransız efkarı 
umumiyesinin, Habeşistanın is
tilasına, İngiliz efkarıumumiyc -
sinin gösterdiği kadar şiddet 
eseri göstermediğinden serzeniş
te bulunulmaktadır. Fransız Hü
kumetinin, İngilterenin istediği 
zecri tedbirlerin tatbikim tadil 
ve geciktirdiği iddia edUmeb.te-
dir. ' 

ingilterede iki defa finans ba
kam, 1924 • 1929 a kadar beş se
ne Dışişleri Bakanı bulunmuş o
lan Sir Austen Chamberlain'in 
bana bu hususta söylediği sözler 
dikkatle düşünülmeğe layıktır. 

- İn[iliz cfkanumumiyesi 
şayanı dıkkat bir ittifak ve sa
rahatle vaziyetini tayin etmiştir. 
Burada hiç kimse İtalya ile har
betmek istcmi;yor. Fakat yapı1an 
işlere karşı kabul yiizti göster
mek te, yalnız Habeşistandan 
başka daha başka şeyleri feda et
mek demektir. Bu, ayni zaman
da arsıulusal münasebetlerin. 
arsıulusal bir müsavatta idare 
edilmesine dair olan prcnsipi de 
feda etmek olacaktır. 

ICnmyonlorla aker oe cepltane nalıledtliyor 

hayr~t ediyorum. Çünkü 1924 dan ve Mısır için hayati bir me
senesınde Cenevrede arsıulusal seledir. Bu mmtakada menfaat· 
anlaşamamazhkh\nn barışsal bir !erimiz tehdit altında kalmış ise 
surette tesviyesi hakkındaki pro- bize haber vermek laznndı. Fa
tokol imza edildiği zaman, İn- kat Mussolini bu noktada bizi 
giltere Fransa tarafından mül- teskin etmek gayretini göster
hem olan bu protokolu tasdik et- miştir. İtalya, bizim ve diğer 
mektcn imtina etmişti. O zaman büyük devletlerin harpten evvel 
siz! ~n~ilterenin Dış lş!er Baka- kullandıkları metodu kullanmış
nı ıdınız. O zaman ingıltere na- tır. Biz, Uluslar Sosyetesi pak· 
mma, muhtemel bir tecavüze tını ve Kellog paktını imza et
karşı, zecri tedbirlere ve icap mekle bu fikir ve metotları ar• 
ederse süel tedbirlere müracaati tık terketmiş bulunuyoruz. 

Mesele şudur: Bütün Avrup;ı reddetmiştiniz. Mevzuubahis olan mesele, Nil 
devletlerinin riayete mecbur ol- - Evet, biz İngilizler, muhte- kaynaklannın tahtı emniyette 
duklan hattıhareket kaideleri mel durumlar karşısında yapa- olup obnad.ı.ğı değildir .. Yeni. a_r-
var mıdır? Evet veya hayır. Ve- ı ı b 

caklarnnıza dair evvelden karar sıu usa munase at sıstemınıa rilen sözlere ve serbestre müza- ... d 
:ıL' k Ad t. . d '"''ld" 1 tı'k yapyıp yaşamıyacagı rr. kere ve alenen ve resmen kabul verme a e ımız egı ır. s - .. .. . . . 

d·ı dl · · b ı· b' · . Bu, butun mılletler ır.ın ehem· e ı en an aşmalara ıtımat ede- a ı muayyen ır çerçeve ıçıne . . . ~ . .. 
bilir miyiz? Yahut Uluslar Sos- alarak bu ihtimalleri evvelden mıyeti olan hır meseledır. Mu· 
yetesi paktı, istenildiği zaman , görmek istiyen bu protokol bi- letlerin mukadderatı, ı.u ,ua!e 
kendisinden yardım istenilen ve zim ulusal ıeciyemize uymaz. verilecek cevaptadır. Efer Ulus
bir yük teşkil ettiği zaman bir lar Sosyetesi paktı muzaffer ola
tarafa atılan bir kağıt parçası Bizim için Uluslar Sosyetesi cak olursa, ona karşı beCJediği· 
mıdıı:?. b' . . h k k" 

1 
~ktı kifidil'.. Eğer biz hiçbir ta- miz itimat, kuvvet bulmuş ol:ı

Tşte ızım ıçın a ı ı ~ese e tUnn.n. •ıuııa g-n nn:ıuı,~sek, ev- caktır • 
bundadır. Uluslar Sosyetesı pak- velce verilmiş oı~ .. QU.., ... '--,, -· - o"• ... . o. . .. 

tını muhafaza için İngiltere ma- bir kı~et -vermış olmamızdan- yanın, Habeşistana tecavüzünü 
hiyeti ne olursa olsun, lüzumu dır. !ngilterenin İtalyan teşcb- cezalandırmak istiyorsa.. yann 
olan tedbirleri almak suretile va- büsünü cezalandırmak hususun. Almanyanm, Fransız topC'ağına 
zifesini yapmağa hazırdır. da gösterdiği istical acaba, lngi- yapacağı bir tecavüzü de her 

- Siz mahiyeti ne olursa ol- liz menfaatlerinin ciddi surette türlli vasıta ile cezalandırmc.ğa 
sun diyorsunuz, fakat Laval tehdit edilmekte olmasından karar vermiştir. Paktı imza 
Fransanın süel zecri tedbirlere ileri gelmiyor mu? eden ve ona sadık olduklarını 
iştirak etmiyeceğini söylemiştir. - Yanılıyorsunuz. Bizi bu bildiren devletler, İngiliz mu-

d h k b d rahhaslarını pakta karşı göster-- Biz bundan hayrete düş _ tarz a are ete mec ur e en şey 
Uı 1 S t · kt d k dikleri gevşeklikten dolayı it· tük. Hatta, neden saklıyalını, us ar osye esı pa ı ır, yo -

h ~ f ti d w ·ı s· ham etmi•lerdir. Fakat onlar Fransanm bu meselede hattıha- sa ususı men aa er egı. ı- ., 
reketini tebarüz ettiren tered- zin İngiliz siyasasına Makyavel f:r~~ taahhütlerini ifa etmiyor-
dütler ve hodbin endişelerden bir ihtiyatkarlık atfetmek husu-
dolayı biraz gücendik. Uluslar sunda gösterdiğiniz bu temayiil, Kapı kapandı ve düşünceli 
Sosyetesi paktını muhafaza İngilizleri çok hayrete düşüre- adnnlarla yürürken Sir Austcn 
edip etmiyeceğirniz ve taahhüt- cek bir şeydir. Chambcrlain'in bana netice iti
lerimizi ifaya hazır olup olmadı- Bizim ulusal menfaatlerimizi barile şunları söylediğini anla· 
ğımız meselesine verdiğimiz ce- idare hususundaki tarzımızı bi- dım: 
vap hiç şüphe ve tereddüde ma- tenler, hükftmet adamlarmuzm - Eğer siz bugün ftaly~ 
hal bırakmaz, fakat Fransanın şu veya bu hadisenin yaptığı dostluğundan vazgeçmezsemz. 
cevabı şüpheli ve tereddütlüdür. akisleri pek az hesap ettiklerini ve zecri tedbirlerin tatbikinde 

- İngiliz efkarı umumiyesi- bilirler. Bana Tana gölünden bizimle beraber yürümezseniz. 
nin bu kadar hırs ile her türlü bahsedeceksiniz. Şüphesiz ki Nil Almanya ile bir ihtilaf çıkınca, 
zecri tedbire taraftar olmasına nehri membaının kontrolü Su- bize çok güvenmemelisiniz. 

aek ahıra benziyen eski, harap bir 
kule .• 

DcJikanlı trupa iltihak ettiği za
man, araba çimenlikte durmuş ve 
gençler makiyajlanna koyulmuılar
dı. 

Brixan evveli küçük bir çadırda 
giyinen Adele'i görmemiıti· Kneb
vorth ise operatörii ile ziya taksima
tını münakap ediyordu. 

Brixan bu sırada ötekilerin iıine 
karışmamağı daha münasip buldu ve 
kulenin civarına doğru dola1mağa 
çıktı. Nesillerin bu acaip binada 
yaptıkları tadilitı tetkike koyuldu. 

Gerçi mimarlıktan pek o kadar 
behresi yoktu ama. Romenlerin inp 
ettikleri kısımla Saksonlarm inp et
tikleri kısımların nereden başlayıp 
nerede bittiğini farketmi,ti. 

Dekorculardan biri, RoseUe'in ine
ceği ip merdiveni kuleye ilittiraıek
le mefgu1dü. 

Çevrilecek filmin mcv~uu tundan 
ibaretti: 

Mızıkacı olarak hayata atılan bir 
genç kız aaiJ bir senyolra evleniyor. 
Gençliğinde bu kızı sevmiı olan na
muslu, fakat fakir bir delikanlı 
(Brixan bu rolün Conolly'ye verildi
ğini öğrenmiJtİ) genç kadının elinin 
altında gibidir. Ona her zaman yar
dım edebilir. Bir gUn kadını taş bir 
kuleye hapsediyorlar ve bu fakir de· 
likanh gelip kendisini kurtanyor. 

Kulenin dahili manzaraları Arim-

delde çekilmitti. Şimdi bu eski kule
de guya Roaetle'in hapsedildiği kule 
olacaktı ve ilk planda çevrilecek olan 
bu sahnede fakir Atık kızı kol
larına alarak, biribirine bağlanmıı 
çarpflann boyunca aşağıya sarka
caklar ve yere inince genç kadın da 
kurtulmuı olacaktı. 

Conolly suratı asık bir hal~e: 
- Yukardan böyle aşağıya inmek 

hayli güç bir ıey olacak, dedi, çar• 
şafların arasına sağlam urgan sar
dılar, kopmaz, biliyorum ama, Mis 
Adete aahiden müthiş ağır bir kızdır. 
isterseniz, ıöyle bir tutup kaldın· 
nız da. bakınız kaç kilo var· 

Brixan için böyle bir teklifi harfi 
harfine tatbik etmekten büyük saa
det olamazdı. Fakat yeri mi? Öteki 
devam etti: 

- Vallaht bilmem, bu rolde be· 
nim kimbilir nekadar kuvvetli insan 
olmam lizım 1 Ben öyle kablettarih 
mağaralardan çrktp gelmit adam de
ğilim. Knebvorth'a bu iti becer~· 
yeceğimi de sqyledim· Canım ilk 
plinda bir sahne çevirmefe ne lü
zum var? Meseli bir manken yapı
lır, ben de onu belime ballar, indi
rirdim. İt de olur, biterdi. Filmi gö· 
reeek seyircilerden bir tanesi kd ka
dar bir ~ey farkeder1erae kafamı kea
ıinler· Sonra filmde §Öyle bir tadilit 
yapılamaz mı? Genç ktz önden insin. 
Ben de arkasından ineyim, oldu, 
bitti. 

Bir aralık yanlanna gelen Kneb
vorth bu aon cilmleleri ititmi§tİ: 

- Efendim, dedi, siz de bu i§l 
ama izam ettiniz ha 1 Merak etme· 
yiniz, kuleden inerken Adele de ip
lere tutunacak, o iplere tutununca 
vücudunun zaten sıkleti kalmıyacak 

ki.. Sizin bütün yapacağınız ııey ce• 
sur ve kahraman görünmekten .iba· 
ret.. O kadar l 

ConoUy dedi ki: 
- Pek ili, bUtiln bunlar iyi 1 Fa• 

kat ben böyle iplere tırmanmak için 
angaje edilmit değildim· Zannede
rim, herkesin kendine göre bir gua
toau vardır. Bende de bu gusto yok, 
ne yapalım? 

- Canım, bir tecrübe edeniniz. 
Urgan kulenin iç tarafındaki bir 

demir parmaklığa iyice bağlandı· 
Filmi çevirmeğe başladılar. İlk tec
rübe az kaldı feliketle neticeleniyor• 
au. Conolly bir feryat kopararak ko-
lundaki aevgiJisini bırakmaz mı? _E. 
ğer genç ktz ırkı arkı urganı yapır 
mamIJ oleaydr, soluğu ı!Jlğıda ala• 
caktı· 

Knebvorth: 
- Olmadı, olmadı dedi, bu ıahne· 

yi yeniden çevireceğiz. Hani siz bir 
kahraman roJUnde görünecektiniı1 
Küçük Ceky Coogan bile bunu siı• 
den iyi yapar yahu 1 

Arkası var 
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SON DAKiKA 
is~~i~iti~~;----~e: 

Yaptı, Suikast. Tel'in Etti Harbi imparator Dün Cepheye 

Adil ue Saclılı'ın aöyleui 
l' Lcbit Fchmiden sonra Mi 1i Tiit"k 

.alebe Bırliğinden Adil de suikasde 
nıyetlenenlcri lanetle hatırlayarak de 
rnıştir ki: 

. .. _ Ey uşaklar .•. Efendilerinize bil 
~{İni~ ki: ~tatürk ve daha doğrusu 
d us ~ldurülcmez. Ulusla bir olan On 
b cnmız, bır iman ve bir manadtr ki 

0
Unu •nla)Ulmıyanlara karşı ıahlarur. 
: Atatürk, bır ulusun gelmi!_i, geç

~ış butün yaşayışının bir abidesidir. 
k~a uzanan tırnaklar birer birer sö
lllıneyc layıktır. Lanet denilere, la· 

nt:t onların efendilerine .... , 
d Yüksek tahsil talebe1erinde:ı Sa • 
!.k ta büyük bir heyecanla dinlenen 
~oylevıne başlarken suikasdill' hazır • 

1anış şeklini anlatmış ve ezcümle şun 
arı .Oylcmiıtir: . 

- "Arkadaşlarım. eski düşmanlar 
t~.~fından kundaklar hazırlandığını 
gor.uyoruz. Bu kasit, sersemliğin ese
tıdır. Dün huduttan giren bu ihtiras, 
;n.caıt beyinsizlerin pis emelleridır. 
d U~ğümüı, yakayı süsleyen bir abi-
cdır. O, büyük amaçlann peşinde ol 

dutu içindir ki biz, ulusal şcfimG:i 
~~banm sevgisinden ktıkanırız. Onun 
ucud\ınil milyonların kaniyle yaşat

;ak iateriz. O, milleti hergün elin • 
en tutarak yel\li. büyiık bir şerefe 

~?!turacaktır. ~. bizimdir. Gafiller 
tlırıe'idir ki Abidemiz, yıkılmıyacak

tır. Söylemek iıteriz ki, o yurdundur, 
o, yurddur. Yurd bizimdir. 
ti Blz Atatürktın gürbüz fikirlerı için 

.c ufuklara yetişiyoruz. Alçaklar bil
'1nlcr ki, Atatilrk yaıayor ve böyle. 
c:• ebede kadar yaşayacaktır.,, 
b Bu. •?>:levden sonra kürsüye Tale-

c Bırhgı Baıkanı Rükneddin gelmi~ 
Vt. ilk aık, dakikalarca alkıı'anarak 
~uıkaıt iıındeki duyıulannı anlatmı~ 
tır. 

Rüluaedtlinin aöyleui 
.. ··- Kafası bir, duygusu bir, ici ve 
~~kiısü bir arkadaşlarım. heyecan~ bel 
h~ haY.atımıun sonuna ka<lar sürecek 
.'r gun ve bir saat geçiriyoruz. Bu 
~alon, bana biraz tarihi günleri hatır-
at~. Bu salon, yurdun acısını, ne_şe· 

61"!· yurdun gözyaşlannı görmü§ ta
~ıhı mukaddes btr salondur. !zmirin 
l§ • 
~a.ıne karşı taşkın. ceva~ bu salon-
) ~ilr.k.hır.~. •~rı«Mildaxı bu hatıra. 
;~ §lrndi damarlanmaa duyuyorum. 
t a at bugünkü heyce.an başka ma:ıa 
taşıyor. Çünkü muhtelif çağlardaki 
a~P!antılar, herhangi bir hadisenin, 

. •u.lamelin manasını anlatmıştı. Buf unün manaaı çok büyüktür. Genç ar: 
,.adaııar, iki gtındür damarlarımızda 
·•~t ıerr~leri dolaııyor. 
le ~nç arkadaııar, aramızda köpek· 
tJ~l olatı?ormu~, &ö.rmemi§iz. Hayır, 
lt" ara köpek dıycmıyecc~im. Çünkü 
<i opek, cvıne, yuvasına, aahibine ıal
d traırıaz. Onlar köpekten de atağı • 

1tı Onlara lanet diye haykırıyorum. 
fiest lcıtip çocuklan, bu ıeı en manalı 
ca.ıa!_r ve but\in Turkıyede duyula· 

"'lir. 

18 Arictdaıtar. bil tün yurd ve ulus, 
Yo ~yon, Onderin arkaamdan koşu· 
}'o~ O.t ve diıtman bilsin ki, 18 mil 
çe ikona yan bakacak olanlara. etten, 

ş· ten bir cephe olacaktır. 
~un~di Atatürkün çok mutlu bir IÖ· 

''k·ha~ırhyorum. O, demitti ki: 
20 Uçük Mustafa Kemaller, bugün 

8Yltına girdiler. 
ıı .. ,, 

1 or k'un Küçük Mustafa Kemaller di 
~erlnd A.tatUrk yurdu omuzlarımız ü
trıiJ eıdır. Yalnız: gençlik değil. 18 

11 ~on Atatürk bu düşmanlarla kar-
arşryadı?'. 

&ut~~adaşlar, sevinelim. Alçaklar.ı 
G un alçaklara lanet edelun' 

en Uk · ituv ç namına, sizden aldığım 
s;etle şunu haykırıyorum: 

ollllefı·llrk fani bir ömür için yatakta 
llıadık ıa;emiyoruz. Biz yatakta doğ
Yllnd kı orada ôlelim. Biz sınır bo
:Biı da, t~p sesleri arasrnda dogduk. 
için .. cvrım. için, yurd için memleket 
liöyJ ol~ceğız. Biz ntifus kütüğümüzü 
boyıe apatacağız. Böyle istiyoruz, 

ı'\ c olacak .... 
&ağl~adaılar, sonıuz saygı, sonsuz 
~Uk ve •?nauz esenlik diliyorum •. ., 

tlitk(l neddın, ıözUnü bitirirken Ata· 
irııct ~ ıe!'ç ç~uklarr bütün salonu 
tıtun ırıı.t titretmış ve tezahüratı uzu... 
liğizı •iirdürmuıtür. Rükneddin, gerı, 
:auy~opJantı hedefinin te-krar tekrar 
tnf.i A~tilrkc iletilmesini ileri silr 
1ın':: hep bir •fr•dan devrim mar· 
~~emeyi teklif etmfıtir. 

trı.a rce söylenen onuncu yıl 
len 'lıftdan aonra cençlilr marıı da söv "c::: •e mitinıe aut 17,45 de ao~ 

& ittir. 
tt-ıcır':'da~ ıonra mllmeMWerden mil
ne 

1
P hır heyet CUmuriyet Abidesi· 

:ıtırı 1 dcrek Abideye bir çelenk bırak· 
der'..,l e .A!ırtUrke de bir telyazııı gön· 

ı llııthr. 

\" Cenfliiin Ata .. na telyaauı 
ce Onder Atatürkc 

it Ankara. 
ugun toplanan iençlik. taşkın be-

/ecanlarla yuğurulu duygulannı ata
sına iletiyor. 

Devrim yolunda ayırtsız ardında; 
ıana uzanacak her el, her söz, her kı· 
mıldanı§ isin de önündeyiz. 

Sana sonsuz sağlık, esenlik ve say. 
ıılar. 

Ulusal Türk Talebe Birliği 

Buraaıla 
Bursa. 21 (özel aytarımu: bildiri

yor) -. Bilyük Şefimiz Atatürke ya. 
pılmak ıstencn suikast işini duya::ı 
Bursa köylillerinden )talabalık bir 
grup btl sabah erkenden şehre gır • 
mi§, Cürnuriyet alanında top1anmağa 
başlamıştır. Gittikçe artan bu insan 
kalabalığı park ile hüki'ımet binaları 
arasında ço:ıkun ve hararetli tezahü
ratta bulunmuşlardır. Köylülerden 
Aksulu Mustafa ile Susığırlıktan Maı: 
lümun öz dille söyledikleri için ı;öy • 
!ev.eri biıtun bu temiz yürekli inıoan
ıa:ı çoştıırmuş, suikast~iler tel'in edil 
mış, bunlann merhametsizce ceza • 
landınlmaları istenmiştir. 

Köylülerin bu tezahürtine parti na 
mına güzel bir cevap verilmiı, hükfı~ 
metin vazifesini yapacağı ihtar edil
miş, kendilerınin sUkünetle işleri ba§ 
larına dönmeleri tavsiye olunmuştur. 

Bundan ııonra köyıii sonsuz saygı 
ve sevgilerinin Ulu Onderc bildiril· 
meıi ıçin aralarında murahhaslar se
çerek, öğleye do&ru dağılmışlardır. 
Öğleden sonra Bursalıların mitin

gi batlamıttır, bugüne kadar bir ör
neğine daha rastlanılmayan kadın er; 
kek binlerce halkın saatlerce önceden 
taşkın 9bir ıel halinde Cümuriyet ala· 
nıru doldurduğu gö~ünüyordu. 

Bu heyecanlı tezahUrata tercüman 
olan hatiplerden Rcşatla diğerlerinin 
jçten duyguları ba§tan baıa canlandı· 
ran ıföylevleri dinlenmiş ve mel'unlar 
nefretle tel'in edilmiştir. 

Saylavı~rz, bu ~oşkun halkın kar
şısında kürı;üye geçerek bu gibi mel
unlar hakkında hükumetin lazımgelen 
tedbirleri aldığını anlatmış ve bu söy 
!evi ile halkı bir parça teskine muva{ 
fak olabilmiştir. 

Bundan aonra Atatürkle Ismet Jn. 
önüne bağlthk \le tazim tclv.azılatı c~ 
cltllmesipe .'.kara vcuu;ı"~' tım.wı»:: m 
bayct vu~W· 

"ilap,ıuarıncla 
Adapazarı, 21 (Oıel ayann. .. bil

diriyor) - Bugün Cümuriyet a anm
da binlerce halk toplanarak Atatürke 
suikast yapmağa yeltenen hainleri 
tel'in etmittir. Parti Başkanı, Adapa· 
zan adına Atatürke, ismet Inönüne 
ve Genel Sekreterliğe balkın samimi 
hislerini te11e bildirmiıtır. 

Manüıaaa 
Manisa, ( Oıel aytarımıı bildiri

yor) - Cümurluk alanında bi:ılerce 
halkın i§tirak ettigi bir top.ana yapıl 
mışur. Doktor Necdet, Mustafa O • 
mer ve bir bayan, heyecanlı sözlerle 
ıon mel'un tuavvur karşıımda hal· 
kın duy,ularını anlatmqlardır. Sui
kaatçilerı tel'in etmi9, Haflrevi bafb
nından ManisahJann hiuiyatım ~ta
türkc bildirmesi iıtenmlttir. Miting, 
bundan ıonra dağılmııtır. 

AltlUMırda 
Akhisar, 21 (Ozel a.ytanmu: bildi· 

riyor) - Atatürke ıent ıuikudi ha· 
zırlayanlara ,nefret ve ıinetler yagdı· 
ran Akhiu.rhlar, ıonıuz: heyecan ve 
hiddet ıçindedirler. 

Denizlide 
Denizli. 21 (A.A.) - Atatü:ke 

k;ırtı dü§ünülen suikast haberi bura
da: duyulunca herkeste hainlere karşı 
derin bir nefret uyandırmıştır. Hab
leri tel'in için yarın büyük bir miting 
yapılacaktır. 

EreiliJ., 
Ereğli, 21 (A.A.) - Büyük Ondc

re kartı yapılmak istenilıvı ıuikaatten 
oolayı halkın geçirdiği ız'tırap ve he
yecanın derecesi ölçUlemez. Halk bu 
meı 'unların derhaJ en ağır cezalara 
çarptırılmasını görmek ıstiyor. 

Balılıeaird• 
Bahkeeir, 21 (A.A.) - Bazı mel· 

l!nlann Büyük ve Ulusal §efimiz. 
Türkiln göabebeği Atatilrk'e alçakça 
suikast yapmak için teıebbUae geçtik 
leri haberim Balıkeaidiler büyük bir 
heyecan ve nefretle karıtlamlflatdır· 
Bugün kent alanında binlerce kiti 
iıtirakiyle bUyi1lr bir top antı yapıl· 
mı9tır. Bu toplantıda verilen atefli 
ve heyecan!ı 111yle'rierle Atadlrldbı .aç 
tığı ıtıklı dlft'f8ı yolua inanla ve 
ıevıiyle caddu balldlll .ıa wruı.. 
muı ve alçaklar linetle ata'19mttır. 

Anhra.la 
Ankara, 21 (Ozel aytanmıs bildi· 

riyor) - Uluıumuıun büyük varit• 
fı Atatilrke kıymak iıteyenlere linet 
etmek ye kurtancımıza kar§J ulusun 
yürekten bağlılığını tekrarlamak için 
yarın saat 11,30 da HAkimiyni Milli
ye meydanında büyük bir miting ya
pılacaktır. 

[Ba§ tarafı 1 incide] Dog"'-' ru Yola Çıktı 
[Baş.tarafı birincide] Gorrahei bölgesinde Italyan ilerleyişi 

ne karşı gelmek için tertibat alma.k-

i b k b t tadır.ar. 10 ltalyan uçağı Collafo ya· 
Ç a anın eyana 1 kininde bulunarak Oued • Bebeli böl 

gesinin önemli bir Habeş süel merke· 
zi olan Dgherreı'yi bombardıman e -
derck yakmışlardır. Uçakların faali -
yetini kovalıyan Italyan yardımcı kuv 
vctleri. Oucd • Bebeh lf~gesinde bu
lunan Burdoni'yi bombaı\İıman etmiş 

Birkaç günden beri şehrimizde bu
lunan !çişleri Bakanı Ştıkrü Kaya, 
dün öğleden sonra 14,50 treniie An
karaya hareket etmiştir. Şükni Kaya, 
kendisi ile görüşen bir arkadaşımıza, 
Büyük Onder Atatürke yapılmak iste 
nen çirkin suikast teşebbüsü dolayı
ııile şu beyanatta bulunmuştur: 
"- Aziz CUmurbaşkammız Ata _ 

tiirke suikast yapmak isteyen1ere kar 
şı bütiiıı Türk ulusunda duyulan nef. 
ret sonsuzdur. Ulkenln her köşesin. 
de gösterilen samimi hassasiyet, Tütk 
ulusunun Büyiik Ondere karşı illan 
sadakatini bir kere daha göstermiştir. 
Buna önayak olan gençliğin temiz te 
zahüratı ve Istanbul gençlerinin Ata
türke baglılık duygularını gösteren 
bir miting hazırladıkları haberi beni 
çok mütehassis etmiştir. 

Bu çirkin suikast işinin lç Bakan
lığını alakadar eden kısmı çoktan ik
mal edilmiş. tahkikat dosyaları Ad' i
yeye verilmiştir. Hadise. şimdi tama 
men Adliyeye intikal etmiş vaziyette
dir . ., 

Mucurda 
Şaıkın ıuikaatçilerin yakalanma· 

ar haberini ıevinçle alan ilçemiz 
halkı hükumet bahçesindeki yüce 
Atatürk büıtü önünde toplanarak 
Ulu Öndere auikaıl kapmak isti • 
yenlere kartı cotkun bir lanet ve 
nefret gösterdi. Atatürkün ebedi • 
yen ba~ımızda var olmaları dilek
lerile ona İçlen bağlılığımıza bir 
daJıa ant içildi. 

Toayada 
Tosya, 21 A.A. - Büyük kurta

rıcımıza alçakça yapılmak istenilen 
kaati duyan köylü ve kentli, binler· 
ce halk Cumurluk alanında toplan
mış, verilen söylevlerde bu kirli el· 
lerin meydana çıkarıhp hemen kı· 
rılmaer iıtennıit ve alçaklar tel'in 
edilmitler.dir. 

Tokatta 
Tokat, 21 A.A. - Cumuriyet a-

L.n,,...1 ............ ___ t.. .. ıı, 'ıı .. n .. .t .... j. 
mizin çok ktY~etli -ıaluİy•tİl~e el 
uzatmak denaatile yurda sokulan 
hainlere linet etti. Büyük Atamı
za uzun ömürler diledi. 

Deni~itle 
Denizli, 21 (Özel aylarımız bil

diriyor) - Bugün binlerce halk. 
Atati.irke yapılmak iıtenen ıuikaati 
tePin için burada büyük miting 
yaptı. Halkın heyecanlı tezahürii
ne, heyecanh nutuklar cevap ver • 
di. Mitinır ıonunda herkes ıuikaat
çilere linet ederek ıükünetle da -
ğıldı. 

Sarmuncla 
Samıun, 21 (Özel aytanmız bil

diriyor) - Ulu.al Şefimiz Atatür
ke \cal'§ı yapılmak istenen ıuikaat 
haberi burada nefretle karşılan
mııhr. Bugün binlerce halkm iıti. 
ralcile Cumuriyet alanm~a büyük 
bir mitini{ yapıldı. Samıunlular A
tatürke olan .evgi ve bAğlıhklarmı 
telyazm ile bir kere daha teyit et· 
tiler. · 

Kırfehircle 
• . ~ırtehir, 21 (Özer aylarımız bll
dırıyor) - Atalürke auikaet yap· 
mak iıtiyenleri tel'in eden büvük 
bir miting yapıldı. Binlerce halkm 
tezahüratı devam etmektedir. Ha· 
tipler çok heyecanlı söylevlerde bu 
lundular. 

• 
Çefm«de 

Gönülierimizdt°' yafıyan varlığı • 
na kıymak İstiyen menfur suikasti 
haber. alan Çe,meli evlitlann co'· 
kun bır nefretle mel'un1ann bu ha· 
reketini tel'ih eder ve ıiddetle ce ~ 
zalandınlınalannı iıterken yürek
ten ~~ilılıfımızı tekrarlarız. 

Mitıing korniteıi batkanı Y urtoğ
lu Barbaroı Aldemir. 

• 
~~uilıaati l•l'in elmelı üzere A· 

talurlre ile ltültıimet büyiilderine 
memleltetin ılörl tarafından aon•uS 
tt~lycaıl'!" ,öntlff"İlmelfteJir. Bü-
un aelurl•rimiatle mitingler yapıl· 

makta ue marunların adlan n.1-
rcıtl• anıl~w.] 

"nılllz ıazeteleri 
ve ln9lllz • ltalpn 
ıerglnllgl 
ı..m... 21 A.A, - Bu sabahki 

•afft•l~. ':f~b., meaeleıinde mev· 
cı.t Cel'lmlıiın hafiflemi, olmaun· 
~·~ "' bil~ lntrllterenin Muso
lınıye verdıfı teminatla _ . I , , .-,en cu-
m~rteaı. n~ılterenin ltalyaya kartı 
m~nfent b.ır harekette bulunmıya
c!lgrnı temın eden Baldvinin aöyle
vınden dolayı aevinmektedirler. 

lerdır. 

Somalidelti ltal;yan hareketleri 
Roma ,21 (A.A.) - Basın ve pro

paganda bakanlıgı 24 numarayı ta§I· 
yan şu bildiriği yaymaktadır: 

General Graziani'nin bildirdiğine 
göre, 18 iıktejrinde Italyan Somalisi 
hava kuvvetlerine mensup 10 uc;ak, 
Italyan hatlarına hücum etmeğe hazır 
lanan ve Uadi - Şcbeli nehri yakinin
deki Şavclis bölgesinin Daguerei, Ha 
beş garnizonunu bir saat kadar bom 
bardıman etmişlerdir. S uçağın tüfenk 
kurşunları tarafından hafifçe yaralan 
dıkları bu bombardıman &ırasında, 
yerli askerlerden mürekkep kıtalar 
hücum etmış ve çetin müdafaalarına 
rağmen Habeşleri püskürterek miıs
tahkem mevkilerini ışgal etmiştir. Bu 
mevkiin ötesine kadar Italyanlar ta
rafından kova anan Habeşler, 50 ölü, 
birçok yaralı vl bir mikdar esir bıra
karak dagılmışlardır. ltalyan kuvvet
lerinin zayiatı J 4 ölü ve 4 O yarahJır. 
Müstahkt'm mevkiden kaçan düşman, 
2 toır. 2 makinclı tilfcnk, 2 kamyon, 
yüzlerce tiif enk ve birkaç cephane 
sandığı bırakmıştır. Habeş hükumeti· 
ne bağlı bulunan Şavelis bölgesi ıefı 
Sultan Olodinle'nin kuvvetleri ItaJ • 
yan askerleri ile beraber bu süel ha
rekete iştırak etmişlerdir. Sultan, dil· 
rüstlüğünü isbat için muharebeye iş
tirak etmek istemiştir. Dagnerei mu
harebesinin bir sonucu olarak bütan 
Şavelis bölgesi ltalyan kontrolü alu
na geç'mi§ bulunmaktadır. Eritre cep· 
hesinden, ltalyan uçakların normal 
ve sevkülceyş l<egif uçu§Jarından ba§ 
ka hiçbır hadise yoktur. 

Üç senede ancak A· 
diaababa;ya varılır 

Londra, 21 (A.A.) - General Ten 
perley, Deyli Te egraf gazetesinde çı 
kal\ bir yazısında diyor ki: 

,. - ._, • • , ... '--..-..:--- -s':--l~ 

yava,ş ık a evam ederlc:ne, Adisaba -
baya varmak için en aşağı uç sene za
man lbımgelecektir. Çünkü her sene 
yalnız yedi ay kuru geçmektedir. ltal 
yan genel kurmayı da birkaç ay ev
vel biınü ve Uç senede Adisabab.aya 
vardıktan sonra memleketin geri k.1· 
lan kısmını ele geçirmek için daha 
üç dört sene lazım geleceğini zımnen 
itiraf etmışti. 

~ 

Şinıal cepheaincle 
Adisababa,. 21 (A.A.) _ Kuzey 

e~p~e~inde durumun durgun olduğu 
bıldırıyor. O gaden cephesinde, Ttal • 
ya~ları~ Cer oguli su noktasını işgal 
~ttıklerıne dair şayialar dola$makta
~m. Bununla beraber, oradaki telsiz 
ıstas~onu çalışmakta devam ediyor. 
Henüz gerçekten bir muharebe olma
mıştır. Habeşler Tigre bölgesinde 
kuvvet yığmağa devam ediyorlar 

Uçak faaliyeti 
Asmara, 21. A.A. - Bütün Tigre 

ve Tembreni bölgesinde hır keşü u
~uşu. yapan bir İtalyan uçağı Gondar 
uz~rınde uçmu§ ve Tane gölünün Ö• 

te~ıı;e kadar hareketine deyam et· 
mı~tır. Uçak, Habeşlerin tüf.enk •· 
teşıne maruz kalmıt ve kurşunlar
dan biri sıvrrarak geçmiştir Birkaç 
kurş~.nun isabet cttü uçak, Asmara
ya do.nmiıştür. 

( ltalyanlara baı eğenler 
p Rom · 21.A.A. - Aksum'un 200 

Kopt klisesi ile Tigre'nin l S camiine 
me~sub din adamları kollektif bir 
şe.kılde İtalyan otoritelerine bas eğ 
mışlerdir. • 

Esir Ticareti 
Ad~a, 21.A.A. - Tigre bölgesin-

de esır tec' · · . · -. ımının yasak edılmesı u-
~er~nc, mcvcud esirler, muhafız, ya. 
f ~·ı munza?1 maaş alan hizmetsi sı
a 1 e cfendıicrinin evlerinde kalabi· 

lecek1erdir. 

Yalanla nan haberler 
~om~, 21 (A.A.) - 45.000 Habeş 

15 erinın ltalyan Somalisine girdiği 
hakkındaki .Adiaababadan gelen ha -
ber, t~mamıle aaılsrzdır. Oteki taraf
tarı: bırçok kaçak Eritrelinin Sedit ü
zerın~e~J ~ınm geçerek Adiaboya doğ 
ru xurüdükJerine dair olan ve gene 
Adıaababadan gelen haber de asılsa 
dır. 

Gültuyr Ti6re raalılına w~iler 
Roma, 21 - General de Bono Adiı 

rattan telgrafta bildirdiğine göre I -
taly.an ve Raa Güksanın ukerlerini 
teftıt etmiştir. Sonra Güksayı Italyan 
k·r~a.lı .natnrna Tigre Rashğına tayin et 
tt~ını blldirınittir. Bu tayin. bütiin 
h~ k ve kumandanlar tarafından se -
vınç ve heyecanla karplanmıttır. 
T I' ea ım olan Habef kumandanlan 
R?m.a, 21 - 16 Teşrinievvelde 

Entıocıo havalisinde dort Habeş ku-

Addisababa, 21.A.A. - Reuter a
jansının öğrendigine göre, İmparator 
yakında otomobil iJc hükumet mer
kezinden aynlarak Habeş kuvvetleri· 
nin başlıca tahaşşud merkezi olan 
Des ie'ye gıdecekdr. Bu mevki Ad
disababanın 250 kilome re kadar Şi
malinde ve Makalle'nin de 300 kilo
metre Cenubundadır. imparatorun 
eşyalarını taşıyan ikiyuz katır daha 
§İmdiden yola çıkmıştır. Ve bir~ok 
yeni kamyonlar da harekete hazır bu 
lunmaktadır. 
Harbın lmparator cepheye gitme• 

dik~c başlıyacagına pek az ihtimal ve 
riliyor. 

Bugün Arlisababadan hareket cdeıı 
imparatorun muhafız kuvvetlerine 
mensup askerlere karılan aglıyarak 
Entoto dağına kadar refakat etmişler 

dir. Adısa,babadan kıtalar gittikçe on
lann yerlerine §ımdiden ba§ka kıta
lar ge,mektedir. lmt'- rator bu kıtala
rın kumandanlarını kabul etmek c ve 
bunlara sılah dağıttırmaktadır. Şimal 
cephesi ile telefon muhavereleri ye • 
niden tesis olunmuştur. Ras Seyyum 
bu telefonla imparatorla konuşmuş. 
Italyanlann ileri karakolJannı geri a· 
larak Aksum • Adua • Adigrat hattın 
daki mevzilerini tahkim etmekte ol -
duklannı bildirmiştir. 

Diğer taraftan Rass Kaasanın kuv
vetleri mütemadiyen Şimale ve Şimd· 
li Şarkiye doğru i'erlemektedir. Bu 
kuvvetler yalnı.t geceleri yiırümtkt<: 
gündüzleri ise gizlenmek' e<Hr. Çilıı · 
kü Italyan uçakları 60 metreye k;ı 
dar inerek bütün araziyi mitralyo· 
ateşiyle taramaktadırlar. 

Fenerbahçe ile Yeni 
Ankara, 21 A.A. - Sovyet sefarethane.indeki kabul reuni esnasın

da Fenerbahçe klübü birinci bafkanı Saracoğlu Şükrü ve genel aekre· 
teri Muvaffak Sovyet takımının 1.tanbulda Fenerbahçe ile bir maç yap
ması huıuıunu müzakere etmiıler ve Sovyet idarecilerinin muvafakat· 
lannı almıflardır. Bu maçın lzmi.ri müteakıp yapılması mukarrerdir. 
Sovyet beden terbiyeai baıkanı Moçef Y aldat Türkiye ıampiyonu F e· 
nerbahçeyi önümüzdeki yaz için Mo.kovaya davet etmittir. 

Son Telgraflar 

ilk Zecri ledbire 22 
Devlet iştirak Etti 

C6ne&1re, 21 A.A. - Norueç, Estonya ue Bulgarya hüküm•tleri U
lcular Soaye<e•İ ll•nel aekret•rliiin• yaptıktan tebligatta :ucri tetlbir· 
terin iki.U.i yerine l'•firdilderini ltalyaya ailala ve mühimmat göndcril
m .. ine ambar,.o lıoyclultlannı ue Habeıiatan için iae ambargoyu kaldır
dıklannı bilılirmiılerdir. 

Bu ıuretlc ıimdiye #tadar 22 deulet ltalyaya ailôla ve mühimmat am· 
bargosu koymuş bulunmaktadır. Maamalih komitenin 31 ilhtcfrinderı 
önce toplanıp toplcrnmıyacağı belli değildir: Fakat fU birkaç gün için
de me:hür tedbiri tatbik eden devletlerin sayısı durumun tetkikini icap 
.,,; .... r,.L d .. .-...oodo a .. tat"DO Lomitenin toplanmalı muhtemeldir. 

İngiliz Dışbakanı Akdeni2 
Anlatacak Durumunu 

Londra, 21. A.A. - İtalyan-Habeş anlaşmazlığının halli ıçın 
Paris, Londra ve Romada yapılmakta olan siyasal faaliyet ve 
lngiltercnin tek başına hiç.bir teşebbüste bulunmıyacağma dair 
Baldvin,in cumartesi günkü söylevinde verdiği teminat borsa
da çok müsaid bir tesir yapmıştır. 

Gazeteler bu teminatı memnuniyetle kaydetmekle beraber, 
bu teminat ile mesela Akdenizde İngiliz donanmasmm tahşidi 
ve lngiliz topraklarındaki İtalyanların çrkanlması gibi hadise
ler arasındaki anlaşılmaz tezadı müşahede etmektedirler. 

Bunun içindir ki, Samuel Hoare'm Avam Kamarasında söyli
yeceği nutuk bu noktayı aydınlatacağı ümidıyle büyük bir sa
bırsızlıkla beklenmektedir. 

İngiliz Limanlarından Ge
çecek italyan Gemileri 

Roma, 21.A.A. - lngili.ı b!yUk elçisi Drumond, bugün 
Mussoliniye görette bulunarak Büyük Britanya ile mi.istem
lekelerinin ve Sudan'm 1907 Lahey bitaraflık muahedesini 
tatbik etmekte olduğunu bildirmiştir. 

Bunun manası şudur ki, hiçbir ltaiyan harb gemisi veya Do
gu Afrikasmdaki l tal yan kuvvetlerine yiyecek, silah ve su gö. 
türen İtalyan gemileri herhangi bir Ingiliz limanında yirmi 
dört saattan fazla kalamıyacak ve ancak en yakın l talyan lima
nına kadar gemiye kifayet edecek kömür ve yiyecek alabile
cektir. 

Mısır'ın da ayni kararı verdiği öğrenilmiştir. 

Mussolininin Yeni lekliffer 
'Londra, 21 A.A. - Re.mi mahafil Mussolininın Drumond'e halihazırda Pa 
ris ile Roma ara11nda yapılmakta olan noktai na.zar teatilerınin mcvzuunu 
teşkıl eden bazı teklifler hakkında malumat vermıı olduğunu kabul etmek
te iıc de. bu tekliflerin esası ne oldugu bıldınnekten kaçınmakta ve 
bu~la~n uaun incelemelere ibtiya~ göıte ec i mutalcasını ilen surmektcdir. 
Düçenın Drummond'a Italyanrn lngilte e karşı düşmanca hıç bir nıyct 
beılcmemelcte olduguna dair yeniden inanc vermıı oldugu ehemmiyetle 
kaydedilmektedir 

F:anı;ız n~tasının memnuniyet ~erici ~ir mahiyette olduğu 
yenı~en teyıd olunmakta ve Laval m vazıh bir surette cevab 
vermış olduğu söylenmektedir. 

Avam Kamarası loplamyor 
Londra, 21 (A.A.) - Yarın İtalyan • Habeı anlaşmazlığını müzakere 

e~ecek olan parlament?nun topl~ntısı münasebetiyle Başbakan Baldvin bu 
gün arkadıılarından bırçok arı ıle ~örüşmügtür. Bunların arasında bilhas· 
sa Monaell, Amiral Ernlechatfield, john Simon ve Eden gozc çarpıyordu 

mandanı mlİr\lcaat ederek teslim ol · ı de, Telle Sahalc, Tafarı Kascı ve Ge= 
muşlardır. Bılnlar da Medahin Von- reuı Gascı'dir. 

/ 
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Habes- italyan Harbine Dair Son Resimler 

Cenup cephesinde siperlere 
sığınan Habeş cengaverleri 
bir l tal yan t a a r r u z u n u 
başlamasını b e k l i y o r 1 a r 

• 

"" .. . 

İtalyan yürüyüşünü ltesmei için hafif bir top ateşe hazırlanıyor 

Eritreli süvariler. hudut civarında ilerliyorlar 

Habeş ordusu süvarileri yaya 
yürüyerek silah ve cephane yük
lü katırları harp sahasına götü-

Mi alyöz neferleri makinelerini 
sarp bir tepeden aşağı 

indiriyorlar 

.. \"' . 

f 

n Askari piyadeleri kaçak Habeş kuvvetlerini İtalyan zabitlerinin 
kumandası altında takip ederlerken 

İtalyanlar işgal ettikleri arazide yeniden yollar açıyorlar 

Habeş veliahdinin karargahı olan Dcssie havalisinin 
uzaktan görünüşü 

Italvan neferleri. ı.- tonu Mont 1'Hat teoesine cıkanvorlar. 
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•• 
GUZEL SAN'ATLAR 

SABiH 
Onu daima bizde sanatin asaletine, 

aaantkarın feragat ve sefaletine sem· 
bol olarak kullanırım. 

Bugünkü neslin ilk rabıtasını ku • 
ran, bize ilk heyecan ve isyan zevkini 
tattıran, çoşmasını, susmasını, çalı§ -
masını, didinmesini, haykırmasını, is· 
teme ini ve vazgeçmesini, hatti ölme· 
ıini ö reten odur. "Sabih'' dir. 

Ôleli on Uç sene oluyor. 922 senesi 
Teşrinıevvelinin onuncu günü onu Ka 
racaahmede gömdük. Ben bu tarihi u
nutmam. Çünkü bunda Türk sanati -
nin mukadderatına karışmış haılevi 
bir felaket bulurum. Çünkü o didik 
didik olmuş ciğerlerine yağlı boya tüp 
lerinden zchırler damlatarak öldiı. 

Bakınız bu hikaye ne acıklıdır. Bu 
çocuk, bizimle beraber Sanayii nefise 
mektebine girdi. Resim şubesinde Çal 
lı lbrahimin talebesi oldu. Içimizde 
en samimi bir alaka ile sanata bütün 
varlığını nezretmiş o idi, o kadar ki 
yemek parasını boyaya verir ve kendi 
hazırladığı tuvallerini tuvalsiz kalan 
arkadaşlanna hedıye ederdi. Hemen 
hepimizin öğle yemeği o uman bir 
dilim ekmek ve bir yudum tahan hel· 
va ı iken o, bundan da vazgeçer ve 
bir haftalık yemek parasilc bir tüh ok
r jon alır.eksik boyalarını tamamlar 
ve ça'ışırdı. Atelyeye en erken gelen, 
atelyeden en geç çıkan o idi. Sanki 
vaktinin azaldığını biliyormuş gibi 
o ço§kun bir çalışma hır ı idi. 

Paletine sıktığı boyalar onun ye -
mek parasını yedi, basil dö koh'lar da 
•kciğerini. 

Bu bir damlacık eanı kalmış isyan 
un uru, bizi bir gün Çemberlitaştaki 
kahveye topl dı. Bugünkü genç resim 
teşekkUllerinin ilk temelini attı, "Ye
ni Resim Cemiyeti'' adlı bir toplantı· 
nın müeHisi oldu. Bu genç topluluk, 
ertesi ıene bir ergiye hazırlanıyordu. 
Sabih, hepimizden çok çalışıyor ve di 
yordu ki: 

- Memleket görsün. Genç nesil, na 
111 im nla çalı ıyor, bunu anlamak is· 
temeyenlere göstereceğ\z. 

Filhakika gösterdik, fnakt ne yazık 
ki kendisi görmedi. Zira sergiden bir 
kaç gün evvel ebediyete kavuşmu bu
lunuyordu. O zaman o kadar ısrarıma 
rağmen dostları, Sahihin bu sergi için 
hazırlarken bitiremediği resimlerin -
den bir köşecik bile yapmadı'ar. Ge· 
çelim. Sabihr.iz bir sergi ac;ıldt. V c bu, 
bu~ünkü genç neslin ilk sergisi oldu. 

Sahihin ardrndan daha kaç genç 
kabiliyet böyle eridi gitti. Kimbilir?. 
Bu sayısız şehit ordusundan bir kah· 
ramanın adı da Muhiddin Sebatfdir. 
O da aramızda idi. O da Sabih gibi 
yaşadı ve Sabih gibi ölflü-$anatin bu 
kadar horlandığı bir memlekette an
layıpızlık, takdiraizlik ve rağbetsiz -
Jikle yapı\an mücade'elerde yorgun
luktan başka bil'§ey elde edilzniyor. 

Ornründe bir defa olsun kotlet ye
memi , hiç durmadan çalı mı olan Sa 
bihi ben daima feragate misal olarak 
ahnm. BugUn onu hatırlar ve hatula
tırken bizde aanntin mukadderatına 
içim sızlayarak ressamın atelyesi ile 
mutbahı ara ındaki münasebeti bi1me 
yenlerin daha birçok genç cenazelerin 
ardından gozyaşı dökmemize meydan 
bırakmadan ö renmelerini temenni c· 
diyorum. Bu temenniden ba ka da eli 
miıden ne gelir ? 

S bih: D Cirupunun A harfi idi. 

Elif NACI 

SABiH 

Halkevi temsil fubesincle "Beyaz. 
Kahraman" oiyuİ temıil edilirken 

Bu resım, Viyana mü~esindeki Türk eserlerine ait bir ıalonu gösteri
yor. Ru $alonda Türklerin göğüslerini kabartacak kadar harikulade 

c~eıler mevcuttur. Sırası. geldikçe bu e11ki Türk eserlerinden 
bahıedeceğiz.. 

Resim Yaparken 
Göklerden silik gümüş para 

renginde bir gök. Günlerden sa
bahın beşinde başladığı içı~öılü 
bir sakız gibi uzayan ılııt bir 
gün ... 

Avcılar ava çıkmak için nasıl 
diz boyu kar, ve yelkenli gemi
ler kımıldanabilmek için nasıl 
hasretle dolgun bir rüzgar bek
lerlerse biz de bu güneşli günle
ri böyle bekleriz. 

Biz bu günleri niçin mi bekle
riz? Kısaca açık havada resim 
yapabilmek için, birçok bayrak
lara bağdaş kurup yerleşen ve al 
tın saçlarile bıyıklan arasından 
gülen kabadayı güneşlerden u
macıdan korkan çocuklar gibi 
korkarız. Çünkü gözleri birkaç 
bulutla kapanmıyan çırçıplak 
bir güne bizim mevzu\ r:ınnzm 

rengini siler süpürür ve karşı ça
tılardan. aamlardan, sırtlardan 
emdiği bu kadar rengi götürür 
bir deniz parçasına boşaltır. Ba
karsınız o deniz parçası parlatıl
mış bir çeli~ gibi pırıl pırıl ya
nar, halbuki ötede bu kadar kuv
vetli bir renkle boy ölçüşecek 

bir tek renk yoktur. Armoni 
çoktan bu tabiat parçasından 
ürkmüş ve havalanmıştır. Bu 
armoni noksanının farkında ol
madığı içindir ki bütün kartpos
tallar banal olmağa mahkum
dur: 

Bu gümüş gökün altında sa
bahın beşindenberi çalışıyoruz, 
yani tam yedi buçuk saattir. Bir 
arı inadile önümüzdeki bahçe-
den renk topluyoruz. Karşımız
daki kavuniçi renkte duvarlara 
iri beyaz güller gibi takılıp ka
lan bulutlar var. Bu bulutların 

bir ucu bize deyse yol kenarın -
daki ağaçlara gölge .olup ayak
larının ardına serilecek kadar 
yere inmeğe heveslenmiş. Öteki 
ucu Boğaza kan ıp akıyor ... Fa
kat göklerden çok bahsettik. ye
re inelim. Arkamızda yaman bir 
seyirci kafilesi var. Gözlen fır
çalanmıza takılıyor. Bu inatçı 
seyirci gözleri yüzünden açık 
havada bir türlü çahşamıyan bir 
sürü ressam vardır. Çıplak bir 
güneşten korktukları kadar bu 
seyircilere sinirlenen ve omuz 
başından re im yapışını seyre
denler görünce kutusunu kapa
tıp başka bir yere hicret eden 
arkadaşlarım var. Fakat ben bu 
seyirciler arasında o kadar saf 
-ve güzel yüreklere tesadüf et -
tlın ki., ;.o v~p k11h

ve ısmarladığım günler oluyor. 

Onların içinde havada uçan 
bir bulutu bir kırlangıc gibi ya
kalayıp muşambaya çivilediğim 

için bana bir sihirbaz diyenler 
oldu. Onlann içerisinde yedi sa
attir çalıştığımı ve tuvalin üstü
ne acayip bir siirü renkler koy
duğumu görünce bana biitün yü
reklerile acıyanlar, bana bu ka
ra sevdadan vazgeçmemi tavsi -
-ye edenler oldu. 

Fakat en hoş g-eçen ~ün yaşlı 
ve babacan bir köylünün keşfi
dir. Şöyle ki: 

- Sen şimdi bu resmi goru
yor musun? Diye arkadaşına 

yaptığım resmi gösteriyor ve: 
- Onun şimdiki haline kulak 

asma. Onu şimdi o evde temize 
çekecek ve sonra sinemada oy -
nattıracak? Ne zannettin ya?. 

Bedri Rahmi 

TiYATRO 
Tiyatro mev imi başladı. Bu sene 

sahne faaliyetimizi daha geniş bir 
pıogram hazırlarken görüyoruz. Bir
çok teşekküller bu sene için harıl ha
rıl çalı ıyorlar. Şehir tıyatro u bu se
ne operete verdiği itibarı biraz azalt· 
mış, dram kısmına yeni bir ehemmi • 
yet vermiş görünüyor. Goethe'den 
"Faust'' u Seniha Bedri Ostrovsky· 
den (Fırtına) yı, M. Feridun, Shakı
peare'den (Olçuye ölçü) yil l. Galib, 
Dostoyevsky'den ( Karamazof kardeş 
ler) i Reşat Nuri Gültekin gibi kud
retleri herkesçe malCim olan kalemler 
tarafından tilrkçeye çevrilmiş ve bu 
e erler bu senenin programına ithal 
edilmiştir. Bunlardan başka asıl bu 
sene Şehir Tiyatrosunun telif eserle
re iltifat ettigi görülilyor. Necip Fa. 
zılın (Tohum) u Vedat Nedim Tör'· 
ün (Hep ya Hiç) i. Mahmut Yesari-"' 
nin (Sürtük) U. Reşat Nurinin (Hul
leci) si başlıca telif eser.eri arasında· 
dır. 

• Memleketimizin Tiyatro ihtiyaçları 
na cevap veren tcşekkülıerden birisi 
de hiç şüphe yok ki Halkevlerinin 
temsil kolhırıdır. Bugün için bir okul 
şeklini almış olan Istanbul Halkevi 
tem il kolu, bu yıl için bize oldukça 
dolgun bir repertuvar hazırlamıştır. 
Oynanacak oyunlar için beynelmilel 
değeri olan tiyatro eserleri bulundu
ğu gibi tanınmış Türk yazıcılarının 
da eserleri vardır. Bu sene ehrin 
muhtelif semtlerinde verecekleri tem 
sillerdc genç sanatklirların kıymet 
kabiliyet erini olçmek bizim için pek 
mümkun olabilecektır. Şimdiden bu 
temsiIJer içın (Maksim) salonu kira
lanmıştır. 

Ba ta Hanrik lpsen'den adapte edi 
len (Babaların gunahı. Le Revcnant 
Molyerden (Zoraki Tabıb), (Dek
bazlık) Göte'den (Faust'dnn parça • 
lar), forı Meterlink'dcn (Körler: 
Lcs aveugles}, (Evin içi ve dışı: İn· 
tfrieur), Ibnirrefik Ahmet Nuri'den 
(Belki ), (Hissei şayia), (Himmetin 
oğlu), Yunus Ni.ızhet'den (Hedef) 
Servet Şefik' den ( Dü ünü ayrılığı: 
Decalage) gibi kıymetli caerler var
dır. Bu meyanda bu yıl için tiyatro se 
zonunda bazı yerlerde, bilhassa Bey • 
oğlunda halkımızın tiyatro ihtiyacını 
~n nia tind t.-.nin • tn en AO 

llın kişıyioir araya toplayabilecek bir 
salonda ve haftada dört temsil ver -
mek üzere hazırlanmaktadırlar. 

Bunlardan başka tiyatroya yardım· 
cı olan güzel sanatları da ihmal etmi
yerek 60 kişiden miırekkep bir musi· 
ki ve koro heyeti teşkil edilmiş, bun
lara ilaveten ulusal danslar, bale, es· 
tetik dans der !eri için değerli mual· 
timler temin edilmiı ve işe başlanmı~
tır. 

Genç sanatklirlanmızın faaliyetini 
yakından takip edebilmeleri imkanını 
vermek Uzere kendilerinden sık sık 
bahsetmeyi karilerimize vadederiz. 

• Şebzadeba ında Ertuğrul Sadettin. 
Na it ile birle ı bulunuyor. Ertug
t ul Sadettin in işbaşına gelmesi ve Na 
sidin tulfıattan ayrılarak ciddi bir me 
ani ile ça'ı ma a başlaması Şehzade· 
başı tiyatrolan için bir devrim başlan· 
gıcıdır Şimdilik sadece hazırhklann
dan bahsettiğimiz bu tıyatro teşekkül 
terinin her birinin ayn ayrı faaliyetini 
yakından takip etmek istiyoruz. Ga -
yet açık ve asla bitaraflıktan ayrılma
mak rtilc gücenmiycceklerinden c· 
min olduğumul'! tenkitlerimize şimdi· 
den hazırlanmalarını kendi' erine tav
iye ederiz. 

Bir cevap: 1 bakarcasına bakıyorsunuz. Kendi ken \ düstüğıine UzUlilyorum. Bunlar her 
Tan'da çıkan krokilerime ve siyah dilerini izah edemiyen resimlerimi şeyden evvel çok çabuk yapılan 

bevaz resimlerime bir "tablo" ya izah etmek vazifesinin yine bana resimlerdir. Birc;ok tcferrüatın bu 

Filistiıı 

Musevi Diyarından 
Birkaç Haber .. 

Meğer Şu Ba~rilOt Milyarlarca 
Sterling Kıymetinde Bir Hazine 
İmişte Biz Farkında Olmamışız! 

Limon bahçeleri 

Bayan Tarhason Londrada ''Lut 
Denizi'' hakkında bir konferans ver
miş ve büyük gölün içinde deşhetli 
bir servet bulunduğunu anlatmıştır. 
Akdenizden daha basık bir yatakta 
bulunan "Lüt Denizi,. 72 kılometro 
uzunluğunda ve on beş kilometro gc
nl~liğindedir. 
Şeria nehr1 buna yüz yıllardan beri 

dökUldüğü halde gölün sathını bir 
türlil yiikseltememektedir. Zira ya
kan güne Lut Denizinden hergiln 
altı milyon suyu buhar haline sok
maktadır. Yapılan incelemeler gôs
termiştir ki bu gölde büyük bir ma
den zcnglnliği vardır. Britanya hU
kümetinin fen müşaviri binbaşı Bruk 
tarafından doğruluklan tasdik edil-

. miş olan rakamlara göre bu maden· 
lerin miktarlan şunlardır: 

1 - Potas (iki milyon ton) kıyme
ti 14 milyar ingilız lirası. 

2 - Klorat dö ma nczyum (22 
milyar ton) kıymeti 165 milyar lngi 
liz lirası. 

3 - Gypse (0.853 milyon ton) 
kıymeti 52 milyar İngiliz lirası. 

4 - Yemek tuzu ( 11900 milyon 
ton) kıymeti 100 milyar ingiliz lira-
sı. 

Bunlardah ba~t<a gölde Fransız uz
manlarından Abropor Claude tara
fından )'.aptlan incelemeler sonunda 
S milyar İngiliz lirası kıymetinde al· 
tın bulundu~u anlaşılmıştır. Gene bu 
gölün yatağı altında İngiltere do
nanmasına kafi gelecek miktarda pet
rol bulunduğu muhakkaktır. 

Lut Denizinin istismarı gayet az bir 
mauafla olacak ve bu iş büyük ser
vetler kazandıracaktır. 

İmparatorluk devrinde Türkiyenin 
Muıul petrolleri gibi u Lüt Denizi
nin de kıymetini anlamadığı görülü
yor. Eğer rahmetli tayyareci Fethi 
Mısıra giderken bunun yakınlarında 
ve ırf bu gölden çıkan buharlar yU
zilnden dü memiş ve ölmemiş olsay
dı belki imdi L\ıt l>enizini hatırlı• 
yanlarımız bile olmıyacaku. 

• 
Kimyevi maddeleT fabrikası 

Hayfada bir iki aydanberi bir kim· 
yevi maadeler fabrikası açılmıştır. 

Fillstinin Hillel adını ta ıyan bu ilk 
kimyevt maddeler fabrikası Viyanalı 
prolesör Gotlip tarafından ödünç ve
rilmiş olan 4500 İngiliz lirası serma
ye ile kurul mu tur. 

Fabrika kazancından faiz ödemiye
cek, yalnız tarla iş5ileri için sanator
yumlar yapacak ve sağlık müessese· 
terine yardım edecektir. Fabrikada 
tanınmış birçok Musevi mtitehassıs-

r çalışmaktadır. Yakında yeni bir 
takım tıbbi ke ifler üzerine yapıl

mış mu taburatı oivasava cıkara

caktır. 

• 
F ellahlara kredi 

Filistin hükümetf, dağlı feUiblara 
uzun vadeli ve 50.000 liilistin füalık 
bir istikraz yapmı tır. 'Makaat. Filis
tin dağlarındani fellahları ıirai ça
htmalara teıvlktir. 

Britanya yüksek komiseri fellahla
rın yaşama şartlarını düzeltmek ll
zımgeldiğini Filistin Musevilerinin 
buna yardımları doğru olacağını söy
lemi tir. Arap çiftçileri zaman za
man kotü iktısadi durumlara ve böy
lelikte Filistlnde soysal gürültülere 

ııür'ate kurban gitme ini tabii görUn. 
B. R. 

sebep olan lCredisizliktir. Bu istikraı: 
yemişcilik ve şarapçılığın inkişafına 
sarfedileccktir. Çiftçilere l!On sistcl1'1 
ziraat makineleri dağıtılacaktır. Köy· 
lerin su ihtiyacını geni bir tarzda 
temin etmek için ayrıca çalışılmakta· 
dır. Fellahlar tavuk yctiştirmeğe de 
teşvik edileceklerdir. 

Hükumet fellahlara bcs binden 17 
bine kadar uzıyan vadelerle para da· 
ğıtacak ve yalnız şahfslar değil çift• 
çi grupları, koy sandıklan da ister· 
terse krediden istifade edebilecekler
dir. Yalnız şahı lar ancak 250 liraya 
kadar para alıobilecekler, fakat grup· 
ların ve aandıidann kredileri 1000 
Filistin Uruma kadar geni§letilebile· 
cektir. Bu kredide şart toprak terhi
nidir. Para alacaklar tarlalarını ter• 
hin edecekler ve ancak tapu kıymet• 
!erinin viizdc ellisi kadar parı alabi· 
leccklerdir. 

• 
Öğretmenlerin gr vi 

E!-liıtindeki MusPV'I mc-ktt"f'llPri ö • 
retmenleri maaslarına ZBM y;pılnt• 

dığr takdirle ögretmenleri grev ilan 
edeceklerfoi bildirdikleri için Musevi 
millet meclisi T.el-Ayin'de bir top
t:rnma ynpmıştır. 

Müzakere esnasında hem millet 
me ' • aza ındnn bulunan öğretmerı 
Albi er şu teklifte bulunmuştur: 
"- Öi!retmenlere zam yapmak la• 

zımdır. Bunun iein her talebederı 

yılda yarım Filistin lirası almak kli· 
fidir. 

Neticede musevi millet meclisi ş\l 
karan vermi tir: 

"Yapılan incelemeler. Musevi mek 
tepleri idare heyetinin lindcn gelef1 
her fedakarhP'ı yaptığını meydana 
c:ıkarmıstır. O. retmenlenn arzuları 
yapılmndıgı takdirde grev ilin ede
ceklerini bUviık bir teessüfle öÇrencn 
mcclısimiz 30 bin Muııcvi cocuğunıı 
tahsilden alıkoyacak olan böyle bil' 
kötü tcscbbUse öğretmenlerin başvur· 
mıyacaklarını tahmin etmek ister ... 

Yani demek oluyor ki meclis grev 
tehdidi kar ısında da on para fazla 
maa vermeye yanaşmamıştır. 

Filistin gazetelerinden Haretz bu· 
nun üzerine bir pro(esörle konu~· 

mu , f'imdi ne yapılacağını sormu • 
tur. Aldığı cevap 'udur: 

"- Grt'vcien vazgeçemeyiz. file 
teşrinin ilk baftasrnda grevi ilan et· 
mr.k bize borç olmu tur. 

Fakat alınan en son haberler gÖ!"' 

terivor ki öğretmenler Musevi millet 
meclisinin fada para vermemek ısra· 
rı karşısında 30.000 çocuğu düşüne· 
rek. aç kalmnları paha ına da olsa 
mekteplere gitmemeğc kalkışamam•~ 
tardır. 

• 
Portakallar bozuk! 

Yara ve Hayfa limanlarından yeni 
yıl limon ve mandarina mahsulünill'I 
ilk sandıklan ihraç cdilmi!tir. BıJ 
andıkların en bilyilk kümesi limon· 

la dolu idi. Portakallar hcnUz olma· 
mışlardır. Bu sene limon, mandarini 
ve portakal satışlarının pek parla 1c 
olmıyaeakları söyleniyor. Zira ç81· 
den gelen ve adına Hamsin denilen 
sıcak rUzglir yeni yıl mahsulü üzeri• 
ne pek fena bir tesir yapmış bircok 
yerlerde mahsulü ba tan başa vak· 
mı tır. Sağlam sanılan yerlerde 1ce 
ıarıır en azdan yüzde 25 nispetinde· 
dir. 
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Habe$ - italyan harbinin 
.. 
UÇ cephesi 

1 - Adisababada Habeşler Jiaklarmı istiyorlar. 2 - Cenevrede Dir' ,natlar 
Haklarını istiyorlar. 3 - Harp Meydanında Tanklar 

\ ' ~-------------:..~-------------·-~ .. ·--~----
Mu sol ini' nin 
DöBonolle 
Arası Açık 
bit~ \elegraf özel muhabiri 

'&lll)'Or: 

lııl A~babada neşrolunan res-
bır tebliğde şöyle yazılıyor: 

Itri "Burada aaWıiyettar mmse. 
ı. n söylediklerine nazaran 
;llaaolliıiileEritredemitalyan 
fiiü lcanr harbiyesi arasında ciddi 
.,.1!r ~Ylanlıkıan çılamşm.Mus
-vunı Adua etrafmdaki hareki
:21 duraklamumdan dolayı son 
.,,, erece hotnutsuzluk göstermiş 
11~ bu teehhurun Eritre ordusu
deı Pl'eatijini ciddi surette ze
tir. eDıekte olduğunu aöylemif-

Söytendiğine göre Mussolini 
:~ de Bono ile bu husus.ta 
h tli ıurette kavga etmiş, 
.•tta onu azil ile tehdit etmiş -
~unun neticesi oJarak gene
l istifa ettiği bile rivayet o
tı~dır. Diğer taraftan ge
-.....-..ı de Bono arazinin güçlüğü, 
~ ye Yiyecek meseleleri, Habeş
~ ınukavemeti dolayısile 1 tal 
"'taa askerlerinin kuvveimanevi-

Hakların• .stiyorlar 
--

t:'iniıı kmldığım söylemiş ve 

11 fU1lar alımda sonu feliketle 
tııı~lenmek ihtimali olan bir 
~~ girİfmek meauliyetiııi 
liıenue a1amıy .. bildirmia. 
tir. acagmı Adisababada Saray meydanında toplanan Hatieşliler memlelietin istilasmf. arşı bir gösteri yapıyorlar 

Son Cenevre müzakerelerinden akisler Adua Önünde ltalyan 
Tank la rı Ve Süvarileri 

Macar murahhası 
Dö VBLiCS 

ALotsl Avusturya murahhuı Baron 
ı-ı.uG& 

Italyan tanklan !mm torba tamu deırirerek Derll,w 

-

ltalvan ı6varileri, 1896 Adua barbindfı Italyanlarm maf· 
Mıl old+lla .-. d·cd• •ewfx' s 
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Necdet, o sabah bahçeye çıktığı 
zaman, kuyuqun yanındaki kum yı
ğrnr Ustünde azaplı bir çırpını§la sü
rüklenen küçük siyah bir külçe gör· 
dit 

Bu bir kırlangıçtr. Kanatlarından 
hiri hareketsiz sarkıyor, öteki de 
iimitsizlikle çırpmıyordu. Yarah kuş, 
kalkmak. uçmak, yuv.smı bulmak 
isin mecahıfa gayretler yapıyordu. 

Necdet i~ildi. mümkün olan bütün 
dikkat ve ihtiyatla hayvanı aldı. eve 
koştu: 

- Sevim l Sevim ı diye bağırdı, 
gel, koş gel l 

Sarı§ın ve solgun bir genç kadın 
ı:;oründü - Kısa talilerin işareti o
lan bir ay solgunluğu ile aolgun: 

Kansı bir çığlık koparmı~tı : 
- Ay! bir kırlangıç ha? .. Yaralı 

mı zavallı? 
- Evet. bir kanadı kırlımrg. 
- Bakalım zavalh nono§a. yara-

sını iyi edelim .• 
Büyük bir tahta kutunun içine bir 

pamuk döşiyrıek yaralı ku§ıı içine 
yatrrdılar. Hayvancağız bağırmadan 
ve kımıldamadan oraya büzülüp lcal
tnıştı. Yalnız, arada bir, gözleri ha· 
fifçe ürperiyor ve ki.içlik gagası bir 
ispazmozun tesiri altında açılıyordu. 

Necdet, hayvr.'1ın üstüne iğilen 
karısımn bu şefkat hamlesi içinde 
büsbütün güzelleştiğine dikkat etti. 

Sevim cidden güzel bir kadındı. 
Fakat csrarlr bir irsiyet, onun uzviye 
tine şüphe edilmiyen bir illetin to· 
humlarınr atmı!Jtı. Evlenmderinden · 
birkaç ay sonra Necdet onun zayıf· 
1adıgmı, güzel rengini kaybettiğini 
gormege ba<::ladt, Sevimi ani yorgun
luklar bastırıyordu: geceleyin boiul
ma krizleri geçiriyor, arkasından, 
dudaklarının kenarına bir kan ipliği 
bırakan kuru bir öksürüğe tutulu
yordu. 

• 
Kırlangıcı tedaviye başladılar. Se-

vim küçük yaralıyı iyi etmek için 
parçalanıyordu. Yava!J yavaş, kırık 
kanat doğruluyor. seyrek tüyler ııtk• 
laşıyor, tabiat şifa. verici, tamir edi· 
c~ kudretini gösteriyordu; Kuş, ya• 
kınlaşan bir sıhhatin ümidi ve se
vinci içinde hafif hafif takramaya 
başlamı§tı. 

Bir sabah, Sevim yatakta iken, bir 
kanat gürültüsü onu uyandırdr. Kü
çük kuş, yastığa, başının yanına 

konmuftu. 

FAVDALI 

BUG0NK0 
PROGRAM 

İSTANEUL 

ıs.- Dans musikisi (plik). 19.- Or
kestra mu~ikiai (plak), 19,30 E&e ca:ı:. 
l•ehmi Eve ve aı-kada9larL 20.- Bayan 
Halide ko.nuşuyor. 20,30 Stüdyo orkest
rası. 21.- Radyo cu ve tan~ orkestra
ları. 21,35 Son -herler - Borsalar. 
21,SO (Liıu:t) in. ölümünün ellinci yıl dö
nfunil milnaıebetile hayat ve eserleri 
hakkında bır kaç aöz: Meaut Cemil) ve 
uerlerinden muhtelif parçalar: (Profesör 
Ferdi Ştatset). 

BUKRE$ ·---
l 3-1 S: Orkestra • Duyumlar • Orkestra. 

18: Plak - So:der • Pllk • Duyumlar. 
20.15: Çıft piyano konseri. 20.45: Sözler. 
21 : Vıyana'da.n: Avrupa konseri. 22.30: 
Daymnlar. 23.45: Röle konseri. 23.45: Alm 
ve fr. haberle!', 24: Konserin süreli. 

VARŞOVA 

17.15: Orkestra. 17.45: Şarkılar - Söz· 
lcr. 18.15: Orkestra, 18.50: Sözler. 19: 
Piyano· Sözler - Plik - Sözler. 20.SO: Vi
yanadan röle. Avnıpa konseri. 23: Söz
ler. 23.20: Plik. 24.05: Danı. 

LAYPZİG 

18: Hafif miiıik. 19.35: Sözler. 19.SO: 
Oda mıiziği. 20.30: Sö.zle.c.. 21: Duyumlar. 
72: Marf popurisi: 23: Duyumlar. 23.30: 
Skeç. 23.50: Operetlerden. 

BUDA PEŞTE ------
18.30: Keman konseri. 19.10: Fr. ders. 

19 40: Dans. 20.15: Söylev. 21: Viyana
ıfan role. 22: Viyanadan: Şarkılar. 23.25: 
Macar müzici. 24.20: Caz. 

MOSKOVA -----
IP.20: Glinka müzifi. 20.30: Kuartet. 21 

Moza.rt muziii. 22: Almanca. 23.0S: Fran-
1nca. 24: Fclcmcnkı;c. 

ViYANA 

18 20: Avrupa halk ml!rifi. 2!1: Dcrıı. 

Krrtangı~ artık tamamiylc iyi ol
duğu için, sevgili kurtancııına bir 
teıckkür z\)rareti yapıyordu. Yüreği 
heyecanla dolan Sevim, kımıldamaya 
cesaret edemedi. Küçük hayvan o
nun boynuna sokulmUJ, kuşların na
zik hareketlerile hanımım okşuyor
du. 

Ve tatlı tatlı cı'nldayışında sanki 
şu mana vardı: "Sen beni iyi ettin, 
kurtardın, bak ben seni nasıl seve
ceğim ... 

O günden sonra krrlangıç, gölge
si gibi, Sevimden ayrılmadı. Evin 
içinde serbest serbest geziniyor, hiç 
dı,arıya çıkmıyordu· Sevimin omu
zuna, dizine konuyor, ona mahdut 
ve sevimli repertuvarının şarkılarını 
söylüyordu. 

Aylar ge~ti: Batı vaktinin serin
liği, sonbaharın geldiğini haber ver
di. Yaz.ın hastalığı biraz yatışan Se-. 
vim, bir akşam bahçede fazlaca geç 
kaldı. Üşümüş müvdü, nedir? Bir 
titremeye yakalandı. Ertesi gün ök
sürük daha sert ve daha azap veri
ciydi. Sevim odasına kapanmıya mcc 
bur oldu. 
T~nievel geldi. Kırlan~ıçlar se

yahat için toplamyorlardı. Arada bir 
camlara vurarak. keskin ıslıklar ça
ğırarak, küme küme pencerelerin 
önünden ~eçiyorlardı. Fakat Sevi
min küçük dostu bu davetlere biç 
kulak asmıyor gibiydi. 

Genç kadın üzülmeğe başladı: 
- Bu hayvan benden ayrrlmak is

temiyor, diyordu, kışa ne yapacak? 
Onu nasıl besliyeceğiz? 

Sevim gitgide fcnıılaş • 'Yt!~ 
zü ve elleri balmumu ı?İbi sararmış
tı. Bir gece yataktan kalkmak iı.te• 
mjşti. Başr dönerek sendeledi. 

- Boğuluyorum 1 dedi. 
Necdet pencereyi açtı. Karısı •nun 

boynuna sarılmıştı. Bütün vücudün
den uzun bir titreme geçti, Başı ko
casının omuzuna düşmüştü: Bitti 1 

O zaman odanın içi, yürekler par
çalayıcı bir çığlık doldu. Necdctin 
yerden kaldırarak Sevimin cesedini 
yatırdığı yatağın üstünde kırlangıç 
siyah kanatlarını çırpıyordu. Bir 
müddet, hanmunrn soğumaya başlı
yan hareketsiz yüzü üstünde uçtu, 
ıonra. her şeyi anlamışçasma, öfkeli 
ve ümitsiz bir hamle ile, açık duran 
pencereden dışarıya fırlıyarak, ha
zin sonbahar gecesinin karanhkların· 
da kaybolup gitti. 

BiLGiLER 

19.25: Sözler. 19.40: Sözler. 20: DuYUm
Jar. 20.30: Aktüalite. 21: Avrupa konseri 
(Pro&'T'lm haber lrısmınıu:dadır). 23.0S: 
Duyumlar. 23.15: Ev müzifi. 23.35: Şa
man konıcri. 2435: Danı. 

BRESLAV 

18: Ham miızik. !9.30: Siyasal yaymı. 
20: Dışarda.ki Almanlara. 20.45: Rcpor
taj. 21: Dııyumlar. 21.15: Ulusal prog
ram. 22.J s: Stütgart'tan role. 23: Du· 
yumlar. 23.40: Dans. 

• 
NÖBETÇi 
ECZANELER 

Bu gece nöbct~i eczaneler şunlardır : 
Çcrnbcrlitaııta Sırrı Rasim - Akııaray

da Şeref - Defterdarda Arif - Kara
gıimrükte A. Kemal - Cibalidc Necati 
- Cedik:papda Asaduryan - Vezneçi. 
terde Universite (Kifil) - Sirkecide Be
şir Kemal - Eyüptc Hikmet - ŞehTe
mininde A. Hamdi - Samatyada Erofi
loı - Kurtulutta N~det Ekrem - Kara
köyde Hidayet ecıandcri. 

• 
SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

NAŞİT • ERTUCRUL SADİ 

Seluadeb.ışmda TURAN Tiyatroaaııda 
Bu gece saat 20,15 te 6 ıncı defa olarak 

OTELLO 

Hlile S perde. Kıbrıa perdesınde zafer 
eilcnceleri. Her tarafa tramvay. Tele· 
fon: 2ı1ı1. ' • ŞEHIR TlYATROSUNDA 

22 Birlnc:iteıırin salı günü ak11amı saat 
20 de Ölçüye olçu - 23 Birincitqrin çar
ıamba gtinü akp.mı ıaat 20 de öl,ilye 
ôlçli - 24 Birincitcş_rin perşembe cünü 
ak~amı saat 20 de ölçüye. ölçiı - 25 
Birinci teıırin cuma &iinu akşamı saat 
20 de Ölçiiye ôlçu - 26 cumartesi run
dliz saat l5 de ı;ocaklara. 26 cumartesi 

Bir Kızın Uvey Babası 
Üvey baba veya ana içinde eşleri

nin çocukları tarafından samimi ola
rak sevilenler pek azdır. Kuşdilin· 
den Giilten de üvey babasına kartı 
duyduğu antipatiyi birtakım behane
lerle haklı görmeğe çalışıyor. Onun 
bu antioatiıinde ıezilmiyen hislerin 
tesiri albnda birtakım fenalıklara se
bep olması ihtimali vardır ki biz bun 
larr onun dikkatine koyacağız. Ev
vela mektubu okuyalım: 

''Babamr kaybettiğimiz zamanı 
hatırlamıyorum. Ben o zaman çok 
küçükmüşüm. Annem de pek genç. 
Senelerce bir üvey- baba elinde üztil
miyeyim diye evlenmediğini söyliycn 
annem iki sene evvel kendisi kadar 
genç bir adamla"cvle!ldi.. Otuz iki 

yaşında olduğunu söyliyeo bu adam 
belki o kadar da yoktur· Hoppa, züp
pe, evile hiç alakası olmryan bu üvey 
baba ile aramızda hiçbir hadise ol
madr. Fakat annemin sahip olduğu 
eve gelip yerleşmesi, esaslı bir İ§i 

olmaması, anneme kendisini beslet
mesi bazan ona ıelaın vcrmiyecek 
kadar onu hakir görmeme sebep ol
du. Bu hal iki senedir sürüyorken 
nihayet bu delikanlının şüphelendi
ğim bir ihanetini de öğrendim. Onun 
bir de metresi varmrş. Bunu bana 
ıöyliyenler yerini, yurdunu biliyor
lar. Sizden öğrenmek istediğim bu 
ihaneti, yeriyle, ismiyle, cismiyle öğ
rendikten sonra anneme haber ver· 
memin doğru olup olmıyacağıdır. 

Annemin bu adamı sevdiğini sanıyo
rum. Haber verirsem memnun mu 
olur ve bu adamdan soğur mu, yoksa 
tt~tım't'.--..... F-~~-"'·~ 

Belli olmaz. Belki de daha çok se
ver; onu affeder; hatta belki mazur 
bile görür. Fakat biz de size gunu 
soralım: Annenizin sevdiği bir adam
dan onu ayırmak ve soğutmak için 
bulduğunuz sebeplerin hepsi yerinde 
doğru mu acaba? Çoğu sizin müba
lağanız gibi geliyor bize. Şu metres 
hikayesinin bile aslr var mı? Sakın 
gülünç olnuyasınız?.. Bunlar sizin 
antipatinizin mahsullerine benziyor. 
Fakat geçinmeye mecbur olan siz 
değilsiniz ve siz de yarın evlenip gi
deceksiniz, değil mi? 

• 
Kadının parası 

Birçok gençler, kendilerinden çok 

. 
akşamı aaat 20 de Yarasa. 27 panr ciiıı
düz saat 10 da çocuklara. 27 pazar gün
düz ııaat ıs de Yarasa. 27 Pazar ak.tamı 
saat 20 de Yarasa. 

• 
TEPEBAŞI BELEDİYE GARDENBAR 
K~lık uloııu açıldı. Her akıam müzik, 

dans, varyete numaraları. Kabare nefis 
alakart ve tabldot yemekler ehven fiat• 
!ar. Pazar ıiınleri 17,30 da çaylı danıı, 
varyete, çay komple 75 kuruıı. 

• FRANSIZ T1Y ATROStJNDA 
SÜREYYA OPERETl 

Bu akıam 20,30 da 
EMlR SEVİYOR 

Yakında : Kadm ını? Erkek mi ; 

• 
• Alkuar : Sanda - Sihirli Ada. 
• Şık: İki kalp bir olurııa 
• fpek : Altın Zincir. 

• SvaJ : Kırdı: Hayatlar. 
• Melek c Bir aşk böyle bittL 
• Türk: Ben ıeninim 
• Sümer : Siyah gözler. 
• Ellwııra : Yürüyüı - Saadet prkrsı. 
• Aui: Bar prkıcıııı, Deni.saltı ejderi. 
• Yaldu : Moııkova receleri. 
• Milli ı Çalmmıı Aık - Dertsiz arka-

da§.İar. • 
• Oıklidu Hile ı Preıı. Ahmed. 

• L 1 M AN 
HAREKETLERi 

Buıiin limaıımnıa aelecelı: vapurlar: 
Saat 

6.- Saadet Karabiradan 
9.30 Kemal Ayvalıktan 
13.- Antalya Bartmdan 
17.- Butm Mııdanyadan 

• 
Buıün limaıumudan ıidecek vapurlar: 

Saat 

9.- Kocaeli lzmite 
9.- Asya MudanyaYl'l 
U.- Eğe İtıkenderiyeye 
20.- Güneysu Kııradeni.ze 
Zl.- Saadet Bandırmaya 

zengin, servet sahibi kızlarla evlen
mekte tereddüt ederler. Kadın ser
veti ile kendilerine tahakküm eder 
korkusu yüzilnden. Bir dereeeye ka
dar hakları var· Fakat sevişen iki 
gencin, kızın parası var, serveti var 
diye evlenememesinin manaar yok. 
İ§te A. K. iİe sevgilisi bu haldedir. 
A. K. diyor ki: 

", .. İki yıl aramızda dostluktan 
başka, arkada§Iıktan başka bir !CY 
yoktu .. Sonra benden ziyade onun 
gösterdiği bir temayülle sevişmeğe 
başladık ve biribiriıni~i çok acvdik, 
hala da seviyoruz. Mektepten çıkar 
çıkmaz girdiğim işten aldığım kü
çült bir para ile geçindiğimi bili
yor. O zengindir. Böyle olduğu hal
de evlenmemizi istiyor· Kendisine ce
vap veremiyorum. Aramızdaki servet 
farkı beni korkutuyor. Halbuki o be
nim• cevap vermeyişimi onunla uzun 
müddet sevişmek ümidinde olmadı
ğıma atfediyor. Ne dersiniz?,!. 

Endişenizi ona açıktan açıga söy
lemekten çekinmeyiniz. Fakat bu 
endişenin de onu ölünceye 1tadar 
sevmenize engel olamıyacağım ilave 
ediniz.- Ona ıervetinden vazgeçme
aini, ııi.zin varidatımzla yaşamıya ra
zı olmaıımı teklif ediniz. Madem ki 
11eviyor, razı da olacaktır. Fakat ai
lt bütçesine kadının iştiraki, hatta 
erkekten fazla iştiraki huzur ve saa
dete engel değildir. 

• 
Neden ağlıyor? 

Kadın veyahut kocadan birinin Ö· 
tekinin bilmediği bir sebepten dolayı 

ikide bir ağlamasının bir evde nasıl 
bir tatsızlrk çıkarabileceğini tasavvur 
ediyor musunuz? 

A. Güney işte böyle bir tatsızlık 
içinde aylardanbcri gözlerinin önüne 
çekilen esrar perdesini yırtamamak
tan muztariptir- Diyor ki: 
·~ ~ - d-'"-0. ikide bi.r:. 

onu bir köşeye çekilerek ağlarken 
gördükçe yalvardım, sıkıştırdım; 
haykırdım, tehdit ettim .. Öğreneme
dim· Bı.ı kadın neden ağlıyor; ben· 
den memnun değil mi? Başkasını mı 
seviyor? Bilmiyorum. Her zaman 
ayni nakarat: "Bugün sinirlerim bo
zuk da..... Sinir doktoruna götür
düm. Bir müddet gitmek istemedi. 
Sonra zorladım ve doktor hiçbir şe
yi olmadığını sık sık hava almas, gez 
mesi faydalr olduğunu söyledi. O 
halde nedir? Birisini mi seviyorsun? 
diye sorduğum zaman kıyametler 
koparıyor: "Hayır 1 .. diyor .. Ne ya
payım, beni bir buçuk senedenberi 
ezip harap eden bu esrar perdesini 
nasıl kaldırayım?,, 

Aile vaziyetini. annesi, babası ve 
kardeşleri varsa onlarla rnünasebeti· 
ni, aralarında ihtilaflar olup olmadı
ğınr, onların geçimlerini tetkik edi
niz. İnceden inceye araştınnız. Bir
çok kadınlar refah ve saadet içinde 
iken ana baba evinde bıraktıktan se· 
faleti, ayrılığı düşünerek muztarip 
olur. İçin İçin ağiarlar. Sonra gün· 
düz, neyle meşgul olduğunu, nerele
re gittiğini, kimlerle görüşUğlinü 
be1Ii etmeden ara§tırınız. Bütün bun 
]ardan bir netice çıkmazsa bu göz 
yaılanru sinir bıiliranlarma hamlet. 
mek yanhş olmaz. Doktorların da 
içinden çıkamadıkları sinir buhran -
lan ve seşitleri az değildir. • 

Uzaklan giden ıevgili 
F. Nermin imzasile: 

".. Onunla aylardanberi sevişiyor• 
duk. Kah kavl?a ettik, kah barıttık; 
fakat biribirimize acı söz söyleme
dik ve kavgalarnnız da pel< sade se
beplerden ileri gelmişti. Bununla 
berafr.r birçok emsali gili. pek tid
detle biribirınizi sevdiğimizi sanmt• 
yordum. Ancak o bir iş yüzünden bir 
ay evvel başka bir memlekete gitti. 
Orada yerleteceğini söylediği zaman 
bana evlenmek teklifinde bulundu· 
Yalnız alacağı paranın azlığından 
dolayı pek ısrar etmediğini, çünkü 
belki bana rahat bir havat temin e· 
demiy~eğini söyledi. ''Düşüneyim!,. 
diyerek ~ünlerce cevap vermedim. 
Hazırlandr, gitti. Şimdi aradan bir 
ay geçmiş olduğu halde onu bir aa~ 
nfye unutamadım· Son derece sev
mekte olduğumu anladım. Bugün 
avni teklifi yapacağını bilsem en se
fil hayata razı olacağım. Bu arzumu 
kendi.sine nasıl anlatayım?,. 

Bize anlattrğrnız gibi anlatıntı. 
Her şeyi açıkça yaz:ınız. Onu kaybet 
meden nasıl a~kmızda ve onun aşkın 
da tereddüdünüz olduğunu, fakat §U 
bir aylık ayrılığın merbutiyetinizin 
derecesini gösterdiğini, her şeye razr 
olduğunuzu yazınız. Bazan açik kalp 
U olmak aşkta muvaffak olr1-ak için 
en iyi çaredir. 

Iki horoz döğüşüyor. Birisi 
kuzguni siyah. Parıl parıl yanan 
tüylerinde kıpkırmızı birkaç 
damla kan boncuklamruş. Oteki 
san h.oroz. Altın renkli kanatla 
n hırsından diken diken olmuş. 
İbiği bir bayrak gibi sallanıyor. 
San horozun gagasında bir tu -
tam siyah tüy var ve siyah horo 
zun iki siyah mermi gibi fırla -
yan gözlerinde yaman bir kin ta 
şıyor. 

• 
Bu iki horoz gazete sayfaları

na birer örümcek ağı gibi g~ri 
len her boydan haritalar üstün
de döğüşüyor. Bu horozlan kim 
döğüştürüyor. Cürüm yok. Yal
ma.hu döğ~ muazzam bir se 
yirci kafilesi var. Seyircilerin a
rasında anamektebine giden ço
cuklardan tutun da kocaman ka 
fası koltuğundan dışarı taşan 
Dünya var. Siyah horoz sarmm 
yarısı kadar. Ona yürekten acı
yanlar var. Fakat onları ayırma 
ğa kimsenin niyeti yok. 

• 
Horoz döğüşü seyretmek hoş 

şeydir. Italya - Habeş döğüşü 
başladığı gün gazetede oturmuş 
çene çalıyorduk. Bir arkadaş so 
luya soluya meroiyenleri çıktı: 

- Çocuklar! dedi. Harp başla 
dı! İtalyanlar Habeş hududunu 
aşmışlar. 

Havadis odada bir bomba gibi 
pathyalı birkaç dakika olmamış 
tı ki sokaktan 4'ikinci tabı" diye 
bir feryat koptu. 

Balkon kapısından sokağa ha 
kıyorum. Ufaık bir gazeteci yo
kuştan yuvarlanırcasına koşa -
rak iniyor. Ve boğuk bir sesle 
bağırıyor: 

- l'kinci tabı, Harıbi yazıyor. 

• 
Gazeteci çocuğun bu satıştan 

kaç para kazanacağını bilmiyo-

rum. Fakat onun bu delice ıtoşu 
şunda bir altın yağmurunu mü~ 
delemeğe giden bir insan halı 
vardı. 

Gazeteci arkadaşlardan birisi 
masanın üstüne yaman bir yunı 
ruık indiriyor ve: 

- Yaşadı gazeteler!. diyor. 

• 
Yalnız gazetelere değil, bu ha 

ber söze ne ile başlayacağını bil 
miyenlere de yaradı. Ortada k~ 
nuşulacak canlı bir mevzu vat 
demektir. Tembel, kısır birkaÇ 
muhayyileye bu bir kamçı ola -
cak demektir. 

• 
Gazete sayfalarındaki mavi 

rrrmzı oklarla cirit oynaaığı 

haritalarıda iki horoz düğüşü ,. 
yor. Seyircilerin arasında heye
canın elektriklediği ufak bir ço" 
cuk yarısı korkudan, yarısı 

zevkten bayılmış bir buhran ge
çiriyor.Korkudan çatırdayan dit 
leri arasında, ufacık yüreğini 
çiğniyor .. Anası olacak bir ka .. 
dm çocuğu omuzundan yakala '" 
mıs · 

::_:Hadi yavrum, Eve döne • 
lim artık! diyince. 

Çocuk yalvaran gözlerle ana• 
sına bakıyor ve: 

- Bir parça daha duralı:rrı. 
Ne olur? •. diyor. 

Gaip aranıyor 
Bulgaristanın Karnabat kazası g~ 

menlerinden Lüleburgazda iskan ed1 

len Aytaban oğlu Hasanın karısı oıı 
beş gün evvel Trakyanın Evrenseki.J 
köyünde karısile misafir iken karıtı 
l mail kızı Fatma gece ortadan ıcar 
bolmuştur. Fatmanın İstanbul oteli~· 
rinden birinde hizmetçilik ettiği işi'" 
tilmistir. Fatmanın nerede bulundu• 
ğunu bilenler varsa Tan gazeteflin~ 
haber vermelerini insanlıklarından clı 
lerim. 
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Çocuklarımızı iyi Y etişfirmek 
İçin Onların Bütün Vaziyetle
rile Ayrı Ayrı Uğraşmak Lazım 

. [QocukJıar de büyükler kadar si.ı 
llıtlıdirler. Bu iıtibarla uykulannaı 
•on derece dikkat ederler] 

Çocuk bakımı alaınmda, uyku meı 
lle-1-i çok mühim.dk. Bfiyillder bl" 
ıle. nhaaız ve uykUM1aı bir gecenin• 
~eıai günü kendilerini çok ywgun 
,.e bitkin hie8e.derl«. Bu hal ÇO " 
euk ailbhati Uzet1nde daha 1">rlm119 
llcııticeler doğurur. 

Bu yazıda çocuklara hu olan 
lece iııorkulatı, uyanıp gezinmcle«' 
..., Jataiı .ı .. tmaı. gibi uyku """ 
lıatsızhldan.n.dası baıbaedeceğiz. Ço 
c:uJdarda bu gibi ballerin esasını da
ha zi}'lde •abt bosgu.nluklarda ~ 
-.S doirudur. 

Asrımızda aa'bt çocukta.nıı ad., 
4i ctttikçıe artmaktadır. Aile efra.., 
.tııını llızlıfı, yalnızlık, fazla .er -1 
l>e.t:ıik fazla den bu uah1yetia baf 
lııca eebeplcriıdlr. 

A.elbt '" rıevrutenflr ene ft ~ 
6ldaft doğan çoouklıarnı da il'ICGI 
bu uy'ku -rahataıslıkların:a ııamzetl 
olduklarını kabul edecek oluraalo 
buatıuıdl m1nn.N gözümüzde dahlf 
~lay.tıkbı eanlıanır. Aaumm du .ı 
rııp dunırken kudığmı, etrafmdal 
•ilıere çattığını, sinirlenip .ağladı w 

&nu g6ren çocuk bundan her halde' 
fena bir mi-sal kopye edelcektir.1 

lllu libi huaualarda. çocuktan evvelı 
9Cıayı tedavi etmek lazımdır. 

Çocuklar da korkulu rüyalar, uy
llcu raıbataızltklarının başında gelir .. 
:Bazı huauaaıtta bunları büyüklere' 
in. olan ki.buılarla mükaycse ca
iz&. Korkulu rüyadan ağlıywak 
Uy.man Mfbi çoculc bı halin he&" 
l'ece tek.errUrllnil. yadırgaya yadır.ı 
gaıya eonunda uykucbın, uyumak' 
-.öndıecı lrorkü biır bale ~ir.ı 
lluada im.il olarak ana v-e baba muı 
babbetıinden, ıeflratiaden malırumi.ı 
)'et oldutu P'i, ana yahut babaam 
iden ful• korku; yahut anhpmaz.ı 
lık 111 ftl'dır. Bununla beraber baı 
1nanzt bati Mdeee ruıht cephede 
~ ile doiru bir n;cticeyc w.rıl.ı 
ldilz. 1 

~ 
~rmdı~. Boğa«, burun bade'IDC'ikle "' 
rı; aolucan ve inkıbaz da ~ bil "' 
r1~ rol oynar. Romatbmaya ağr,.. 
-. da di'kkat Jiımı olduğu gibi• 
bot nıide ile yaıtmak netkeei ele bal 
lllıarazt baUeri doğurmaktadır. ı 
Y11tağmı ı•latan çıocuklar arum 

idıa, bilhaeea uyku9U derin. olanlar' 
ıda buı raıbatsızhılrla.n aramak liJ 
•lllldrr. Ayni samanda mahalli 8nf 
~ da faydabdJr ... Bademdkle 
rtn de oynadığı rol irıkir olunımu. 
~ıemek mceelcsi de cfi)gkate ammak 
lcihede.r. 1 ' 
.. ~unlaııdaa daıtia miihim olan el ., 
111a1 QOCuiun haleti nıhiyedclir.• 
~lna bflyüklerde bile ınide ve beni1 

tıJımuınr icap ettir«ek bdar 
'"th•lr olabildiifnl dflı6necelc o- ' 
ılurak büyüyen bir yavrunun bun-' 
4aa her balde bbden daha fula mil
*-..tr olacatmı ta-kdir edo"dz. X... 
~ktan ve )'lhut her hangi bir teckiredea 'kortm da mlbim amilleı' ... 
llılnıcladır. ' 
A)'lll •manda alile arasmdcld U.1' 

&ua.aatu'klar i heba w na bvp .. 
~ aile ıefredmdan hermngi biri .. 

llİlı çocuta ful& yiiz venneai, bqı 
lr. 14t çocufu k~bnımak ve yahutJ 
'-lnf1Pte muvaffakiyetlislik de a~ 
ıniller arasmda sayıtmap değer. 

1 
Yatatk •latmaeı ,oculdarda ıilra 

e tedavi edilmene u s u n al
'-· Batti delikanlı yahut ,genç m 
ID11111cıya kacfar devam edebilir. Buı 
~la da baıJ .göeterir chtcrmez: 

lıialnbalıdır. 
Çocuklarda uyku rahatsızbJdarm 

~biri de .abahlarr u1UfU1t, yor
tun btlamalrtır. Tabii çocuk muayı 
Y-en -tte uyaııa-rak hemen yata "' 
it111dan fırlıar. Halbuki halin.den 
~ olımyan, asaıbi çocuk bel -
ld TAkfinde aıyuıa bile yorganı b11 
I~ tüeı'ek tekNT daılmak iater. 
C8ır Qba ıuyuyamaea bile kalkmalrı
t& hiç acele etmez. Kalktıktan lıOıl1 
Ra ek brpcı olur. 
~ fula uyumak ta ma
~ .Mır haldir. Bu. eqeriya biate .ı 
liJe allmettilt'. Blf90k'ları çocuklar' 
illa Jdeteri olawhfmı saımederler"" 
-. bu YatlÜt bir ııuariyecliır. Buı 
soır lrlçtık çocuklarda b'ile bq ,a. 
~ bir .hutahktır. BUnıclu 'bq ~ 
........ lnıbnftlm • ...tde bul• .. 
~ .kol yahut bacak tatabnatrı 
L. 'tai.ıleımeai sfbi iru ela 1aiatd 
q •lllMtle.rictir • 

ChıoeJ.eri AlY•• ,..sen qocukluw 
"-1il hal çok uabl YC zeki socutld 
~dUf olunan bir hutabkttr. 
..,;.:_~.rleri Jteı,eyclen nw1 nttitdfr; 
~ cUndüle.ri itmmı ttdtme .. 
iııtikl.ri faaliyetlerill beyift ilJcrin .. 
~tı akitlerin ,ecelı:I tathhı 

""Dden t.etur. Ban çocu.klarm 

&ec:.e .bllrıank gündüz itmam ede _. 
medi.klerini derslerine .çalıpak i&4 
tıedik1erl, pencereye Jtotarak dışa~ 
ır:ıda biraey aradıkları görülımüştü.rJ 
Bazıı.n lda kalkarak anı. ve baba .. 
larını uarlv. Buıla.rı da yahu• 
mcbtaplı gec:ıelerde kalkarak bahç• 
ye .kadar çıkaraık ay ııığını gözlel'-4 
.ı.er. Bu gibi hallerde büuyevt bazıı 
tn'irler de olea bunlar ldaha d}'a'de 
heyecan. rüyalara ait intibaların 
teza.lıür'leridir. GUındliz hülyaya &it 
Jan tiıpt>e'Jr.i çocuklar en siyade p .. 
ccleri ıezen ,.avrulardır. 1 

Çocukluda bu pi uyku rahat ~ 
•ızlrklarmın öoilne nasıl geçmeli ~ 
clir? Bun:a iyi bir ba1Iangıç romaW 
üzere -evveli orpııtk "e fiiiyoloji'k: 
imiUer.Ln mevcut olwp olmadı&mı 
kat'i aure!tte ıtesbit ıetmetk prttır
lkıalarm mahiyeti ne •luna olauııc 
aıuhakb:'k ,su.rette mtitebuaıa bi&f 
doktcının fik.rlae :ve tavliyeleriu 
aıüracaat prttır. Bi1haasa romatiz• 
oıa eanıııu ~farın teldavt.iıı~ 
ıcle aon denıce lıaluli,.etle harekef 
tuttu. 1 ' 

Ana :ve babanm ruhi cephedeldl 
~davi wmlleri ,fUUdaa ibaret olmaı 
bdır. Çocujuıı ,ilk baıulacak.,... 
vi itimadı •e tqriki muahidiro1 
Çok nahaıt bir ya.takta ve ,havada&' 
bir odada uyutuımalı'l!ı.r. Gece .,,,.. 
meklerinde mümtibı olduiu kac1ar u 
su ve sulu ıeyler verilmeli ve yatma• 
ııfan evvel mubak.kıa'k surette ıul 
dölı:rnMini ibmal etmeııneliclir. Ay~ 
ai zaım.nd.a geQe'leıri de muayyen! 
aatlerde uy.alndııvalc ,tekıv ibe~ 
ıya ıa.tUnneUdir. ı 

JC.aranlıbm !kvrbn çocuklar lçfa 
ıecele,ri ,.tak ıcıtlumda haf'ıf bir 
qık ta çıoık f.vdalıdrr. ;Camlaırı •1-' 
iJncıa bıpamak W' çocuk mehtaplı! 
peelerde uyam.:na'k itiiy&'dında imd 
p«de1eri yahut pancurl,arı da iyice 
dadinnek l&ftbr. ' , 

Bilcümle uykuıuzlutdarda peiho 
~tojik Amilleri birer birer talıUtdem 

ıaesirUA...A • ~-ir~ 
ta, baba ;ve .a& aefbıd!lclen mail .. 
C'lllDİyettıen, arb~zlrkrım yabut: 
oyun•uzluktu fikiyeti olup o&n. 
ıdığmı ıU9§tmna1ı ve u'khı ile ray. 
d miltcftMi,p ıdenecek kadar lulai 
der.1, yahut 90k Jazla lyonı1acak bi 
dar oyuın OJ111ayıp oymmadıim.i 
~t etımeliıdir. ı 1 ~ 

Şıu.r:aıaı •kıat'idi.r ı1d, çocuk1armı 
pailıolojik fiklyetlerine her fevden, 
fM'Cl aa:&- ~.e baba .aebe.ptir • AulJI 
çocu'k; asabi olal"lk cfolmu; doğ-\ 
duktan eanra mirli olur.. Sinirli 
çocu'k t.e gayri memnunklu.r. Onul 
IDelDIWn etmek ve ıoınun aadetinet 
ça-lrpnak her - rn blmnm birin..\ 
ci vadf.Wir 

Dlnyanın en 
Derin yeri 

• 
1 r;.:ı... . • • Son zaman ara ~ Clenıı111 ' 

en derini Filipin adalan civana 
da, 9'180 mette b1r çukiırdu. Fa· 
kat 1928 de bir Japon gemi8ile 
büyük Okyanuata tetkikat yapıl 
mıf• ve en derin yerin 10400 met 
re olduğu göriilmliftür. Bu~ 
kika ilk bakımda gayet fazla ıö
rünUr. Jl'akat armı mmf kutru• 
nun 6 milyon metre olduja ıöz 
önünde bulundunıhma bu hiç •, 
tir. 

AQIK 

HAVADA 

SPOR 

Küçük 
Yıldızlar 

VE 
.M.ODA 

.... 

Sinemadaki Çocuklar 

...., ... .-.- ......... ..........-.. o 

Rafaela ilk 
Tablosunu 7 

1 eıRAz ŞAKA 1 Sun'i Pamuk ta 
Demlrd•d•ha 
Sailammıtl 

yacı n da ya ptt Afrika müstemlekelerinden bi 
Y rinde bir gün genç bir senci ai • 

1ıya aızhya h8Jrimia huzuruna 
BlyGk adamlann ilk çıktı: 
llhamlan eserleri -Ah reisim. dedi, baf*mıza 

' gelen fel4keti aormaym. Artık 
1 Almenlar, her teJi ~ ~ tahammülüm kalmadı. bafmnz • 
~ ıaıip te:vleri ve hadisel~ cimi claki 0 beyaz adam yok mu, bizi 
~ine ayırmak uaulilDU takip eder• mütemadiyen dövilyor. 

Alman btatiatiqilerincleD. birlt - Kim?••• 
Berlinli Profeaör Otto Hardmub bü- - O bizi idare eden mühen • 
vtlk •daınlann ilk Dbımlan haklan· dia 
ela bir iıtatistilıc yaparak yıllarca .u. _ e-~ d•vdl mü? 
ren çalıtmalarmDı aoauçwua nepetti. gcıw u 
Bu profetarUn araftınDllarma g6re - Dtivdlmll de söz mil? Ka • 
Dante ilk Sone'aini doku yqmda fama bir vurdu. Az kalam öle • 
yudı. Le Tuae, on yapıda iken ilk cektim. 
auvalanıq braladı. Bll)'lk !apaa,ol 
tairi Xalderoıı ilk edebi deneçlerini - Ne ile vurdu? 
on ild buçuk yqmda vtıcucla cetır- - Kazmamn demiri ile-
di. Ba,ron da ilk tBrMI ,udıiı •· Hikim -•nn•tı. Bir adaınm 
... •)'ili Jqta idL llirabea• - bir r-r-"-Y 
)'&flDda ilk kitabım ,adı. BJaiM ka•ıma kamııam demiri iner· 
Pucal nmenında maJ6m ole bitin .. onun hali nice olurda1 
~~~on i1d ,...cıa -Gelbakaymıdedi..Uatka 

Mozart. dart yqmcla beateklrdı. fam 1- • 
Meyerber, altı yapıda• piJanoda Ve hlkim dikkatle zencinin 
gfSaterdiif hGnerle mutiki HVerlerl ::~ tetkike köyaldu. Sonra 
hıyran ediyordu. - Yalan aöylüyonun kafan-

v eber on iç yapıda iken ilk ope- da hiçbir yara bere yok.. 
nanı temd ettirdi. Rapbael, ilk o zaman zenci gDIUniıiyerek 
tatilosunu yedi yapnda rounettl. ---a: 
Victor Huıo, henüz on d8rt yapıda ce~ =~= bznWun deminne" 
iken Toulome'da tHr mtlkifatmı ka- ou-
aanctı. 1iakm o aman anlanmızt 

• 

Yapmağa 
Başladılar ____ , 
Sun't pmuk 
Yapn111nın •ula 

Sun't ipek yapddıimı hepi· 
niz bilirainU. Hatti son zaman
larda 1W1't ipek imalitı hakiki 
ipekten üç. dört misli fazlalat
mqtır. Fakat kumaş fabrikatör
leri bununla da jktifa etmemit
ltr ve bu tefer ıun'i pamuk ima
linin yolunu aramağa başlamış
lardır. 

Sun't ipekte olduğu gibi ıun'i 
pamuğUn ilk maddeli. oc:lundan 
ÇJkanlan lelWomur.Fakat sun, 
ipekte teller uzundur. Sun't 
pamukta is edaha kısadır. Bu 
pamuklar, ipek kadar parlaktır. 
Eğer mütehaam deiillenis iki· 
sinin aruındaki farkı imJtAnı 
yok farkedemezsiniz. 

Fakat bu ıun't pamuklar ol
duğu gı'bi kullanılmamaktadır .. 
Aralarma biru hıldld ~ 
ta katmak llmndm Bl1 11ııetle 
yapılmq pamtıkıan hakikiaift. 
den farketm*k imJrtn1ızdır. 
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istanbul Harici Askeri Kıtaatı ilinları Ankara ilbaylığından: . 
Cınsl Mıktarı ~ T ahmin İlk teminatı 

Kılo bedeli İhale tarihi Saati 
Lira Lira 

Un 200000 27000 202/i 4/2.Teşrin 935 Pazartesi 17 

Un 208200 28107 2109 4/ 2-Te§rin 935 ,, 16,30 

Un 219000 29565 2218 4/2·Teırin 935 • 16 

.Un 530000 68900 4695 4/2.Teşrin 935 .. 15,30 

İzmir Müstahkem mevki krt'atı için yukarda yazılı 
Dört kalem Un ayrı ayn kapalı zarfla alınacaktır. Şart
namesi her gün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
2490 saydı kanun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vc
saikle beraber belli saatten bir saat evvel İzmirde kış
lada Müstahkem mevki Satınalma Komisyonuna tek
liflerini vermeleri. ( 3 7 1 ) ( 6 5 2 2) 

8266 

*. * 
Edremit Garnizonunda

ki birliklerin ihtiyacı için 
eksiltmeye konulan 370 ton· 
una istekli çıkmadığından 
pazarlıkla mukaveleye bağ 
!anacaktır. 4 İkinciteşrin 
935 saat 15 de Edremit As 
keri Satınalma Komisyonu 
binasında pazarlıkla yapı
lacaktır. Evsaf ve şeraitini 
anlamak ve öğrenmek iste
yenler için her gün Komis
yona müracaatları. ( 395) 

(6634) 
• * * 

Demirköy için 4000 lira 
lık 3~000 kilo nohut ilk 
pey 300 L. Vize için 1744 
liralık 15800 kilo nohut ilk 
pey 131 lira, Alpullu için 
1744 liralık 15800 kilo No 
but !ık pey 131 lira Pınar
hisar için 1744 liralık 
1S800 kilo nohut ilk pey 
13 l L. Pınarhisar için 13 2 O 
liralık 12000 kilo Nohut 
ilk pey 99 lira beşi de açık 
eksiltme ayrı ayrı ihaleleri 
yaprlacak ihale günü 7 İkin 
citeşrin 935 perşembe saat 
14, 15 dedir. İsteklilerin 
.Vizede Satınalma Komis
yonuna gelmeleri. ( 38 7) 

(6635) 

••• 
Boluda Askeri ihtiyaç 

tçin 94998 kilo un kapalı 
zarfla satın alınacaktır. İ
halesi 5 fkinciteşrin 9 3 5 
salı günü saat 15 de Aske
ri Komisyonda yapılacak
tır. Tahmin edilen tutarı 
l 3299 lira 72 kuruştur. 

Muvakkat teminatı 997 li
ra 48 kuruştur. Şartnamesi 
her gün Komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin kanu
ni ikametgah vesikalarını 
da koymuş oldukları halde 
usulüne göre yapacklan ka 
pah zarfları ihale gunu 
saat 14 e kadar Komisyo
na vermeleri. ( 3 9 7) 

(6636) 
••• 

Konyadaki kurumlar hay-
vanlarının ihtiyacı olan 584 
ton yulaf satın alınacaktır. 
Ederi 23360 liradır. Şart
nameler İstanbul ve Anka
ra Levazım amirlikleri ve 
Konyada Kor Satmalma 
Komisyonlarında istekli
lere her gün okutturulur. 
Eksiltme kapalı zarfla 
11-11-935 pazartesi günü 
saat 10,30 da Konyada Kor 
Satınalma da yapılacaktır. 
1steklilerin ihaleden bir 
saat evveline kadar teklif 
mektuplarını Komisyona 
vermeleri. (385) (6645) 

* * * Müstahkem Mevki Leva 
zım Anbarında mevcud a
şağıda cins ve mikdarı yazı 
h 8 kalem 3 7 6 kilo olan 
miadı dolmuş kaydı silin
miş bakır malzeme 1 İkinci 
teşrin 935 cuma günü saat 
11.30 da açık arttırmaya 
konmuştur. Muhammen 
fiatı 17 kuruştur. Buna gö
re muvakkat teminatı 5 
lira olub İstanbul Komu-

tanlığr Muhasebe Vezne
sine yatırılması ve makbu
zu ile Komisyonumuza 
müracaat edilmesi. İstekli
ler bakır kapları görmek i
çin Levazım Anbanna ve 
şartnameyi okumak üzere 
de muayyen güne kadar Ha 
clımköyünde Askeri Satın
alma komisyonuna müra
caatları. ( 383) ( 6584) 

16 aded bakır kabı. 1 ma
den kazan. 1 O bakır bak
raç. Üç bakraç kapağı. 51 
bakır karavana. 4 yağ tava
sı. 8 saplı süzgeç. 5 maden 
kepçe. 

••• 
Müstahkem Mevki Re-

vir hasta eratı ihtiyacı için 
3000 kilo koyun eti 4 İkin
citeşrin 935 pazartesi günü 
saat 11,30 da açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. Tah
min edilen fiat 3 6 kuruş
tur. Buna göre muvakkat 
teminat olan 81 liranın İs
tanbul K. Muhasebe Vez
nesine yatırılması ve mak
buzu ile birlikde Komisyo
na gelmeleri. İsteklilerin 
2490 No. lu kanuna uygun 
şerait ve vesaikle ve muay
yen gün ve saatından bir 
saat kala şartnameyi oku-
mak için Hadımköyünde 
Askeri Satınalma Komis
yonuna gelmeleri. (380) 

(6.i87) . 
• • * 

Kor makam Otomobilile 
ankliye taburu vesaiti için 
4000 kilo benzin açık ek
siltme ile alınacaktır. İhale
si 5 İkinciteşrin 935 salı 
günü saat 1 5 tedir. Beher 
kilosunun muhammen fia
tı 36 kuruştur. Mecmu tu
tan 1440 liradır. Muvak
kat teminatı 108 liradır. 
İstekliler şartnamesini gör 
mek üzere her gün ve ek
siltmeye iştirak edecekler 
ve muvakkat teminatlar ile 
birlikte Çorludaki satmal
ma komisyonuna müra
caatları. (384) (6632) 

• • * 
Konya da ki kurumlar 

hayvanlarının ihtiyacı o
lan 418 bin kilo arpanın 
kapalı zarfla eksiltmesinde 
istekli çıkmadığından pa
zarlıkla eksiltme suretiyle 
satın alınacaktır. Muham
men bedeli 16 7 2 O liradır. 
Şartnamesi her gün Kor 
Satrnalma komisyonunda 
isteklilere okutturulur. Ek
siltme 25-10-935 cuma 
gunu saat 15 de olacak
tır. İlk teminatı 1254 lira
dır. İsteklilerin teminat 
makbuz veya Banka mek_. 
tuplariyle vaktinde Komis
yona gelmeleri. ( 3 9 4) 

{6633) 
••• 

36450 kilo sade yağ ka
palı zarf usuliyle satın alı
nacaktır. Münakasası 5 1-
kinciteşrin 935 salı gunu 
saat 15 tedir. Umum tahmi
ni tutarı 27337 lira 50 ku-

• 

ruş olup ilk pey 2051 lira
dır. Şartnamesi her gün 
Komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanunun 2, 
3 üncü maddelerinde isteni
len vesikalarla muvakkat 
teminatlarını havi mühürlü 
teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel Bor 
nuva Askeri Satınalma Ko
misyonuna vermeleri. 

(370) (6521) 8265 
• * • 

Yerli Fabrikalar mamu -
latından ve bir tanesine bi
çilen eder 2 8 O kuruş olan 
7000 ila 10000 tane kilim 
kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. İhalesi 1 İkinci
teşrin 935 cuma günü saat 
15 tedir. Şartnamesi 140 ku 
ruşa M. M. V. Satınalma ko 
misyonundan alınır. Eksilt
meye girecekler 2100 liralık 
ilk inanç parası mektup ve
ya makbuzlarile birlikte ka
nunun 2, 3 maddelerindeki 
belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatin -
den bir saat evvel Ankara
da M. M. V. Satınalma ko
misyonuna vermeleri. 

!199) 6346) 8088 
• •• 

Beher metresine biçilen 

lardır. Hariçten istekliler 
teklif mektuplarını 2490 
sayılı kanunun 34 üncü 
maddesindeki esaslar dahi
linde postaya vermiş bulu
nacaklardır. (393) (6638) 

••• 
İzmit ve Gebzedeki in-

şaat için alrnacak malze
menin 8 İkinciteşrin 935 
Cuma günü saat 15 de kapa 
h zarfla eksiltmesi yapıla
caktır. Eksiltme İzmitte 
Tümen Satınalma komis
yonundadır. Kapalı zarf
lar bir saat evvel Komisyo
na makbuz karşılığında ve
rilecektir. Tutarı 26000 
liradır. Muvakkat temina
tı 1950 liradır. Şartname
si Komisyonda görülebi
lir. İstekliler belli gün ve 
saatinde kanunun istediği 
belgelerle Komisyona gel
meleri. (;396) (6637) _ 

* • * 
Vizenin 10700 kilo, Al-

pullunun 9700 kilo, Pınar
hisarın 9,,700 kilo, Pınarhi
sarın 8600 kilo gaz yağına 
ihale günü istekli çıkmadı
ğından eksiltmesi 1 O gün 
uzatılarak ihalesi 26 Birin
citeşrin 935 cumartesi gü
nü saat 11 e bırakılmıştır. 
İsteklilerin Vize Satmal
ma Komisyonuna gelmele-
ri. (392) (6639) 

• * • 
Demirköy için 20000 ki 

lo Un, Pınarhisar lçın 
25000 kilo arpa, Pınarhisar 
için 4000 kilo Nohut, Vize 
Pmarhisaı:, Alpullu lÇln 
6500 kilo sade yağ pazar
lık suretiyle 23 Birinciteş
rin 935 çarşamba günü 
alınacaktır. İsteklilerin Vi 
ze Sa tınalma Komisyonu

. 

' 

1 - İlimiz çiftçilerine dağıtılmak üzere satın alına .. 
cak 100 dane 6 numara ve 7 5 dane 3 numara yerli ma
lı pulluğun 4-11-935 pazartesi günü saat 15 de açık 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Pullukların tutarı 313 7 liradır. 
3 - Şartnamesi Ankara Tarım Direktörlüğünde gö· 

dilebilir. 
4 - İstekliJerin pulluklann yüzde 7 ,5 tutarr olan 

Banka mektubu veya hususi muhasebe direktörlüğü 
veznesine yatırılmış makbuz ve teklif mektuplariyle 
birlikte eksiltme günü saat 14 de ilbaylık daimi encüme-
nine vermeleri. (3076) (6567) 

Geyve Şarbayhğından: 
Belediyemiz için İç İşleri Bakanlığının 26-9-934 gün

lemeçli ve 117 / 40 sayılı tamimlerinin düz arazi üzerin
de ve suyu bol ufak Belediyeler hakkında "A" fıkrası 
altındaki evsafı ve techizatı ve teferrüatı haiz olmak 
üzere tarih ihaleden itibaren İstanbulda azami altı 
haftada teslim bir Motor Pomp alınacaktır. Bedelinin 
"800'' nrası hini tesliminde tesviye olunacak mütebaki 
para ( 91) gün sonra tediye edilecektir. Kabul ve tes
lim heyeti fenniye raporuna isnat edecektir. Bütün ma• 
sarif müteahhidine aittir. Eyyami tatiliye hariç 
7-10-935 tarihinden itibaren (21) gün müddetle açık 
eksiltmeye konmuşdur. İsteklilerin pey sürmek için 
yüzde 7,5 muvakkat teminat olan (90) lira ihaleyi mü
teakib yüzde 15 iblağ şartile kanuni şekilde depozito 
vererek Geyve Belediye Encümenine müracaatları ilan 
olunur. ( 6446) 

1 lstanbul Komutanhgı Satmafma Komisyonu ilanları 1 

Çatalca Müstahkem Mevki Birlikleri erat ve hayva
nat ihtiyacatr açık eksiltme ile 16 kalem yiyecek ve yem 
alınacaktır. Maliyet fiatlarile nuktarları ve hangi gün 
ve saatte alınacakları aşağıda gösterilmiştir. Şartname 
ve nümuneleri her gün öğleden evvel Komisyonda gö
rülebilir. Eksiltmeye gireceklerin alacaklarına ait ol
mak üzere gösterilmiş ilk teminat makbuzlariyle birlik· 
te belli gün ve vakti muayyeninde satın alma komisyo
nuna gelmeleri. ( 6624) 
Saat !h~e sünii ııwe tarihi .tllı: te-

minat 
'Mıktan 

Lira 
U Pertembe '1-tı-935 135 
15,30 .. . 7-11·935 90 

15 Cuma 8-11-935 155 

Cinai 

Mercimek 
Nohut 

Miktarı Muhammen 
~ilo Maliyet 

12000° 
12000 
18720 

Fiatı 

Lira 
1800 
1200 

2074 

ederi 650 kuruş olan 2650 
metre kurşqni kaputluk ku
maş kapalı zarfla alınacak -
tır. Şartnamesini parasız al 
mak ve örneğini görmek is
tiyenlerin her gün öğleden 
sonra Komisyona gelmele -
ri ve eksiltmeye girecekle
rin kanuni 12 91 lira 88 ku
ruş ilk inanç parası ile 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 mad
delerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını 
2 İkinciteşrin 935 cumarte
si günu saat 11 den en az bir 
saat evvel Ankarada M: M. na olmeleri.. (391) ~~ ~~~~~--~~._.-"--~~~ 

( 6640) 15,30 Cuma 8·1t·935 7Ş 
186 

25 

"( Pırasa 
( Lahana 
( lspanalr 

K. Uzüm 
Yulaf 

7200 
8640 
5500 

V. Satınalma komisyonuna 
vermeleri. (347) (6349) 

16 ,. 8-11-935 * • • 15 Pa.zartcat 11·11-935 
Vizenin 2 213 liralık 

( Mercimek 
( Pirnç 

45500 
1300 
500 

990 
2475 

8089 
• • • 

Kapalı zarfla münakasa-
ya konulan 636600 kilo Ar
paya talip çıkmadığından 

pazarlığa dökülmüştür. Pa
zarlığı 2 İkinci teşrin 9 3 5 
cumartesi günü saat 11 de
dir. Arpanın mecmu tutan 
2 O 2 3 8 lira 5 O kuruştur ve 
ilk teminatı 2267 lira 89 
kuruştur. Şartnamesi her 
gün Komisyonda görülebi
lir. Pazarlığa iştirak ede
cekler belli gün ve saatte 
Ankara Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. ·(366) (6494) 

8260 

••• 
3 7 S O O kilo sade yağ alı-

nacaktır. Bedeli 30000 lira 
tahmin edilmiştir. Kapalı 
zarfla eksiltmesi 5 İkinci
teşrin 935 salı günü saat 15 
de yapılacaktır. İsteklilerin 
belli saatten bir saat evvel 
Lüleburgazda Satrnalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

(369) (6520) 8264 . ,,. . 

23300 kilo kuru fasulyesi 
ilk pey 166 lira Alpullunun 
2166 liralık 22800 kilo K. 
Fasulyesi ilk pey 162 lira 
Pınar hisarın 2 166 liralık 
22800 kilo kuru fasulyesi 
ilk pey 162 lira Pmarhisa
rm 3010 liralık 31680 kilo 
K. Fasulyesi ilk pey 226 li
radır. Dördü de açık eksilt
medir. İhaleleri 7 İkinci 
teşrin 935 perşembe günü 
16, 1 7 dedir. İsteklilerin 
Vize Satınalma Komisyo
nuna gelmeleri. (390) 
(6641) 

* 1(. • 

Demirköy hudut alayı i
çin kapalı zarfla eksiltme
ye konulan 440 ton ekmek
lik una ihale günü istekli 
çıkmadığından 1 ay pazar
lığa konularak ilk pazarlığı 
25 Birinciteşrin 935 cuma 
günü saat 16 da yapılacak
tır. İsteklilerin Vizede Sa
tınalma Komisyonuna gel
meleri. (389) (6642) . 

* "' * 
Vizenin 16900 kilo Pı-

Kıt'at ihtiyacı için 260000 narhisarın 15 500 kilo, Pı
kilo Sığır eti kapalı zarfla narhisar Topçu alayının 
19-10-935 den itibaren ek- 12600 kilo Alpullunun 
siltmeye çıkarılmıştır. Ma- 15500 kilo kırıklı Çorbalık 
liyet fiatı 32500 lira mu- pirincine verilen fiat Tü
vakkat teminat 2438 lira- men komutanlığınca Yük
dır. Eksiltmesi 6-11-935 sek görüldüğünden eksilt
çarşamba günü saat 9 da mesi 1 o gün uzatılınrştır. 
Sarıkamışta Askeri Satın- Dördünün ihalesi 26 Birin
alma Komisyonunda yapı- ci Teşrin 935 cumartesi 
lacaktır. .Şartnameler pa- saat 11 dedir. İstekliler 
rasrz olarak Sarıkamış Sa- Vize Satınalma komisyo
tınalma Komisyonundan nuna gelmeleri. ( 3 86) 
alınabilir. İsteklilerin tek- · ( 6644) 
lif mektuplarını vesaikle • • • 
birlikte· belli edilen eksiltme Pınarhisar Piyade alayı-
saatinden bir saat evvel ko- nın 500,000 kilo, Topçu ala 
·nisyana vermiş bulunacak . yının 400,000 kilo odununa 

Kuı Yemi 

( Buğday 
( Mıarr 
( Dan 
( Keten 
( Kcncvh 
( Arpa 
( Kaya Tuzu 

20(1 
200 
300 
100 
100 
500 
100 327 

Devlet Demiryollan ve Limanlan iıletme 
Umum ldareai il&nlan 

Muhammen bedeli 14273 lira olan kazma, kürek, 
yaba manivela demiri ve manivela 22-11- 1935 Cuma 
günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İda
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe gİJmek isteyenlerin 1070,50 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, keza kanu
nun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni ma
nileri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine ver
meleri lazımdır. Buna ait şartnameler parasız olarak 
Ankarada malzeme dairesinden ve Haydarpaşada te-

sellüm ve sevk müdürlüğünden alınabilir. (6623) 

lahiıarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Tekirdağı Şarap Fabrikasında 45000 lira bede

li keşifli Kav ve teferrüatr inşaatı kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme şartname ve projeleri 225 kuruş mu
kabilinde Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesi vez
nesinden alınacaktır. 

3 - Eksiltme 11-11-935 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 15 de Kabataşda Alım, Satım Komisyonunda 
yaprlacaktır. 

4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin tain olunan gün 
ve saatten bir saat evvel yani saat 14 de kadar yüzde 7 ,5 
muvakkat güvenme paralariyle birlikte kanunun tarifa
tı ve şartnamedeki şeraitine temamen uygun ve noksan
sız kapalı zarfları Komisyon Reisine makbuz mukabi
linde ve behemehal teslim etmeleri lazımdır. (6602) 

verilen fiat yüksek görül
düğünden Vize alaymm 
4600 kilo, Alpullu alayının 
4200 kilo, Pınarhisarda Pi
yade alayının 4200 kilo, Pi
narhisar Topçu alayının 
2800 kilo Toz şekerine i
hale günü istekli çıkmadı-

ğından hepsinin eksiltmesi 
1 O gün uzatılarak ihalesi 
2 4 Birinci teşrin 9 3 5 per
şembe günü saat 14,15, 16 
da yapılacaktır. İsteklilerin 
Vizede Satınalma Komis
y~nuna gelmeleri. ( 388) 

(6643) 



lstiklAI Lisesi l!lirektörlüğünden: 
l -Orta ve Jiıe lasımlannın bütün amıflannda nehari talebe için yer kalınaımştır. Ancak ilk luunma 

leyıt ve nehari talebe alınabilir. 
2-- Diğer ımıflarda yalnız leyli talebe kaydedilebilir. 
3 - Pazardan baıka her gün 9 dan 17 ye kadar mektebe ba~rula bilir. 
4 - Henüz kaydını yeniletmeyen eski talebenin yerine yeni talebe alınmııtır. 
ş _ lıteyenlere kayıt prtlanm bildiren öğrenekten bir tane parasız olarak gönderilir. 

• Şehzadebaş Po. ~a kol F ısınd n:ll&a4iiii• 

. :ı{@: .................. , ..... ,, ......... 
HAVA KURUMW 

IENFAATINA MUAYENE 
<aş.1turu•luk t>Uet -mukAP'lfı?del 

NiHAD rözöe 
1 ... aad Deri. Fren)! ve dafer 
Dtar..! ı...talaldar •llteliıu# 
....... vtllfWl ............ 
~ kerflfl No..1t •Tel. ?1Mı 

lllUJeadaalle bipidaki 
.. K..,..uda• altaaclkW· 

VAPURCULUK 
TUttc Aıwnm Şirketi 
Lt•nbuJ AcmWriı 
Z.U.... Ha. Telefoaı 2112t. 

0aJau .. beei Tel: 43863 

Trabzon yolu 
e_ıvsu .. ,... n BiriMI· 
aı.....:...._SAU ,aae .. t »• 

..,. ....,_ lıı:ad.r. 

1 lr sarat yolu 
IAKARYA .......... hafta 

t:ı::: ....... wt 16 • 
il IZMIRE " PAZAR 
........ tzMdtDl!N lataatMda 

81!1 

T·· k Aoonrm Elektrik 
ı ~eti Müdürlüğünden: 

ıtaııbul tİelgrilC Şir}\cti Çi.imluıriyct Ji>af!"amı es™pıda umu
~ .t hti1UsT W>nanma teıisatma tlzim olan elektriği vermek 
içinf •Utteri .._tird1t kuthti dDHltide \nıtunmltlikçW mezkftt 
--~~ l>ir ~ 1!Crilmeli~ .ettijiai tek,nü 
~laka4~ı-Wf:1l ~ze.vJer. 

Bu ilil>amame en geç 25 1'eşrinıevvel ı03S tanbine kadar 
.U-1-te tehılolidir • 

Taki zaferlerin ve tekriıil mtniım donanma teaisatmm rabıt 
imkinlan evvelce şirk.et tarafından tetkik edilecek ve bunlar 
rqhiaWı tçais~~~e yaptttdacaktıl'. 

BU aiktaıa da)c esi yahm buna sebep olan tesisa-
ta değil bütün bir mahallin d~ tertibatma zarar verebilir. 

Akademisi 

Gümrük ve inhisarlar Vekilliği 
Müfettiş Muavinliği 

M · · abaka imtihanı: 

Pe,k Yakında Piy 

SAT IK 
Boğaziçinin En O Ji Ve Şerefli 
Yerinde ŞugLin Köm r Depo ola-

o 
Li 
11 

r: u jki Parç r ~ 

Kapı No. 
Eski Yeni 
105 119/2 

106 119/3 

üğünd 
Harita No. 

2 

1 

• • 
Mlktan 

3242 metre mu· 
rabbaında olan ar· 
sanın bütünü 
3533 metre mu· 
rabbamda otan ar· 
sanın bOt((nO. 

Elllnctye kadar ,, 
EHi birinciden yüzOncOre k. .. 

Kura 8JHne•a n 1 d ada Merkez lnaatt11M 
t•kllecektlr. Kurara ••rebflmele için para yataranlaran parala: 
nnı 7 blrlnclklnuna kadar çekmemeleri lizımdar., 
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Vitamin -Kalori -Gıda -Kuvvet -Sıhhat. 
Pirinç - Buğday - Patates - Beyaz mısır - Arpa - Bezelye 
Yulaf - Mercimek - irmik - Çavdar - Badem - Türlü özlü unları 

Çocuklarınıza yediriniz. istediklerini ve ısevdlklerinl bıktlrma~arak de§l,tlre deAlttlre yediriniz. Vitamini ve 
kalorisi CjOk olan bu mUkemmel, özlU unlarla yavruiarınız neşeli, sıhhatli, tombul, kanii, canh olurlar. Çabuk 
bUyl!rler, Çabuk diş Cjıkararlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar. Hasan özlü unlarile yapılan maha1lebi 

432 Metro Buranda Bezi 
Askeri Fabrikalar lstanbul Satın
alma komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 648 lira olan 432 metre Buran
da bezi Salıpazarı Askeri Fabrikalar yollamasında Satm
alma Komisyonunca 5 İkinciteşrin 35 Salı günü saat 14 
te açık eksiltme ile satın alınacaktır'. Nümunesi her gün 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 48 lira 60 kuruşluk 
teminatını Beyoğlu malmüdürlüğüne yatırarak makbuzu 
ve 2490 numaralr kanunun istediği vesaikle o gün ve sa~ 
atte Komisyonda bulunmaları. (6541) 

8295 

Askeri Matbaa müdürlüğünden: 
Genel Kurmay Başkanlığı matbaasındaki Linotip 

makinesinde yalnız gündüzleri çalışmak üzere 1OO/ 11 O 
lira ücretli bir Linotip operatör makinistine ihtiyaç 
vardır. İsteyenlerin Süleymaniyede Askeri Matbaa Mü
dürüne müracaatları. (372) (6523) 8267 

31 Teşrinievvel günü Arsıulusal 

Artırma günüdür1 bu münasebetle: 

•• • 
SEKSULIN 

Ademi 
.. iktidar, 

Bel 
gevşekliği, 

Dermansızlık, 

Vücut ve Dimaaın 
yorgunlu§unda 

pek müessir ve emin 
bir ila.çt:ır. 

Kutusu 200 kuruş 
BEŞİR KEMAL · MAHMUT GEVAT 

Eczanesi - Sirkeci 

- Dr. HAZIM - 
Cerrahpaı:ıa ha.tanesi .abık cil
diye ye r.ührniye mütehassm. 
Galatuarayl• lnıili% sefareti 

ramıda tramvay cad. No 26 
8123 

ŞARK DEMİRYOLLARI 
Zirdeki tarifelerin mevkii tatbike 

vazedildiğini sayın Halka haber ve
ririz : 

1.- inşaat gereçleri nakliyatı i
çin seyri hafife mahsus 18 sayılı hu
susi muvakkat tarife ; 

2.- İşlenmemiş bam taşlar ve taş 
kırıntıları nakliyatı için keza seyri 
hafife mahsus 4 üncü 8 sayılı muvak
kat husus! tarik 

Bu tarifeler biltün istasyonlarımız
da ha1km emrine amade olup 20 Ey
lıil 1935 tarihinden 30 lkinciteşrin 
1936 tarihine kadar olan müddet zar
fında asgari tonaj üzerinden olmak 
üzere normal nakliye ücreti Ü.zerin· 
den mütezayid bir nisbetle prim ita
sını derpiı etmektedir. 

İstanbul. 19-10-1935 
DİREKTÖRLÜK 

GUrün Sulh Hukuk Hakimliğin· 
den : Tıhmmh Ebubekir km Ayşe 
tarafından açılan ğayri menkullarm 
izalei şüyuu davasından dolayı ya
pılan duruşmada: Hissedarlardan 
mahalli ikametleri meırhul Darendeli 
Kerim torunu Ahmet Hilmi ve Na~ 
dire ile Gürünün Tıhmın köyünden 
Ebubekir km Emine mahdumu 
Mahmudun duruşmaya gelmedikle· 
rinden haklannda ğıyap kararı ve
"11 1 ır. · 

Duruşmanın muallak olduğu 19 
İkinciteşrin 935 salı günü saat 9 da 
mahkemeye gelmeleri, aksi takdirde 
bir daha kabul edilmiyerek ğıyab
larında bakılacağı ilanen tebliğ ve 
ihtar olunur. 

ÜçüncU İcra Memurluğu,pdan r 

Mahcuz ve satışı mukarrer bulu-

Osmanlı Ban kası 
Türk An on ım Şirketi,. Tesis Tarihi: 1863 
Sermayesi: 10.000.000 lngiliz Lirası 

TUrkiyenin başhca tehirlerlle 

Parls, Marailya, l'Us, Londra ve Mançesterde 

Mısır, Kıbrıs, Irak, Iran, Filistin ve Yunaniatan'da 
, ıubeleri 

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yuna· 
nistanda Filyalleri vardır. 1606 

Her türlü Banka muameleleri yapar. 

Meıhur 

KALODERMA 
Tuvalet sabunu 

KALODER A 
Tıraş sabunu 1 

Yeniden Türkiyeye getl· 
rilerek bUtün ltr1yat, tu· 
hafiye vesair başhca , 

ma§azalarda satışa 
başlanmu;tır. 

7611 

nan D-H markalı ve muhtelif ebad- f 
da otomobil dış lastiklerinin birinci ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 
arttırma suretile satrşı 25-10-935 ta- 936 Mayıs sonuna kadar Zeynep Kamil hastanesine lazım olup 
rihine tesadüf eden cuma günü saat beher litresine 10 kuruş fiyat tahmin olunan ve günde 5 ila 20 

iş Bankası Çocuklar Arasında 
Bir Müsabaka Açtı 

3,5 - 4,5 arasında Galatada Bahtiyar litreye kadar lazım olan 5000 litre süt açtk eksiltmeye konulmuş 
hanında yapılacaktır. Mahcuza veri- ihale gününde isteklisi bulunmadığından eksiltme 31 1.citeşrin 
len kıymet evvelce takdir edilen kry 935 tarihine uzatılmıştır. Şartnamesi levaznn müdürlüğünde gö
metin yüzde 7 5 ini bulmadığı tak- rülür. Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 N o. 1ı artırma ve ek
dirde ikinci arttırma suretile satışı siltme kanununda yazılı vesika ve 37 lira 50 kuruşluk muvakkat 
31-10-935 perşembe gilnü ayni ma- teminat makbuz veya mek.tubile beraber 31 1. citeşrin 935 per-

i hal ve saatte yapılacağından talip şembe günü saat 15 te daimi encümende bulunmalıdır. (B.) 
olanların gösterilen gün ve saatte ( 6650) 

Her çocuk "Artırma,, hakkındaki 
düşüncesini on satırı Geçmiyecek 

surette yazmalıdır 

Bu yazllar: 
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 100 lira mükafat 
verilecek, ikinciden itiboren 25 kişiye 

birer kumbara hediye edilecektir. 

Mükafatlar 31 Teşrinievvelde dağıtllacaktır. 

' orada hazır bulunacak memura mü- ------------------..;,...__,__., __ 
racaat etmeleri ilan olunur. (15744) Keşif bedeli 604 lira 34 kuruş olan Yalova kaymakamlık kona-

EMSAL&iZ YI lilA 
iTiRAZ EN 11ükEMHEL 
TEMiZLEHE ~A$1TA5ı 

OLAN 
• 

TOZU iLE BiLCüHlE 
MUTBAI( EŞYA va 
EDE VATINIZl,BANYO· 
LAAINIZI VE SAiRlYi 
VORULMAWSIZIN TE· 
HiZLlYi8 PAALATAli· 
lECEGiNiZi MATIRINIZ· 
OA TUTUNUZ. 

BiR 

TURAN 
MAMULATll>IR! 

ğında mobilya işi tamiri pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi le
vazım müdürlüğünde görülür. Pazarhğa girmek istiyenler 7490 
No. h artırma ve eksiltme kanununda yazrlt vesika ile Baymdrr
lık direktörlüğünden tasdik ettirilmiş ehliyet vesikası ve 46 lira
lık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 7 / 2.inci
teşrin 935 perşembe günü saat 15 te daimi encümende bulunma
lıdır. (I} (6648) 

·~~ Dr. H O R H O R U N i ~~· 
il Eminönü Valde Kıraatbaneai yaruoda hastalannı kabul eder. Tel 24131111 

8348 

------------------------------------- --
J Hayatın neşesı 

j Dine') olmaktır. 

1 

ve 
Bel Gevşekli~ini 
giderir, ya,amak neşeainı ıade 
eder. Eczanelerde bulunur. la
tanbulda fiyatı 150 kuruş. Taf
ailit için Galata Poata kutuıu 

1255 

Aç karnına bir kahve kaşığı alııı• 
dıkda 

Kabızhğı def'eder. 
Yemeklerden birer saat sonra almırd 

Hazimsizliği, mide ek
, şilik ve yanmalarını 

1 giderir. Ağızdaki tatsızlık ve kokuYl' 
~~iiiiiiiiiiii~~~~~~~ izale eder. 


