
BUGO 16 SAYFA 

26 
BIRINCITEŞRIN 

CUMARTESi 
1935 

SAVISI 5 KURUŞ ISTANBUL 

SAYI 187-3490 
On Birinci YIL 

SAHlP ve 
BAŞMUHARRiRi 

Mahmut SOYDAN 

TELEFON { Müdür ı 24318. YUJ itlcrl, 2431g. 
İdare ve Matbaa : 24310. 

-Suikastçılardan Ücii Hayfada Yakalandı 
Esat Pş. Halil Kaçtl , Yakalanan Suikastçdann Çerkes Etem 

Reşit, Eşref Kardeşler Olması Muhtemeldir 
linde bulunmaktadır. Kudüs, 25 A.A. - Türkiye Cumur Başkanı Atatürke 

kartı tertip edilen ıuikaıt teıebbüıü ile ilgili olarak töh

met altında bulunanların en başlıcası Maveraişeria Par
lamentosu üyelerinden Eıat Paşa Halil bugÜn firar ha-

1921 Türk· Yunan harbi eınaıında düşmana kaçmış 
ve oradan Filiıtine geçmiş bulunan üç eıki Osmanlı ıÜ· 
bayı Hayf ada tevkif olunmuşlardır. 

italya Yeni Teklifler Yaparak 
Barış için imkanlar Anyor! 
vazryer 

ltalya ile /ngiltere araaında Ha
l>~ı mcaeleainclen doğan aiyaaa ger
••nliii birdenbire geVfemİffİr. ltal
)'Qnlar, Habeı İfinin lngilteren:z ko 
lar ltalay halledilemiyeceiini tah
rn111 eUilaleri için ordudan 2İyade 
••)'aaaya ehemmiyet vermek lü:zu
rnunu hiaaetmiı görünmektedirler. 

Muaaolinin Jngiltereye bu huaua
fa ba.aı teklifler yaptığı teltzip edil 

. '"•miftir. Bir Franaı:z. gazetesinin 
~•rdiii haberlere göre, ltalyan Baı 
vaJranı zecri tedbirlerin önüne geç
rnelt için ba~ Jıolaylıklar göatere
celttir. 

...... ilii-ltr"liiiiili; ç;~.~ in~ 
f?'"•l•~nin tle Akcleni"en geri ç• 

1 meaı lôzımgeldiğini düfiinme
rnelttedir. 

._ 2 - Muaaolini, lngilterenin ceva
oı f _, 6e ınceye kadar muhaaamayı 
uurduracaktır. 

d 3 .-
1 

.Alrilıtaya yeni kuvvetler gön 
erı rruyecelrtir. 

I 4 - lngilter• bu teklifleri kabu
,. müaait görünürae, meaele Ulu•
har Soayeteainin 13 ler komiteaine 

auale edilecektir. 

Söylencliiine oöre ltalya Harrar 
•n b" k • , 
d ·~ ••mında, Tigre ve Ogaden'-
b !.

1 
bır n.eui imtiya:z. İafeyecek, bu 

b 0 gelerın kanuni egemenliği Ha
-•t lrnparatorunun eünde buluna
,q,dır. 

d ~alyanın böyle teltlillercle bulun 
1t':.a u Ve.)'G bulunacağı ne dereceye 
bit ;,r do~rud!'r. Bunu henüz tea
fıı melıt ımkanı yoktur. Maamalih 

'Ga'a muhakkaktır ki: 
4

11

1 - lngili2 kabinui, Akclcmiı: 
V• uuetl~~ hakkında hiçbir karar 
1., '""1edıgı halde, ltalya dün Traba·; hududundan bir fırkayı Binga
~. •? ele diler bir fırkayı 6erİ çek
... •ftır. 

~ 21;- Dün Alrikadan gelen tel
ıti ~.arda ltalyan kuvuetlerinin ye
ir la ~r !~arruula bulunduklanna da 

ı~uır lıayıt yoktur. 

1.,,! - Dün ltalyadan Doiu Alri
lıi1,İ?a ~ni ıulıerler gönderildiğini 

z:"•'!_ hiçb~r tel.raf •elmemiıtir. 
le •crı tedbırlere •elince, Ulu.far 
•• ""':Vrtaunun ittilaka yakın bir elı
d '1)'etle aldığı karar bu ayın 31 İn 
ı.:;atbilt edilecekti. Dünkü gante
lıaJ, • ln,ili2 • ltalyan gerginliği 
'•db~ında_ İntiıar eden telgraflar bu 
f · . ırlcrın artılı tatbik edilmiyece-

1111 bildiriyordu. 

l'e:lt~nomilr tedbirler, Ulu.lar Sos-
1'Q «;•nde alınmıı bir karardır. Bu
fecf f, ! deulct iftirak etmiıtir. Bu 
~ ırlerin ıeri bırakılmaaı icin 
"''"• uı · ille u•lar Kurumunun ltarar 
~·~i lôzımdır. 

la.,.h:jYet ıayet •ıkıfık olduğundan 
"•u de bu birltaç gün içinde Ce
le,. ,.._"•.çok eaodı •İycual faaliyet
~• •ntızar olunabilir. ... 
1 ..... .........-. .... 
~tnirde 

bGnkü maç 
1 ~0,"Yet O)'llnculan dünkü maçta 
İıtc •alip geldiler. Tal•ilatını 11 
._, 

1 aQ)'lcırna.acla oltuyacalıaını2. .... ...._ ....... _. 

Karşılık Da Bekliyorlar 

Mussolini İngiliz Cevabı 
Gelinceye Kadar 

Muhasamatı Durduracak 
Paris, 25 (A.A.) - Gazeteler, 

Fransız ve Ingiliz Dış işleri Bakan
hklarmın dünklı bildiriklerinin İtal
yan teklillerinin mevcut olmadığına 
bir delil teşkil etmiyeceğini yazmak
tadırlar. Petit Par isi en diyor ki: 

"'Lavalin gerek Uluslar Sosyetesi
ni, gerek Italya ve Habeşistam mem
nun edecek bir formül bulmak için bir 
mu o .!<oma ve Londun..~--..... 
ııondtaJlar yaptığı muhakkaktır." 

Oeuvre, şunlan yazıyor: 
"Zec.ri tedbirlerin önüne geç

mek iıtiyen Mu110Jini'nin şu ko 
laylıkları göstereceği söylenmek 
tedir: 

1 - Muaaolini, Trablus'dan 
iki fırkanın çekilitinin İngiliz 
gemilerinin de geri çekilmeıile 
aonuçlanmaaı gerekmediğini dü-
9ünmektedir .• 

2 - Muasolini, lngilterenin, 
cevabı gelinciye kadar muhasa • 
mayı durduracaktır. 

3 - Bundan ba,ka Afrika'ya 
[Arkası 11 incide] MUSSOLINI 

Ras Seggum Hazırlanıyor 

Şimal Cephesinde Büyük 
Habeş Kuv~etleri Toplandı 
Habeşler italyanları arkadan sarmak iste
diler, fakat bu manevraları akim kaldı 

Bir ltalyan kampıncla Habeı ••İrleri 

Asmara. 25 A.A. - Stefani ajan
sı Adısababadan ôğreniyor: 
Habeş kuvvetlerinin Kuzey cep· 

besinde toplanması devam et ı ekte 
ve bu cephede bir Habeş taarruzu
nun başlaması beklenmektedir. Ras 
Seyyum kuvvetlerinin Takaze nehri 
ayakları arasında bulunan Gherra i
le Ueri arasında toplanmış ve Ma -
kalle kuzeyindeki istihkamlarmı kuv
vetlendirmiştir. Kuzey Tigre.'~~ İ
talyanların ~evirmek teıebbUsunde 

~ul~nan Habeş kuvvetleri, İtalyan 
ıl.erı karakolları He karşılaşarak ge
rılemek zorunda kalmıılardır. 

Habeşler geri püskürtüldü 
Roma, 25 A.A. - Gazetelerin cep

heye gönderdikleri aytarlan, Rar; 
Seyyum kuvvetledne mensup 
1000 kadar muharibin Aksumun Ba
tısındaki İtaly•ln ileri karakollanna 
hilcum ettiklerini bildiriyorlu. 

[Arkası l 1 incide] 

Belediyecilerimiz, 
Okusunlar! 

"Dünyada ilk medeniyet ve bina
enaleyh ilk şehir • çünkü medeniyet 
şehirle başlar • Türk tarafından ku
ruldugu halde, Ortakurunun ve bil
hassa son asırların bin bir menfi amil 
ve tesirile Türk şehirleri pek bakım
sız bir manzara gösterir.,, 

"Asırlarca devam eden hercü merç-
ten sonra Türkün hakim olduğu yer
lerde kalan ve yapılan eserleri bu
günkü medeniyet Türklere medyun
dur. Fakat, bugün, Türk şehirlerinin 
bakıma çok muhtaç olması da bir ha
kikattir.,, 

"Rasyonel bir şehir kurabilmek için 
evvela bir plan lazımdır. Bugün 519 
belediyemizin hiçbirinin tam bir pli
nı yoktur. Biıyi.ık ehirlerimizden me-
cli !su u A ·aİ>ılma• 

mııtır. lzmır şehrinb planı yanmdır. 
Ankaranın yakın civarmın planı ye
ni yapılacaktır. Bu 519 belediyenin 
hıçbirinin bugi.ınkü ilim dairesinde 
ıehrin ihtiyacını ve sıhhi ihtiyaçlarını 
tatmin edecek bir su teşkilatı ve şe
bekesi yoktur. Hiila ıehirlcrimizin 
yüzde 90 ı açık kanallardan su ih
tiyacını temin eder. 

"Bütün belediyelerimizi bizim iyi 
görmememizin başlıca sebebi onlan 
daha iyi görmemiz içindir.,, ' 

* Belediyelerimiz İçin fimdiye ha • 
dar aöylenmif olan •Özlerin ve ya· 
p~l~.'f olan tenkitlerin hepaini silip 
•~purecek .lta~ar ıaheser bir gö -
ruı kuvuetı ılade eden bu •özle
ri, bencle.niz aöylemiyorum, Uraylar 
Kongreaınde, iç Baltanı Şükrü Ka· 
ya •Öylüyor. Belediye hakkında 
her ağzımızı açlığımız zaman ce • 
vap olarak "otoriteye hücum edi • 
YGr•unuz/,, diye tenlridin yolunu 
lteamelt uaulünü pek İyi lceıfetmif 
olan bazı belediyeciler, acaba, biz
zat "otorite'' nin bu buyurdukları
na, ne buyururlar? 

}unu da •Öyliyeyim iti, herkesin 
•o~eri. önünde cereyan ettiği için 
h.~rke•_ın •Ördüğü ve bildiği halde 
•oylenılmeainden, ve ltonuıulm,...n
clan çekinilen bir hakikatin biuat 
bir otoriter aiızJa iladele~İfİ lıa • 
dar ıuil iclarecilik olama2. 

Ali Naci KARACAN 

Atatürk 
Köprüsü 
ihale Edildi 

Şarbal muavini Ekrem Sevencanın 
başk.anlıgında toplanan belediye encü 
menı dün Atatiırk kopriısıinü ihale 
e~~iş~ir. Encumen taliplerin teklifle
rını bır daha gözden geçirmiştir. Bun 
la~!n arasında dört grupu temsil eden 
Hugo Herman mUessesesinin gerek 
mali, gerek fenni bakımlardan en uy
gun teklifte bulunduğu görülmi.ıJ ve 
k?prü bu müesseseye 1 milyon 585 
b.ın 665 lira 95 kuruşa ihale edilmiş· 
tır. 

r emyiz azalığı 
Ankara, 25 (Ozel aytarımız bndi

riyor) - Açık bulunan Temyiz mah 
kemesi azalıgına eski lstanbul istinaf 
mahkemesi birinci reisi Mehmet Ce
vat tayin edilmittir • 

CT AN - Ajansın bu tebliği haricinde tevkif edilenlerin hüvi· 
yetleri hakkında gec vakte kadar hiçbir haber alınamamıştır. 
Ancak 1921 de Türk kurtuluş ordularını geriden vurmaya çalışan 
ve karşı tarafa kacan üç hain ve vatansız Çerkes Etem, Reşit, 
Eşref kardeşler olduğuna göre Hayfada te\'kif edilen suikastçıla
rın bunlar olması muhtemeldir] 

iki Rejim Arasında 

Giritliler Krala Karşı 
isyan Bayrağım Açblar 

Atinada da krallığın tekrar kurul· 
ması içil"l bayram yapılacak 

' 

Ciritte Suda limanının u.zahtan bir görünüıü 

Atinadan dun gelen son haberlere 
göre, Giritte krallık aleyhine büyük 

•r hare et ba o term .r. P ku -
met aaayıJi ve mzıbatı yoluna koy -
mak içın adaya derhal ilç torpido 
ile ıki bin asker gônderilınesıni em
retmiştir. 

Bir taraf la da bayram 
Atina, 25 (Özel) - Hiıkiımet, 

krallrgın tekrar kurulmasını kutlula
mak için ayın yirmi altısını milli 
bayram olarak ilan etmişti. Milli 
bayram isin yarın büyük tören yapı
lacaktır. Başbakan Kondilis biıtı.in 

Bakanlar, saylavlar, süel kumandan• 
lar sabahleyin bas piskoposluk kili· 
s sınde yap lacak dinı ayınde buluna· 
caklardır. Kordiplomatik te davetli
dir. 

Ayin bittikten sonra Başbakan 

Kondilis kıliscde bir soylev verecek
tir. Bundan sonra da Atina ~arnızo
nu krtaları meçhul asker anıtı ö,niln· 
de bulunacak olan Kondilisin huzu
runda bir geçit resmi yapacaklardır~ 

f Yunanistandaki durum hakkınd• 
•on telgrallar 11 inci aaylada l 

Fotoğrafınızı bize gönderiniz, 
Karakterinizi size ıöyliyelim ! 

[Yann daha talailôt uerec•li•·l 
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Bayram tak arı 
Bir memleket bayram yaptığı 

7.aman. yalnız coşkunluğunu de
gil, hassasiyetine verdiği ifade
nin estetik bünyesini, eski bir ta
birle .zevkıselimini de teshir 
eder. Şenlikler mim ve bedii ·he
yecanların müşterek ifadesidir 
ve güzellik, bayramın hedefile 
ruhlar arasındaki ahengın ve 
kemalin ölcüsü halinde görümir. 

Biz şehirlerimizi yeni planla
ra göre güzelleştirmek hayali 
kinde. mütehassısların fikirleri
ni münakaşa ededuralım; fakat 
bu aralık. ayda yılda bir kere, 
yurdun muvakl at zerafetini teş
hire de vesile ofan bayramları -
mızda zev:ksizlig in ayıbından 
kurtulalım. 

Mesela nedir o hala "tak,, de
diğimiz ve eski donanmalardan 
meşrutiyet hayra m la r ı n
d a n, mumlu fener devrinden 
kalma, musaf cildi zerafetinin 
adi taklidi, tezhip kapak şeklin
de. cardak bozuntusu tahtalar? 

Şehrin dekoratif güzelliı7ini 
m;:ıhalle doğramacıı::mın zevkine 
teslim eden ve bir alay dal. yap-
1 ak, anmul kalabalığını iptidai 
bir tenazur cercevesi ic · nde 
adam ba"ına diken bu nevi tali.la
l";.\ caktığımız her çivi. zevkimizi 
"Ya~asm Osmanlılar!. devrinin 
sahte oryantal tezyini san'atine 
mıhlayor. Bayram giinleri her 
zamandan zivacle kalah:ıhk olan 
caddelerin ortasına a·ktiCrimiz 
kazıklar. sehrin nefesini t :ıvcı -
rak avnca deverana da mani ol
m,·orlar mı? 

Bavramlarda memleketi sii~ -
leme işini doğramacıva değil. 
mHtehassısımı, vani r1Pknr c;"'n'
:>t1·2rnıa brr=ı1<ah"l. Devlet ka -
hul edecP ~ i bir plana röre vur • 
dun her tarafında bu devrin ze
r::ıfetini tavin eden muavven bir 
iiı:lCıp icinde tczvinat yantırma • 
lrd1r. Cumnrivet b::nrramı. H1d1-
relles şenliği dt>"'ilair. 

Peyami SAFA 

Tevfik Rüştü ge di 
Cenevrede Uluslar Kurumu konse

yinin toplantılanndd bulunan Dış Ba 
kanı Tevfik Rliştü Aras dün sabahki 
t kspres1e sehrimize dönmustıir. Dıs 

Bakanı dUn Perapalas o eljpde bir 
miıddet istirahat etmi ve bilahare 
l ransız sefiri M. Kamerer'i kabul e
derek kendisilc uzun müddet gorüs
mü tur. Tevfik Riı~tü Jhas dün ak
'ı mki Lrenle Ankaıraya gitmistir. Bu 
• yın 31 inde Cenevrcde topla 1acak 
olan zecri tedbirler toplantısına ken
aı i de davet edilmi olmakla beraber 
Cumuriyet bayramı münasebetıle An
karada butunacagı ve bu toplantıya 
gıdemiyeceği sanılmaktadır. 

Yurttaı 

B nkada bir t:ısarruf hesahı ol· 
mıyarun yarını karanldcbr. 

No. 70 

Ulusal Ekonomi ve 
Artırma Kurumu 

-··------·) 

Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDi 

Öne doğru iğilerek, en ciddi l:avn 
ile, maıanın altında duran bı:l.cagmı 
bacağının üstüne nttıktan sonra cıoğ
ruldu. Baıını arkaya çevi'r'di, Rum ka 
dınına hitap edere.k: 

- Lili ! dedi, bu yaptığmız doğ--u 
değil! Bilirsiniz ki her partide s.:izın 
mevcudiyetiniz lhımdır. 

Cemile Memduh 'beyın ağzında Li
li iımini duyar duymaz Rum kanıma 
lbakmıth. Demek Lili bu ha? .• Tab
ii.İnin metreai, acar karı, belki Me.'Tl· 
duhun da Ötekilerin ode mantinotası
dır; tımarıklığından, §İrrefiğinden 
belli. Şu oturuıa bak. Babe11run e
'\IİndeymİJ gibi, l:oltukta yatağa um 
nır gibi yerleşmİ§, ayaklannı Tahıi
n' n iıkemlesine dayamıı. et4!.kleri 
<lizlerinin üıtüne kadar açık, bir ba
cağını ötekinin üzerine koymu§. Bir 
yorganı ekşik. Musibet lkarı aıanki 
neredeyse uyku çd<ecek. 

Cemile a}aga kalktı ve Lili'nin 
butun \•Ücudüne göz gezdirerek: 

- Uyuyacaksanız bir ıyorgan ge
tire) im! dedi. 

Bu söz üzerine butün başlar ev
"18 Rum kadmına. sonra da Cemilc
fc çevrilmişti. Avukat F azJı gül-

Univers·tede 
onferanslar 

Verilecek 
Bu yıl gerek Unıversite talebesinin 

genci bilgılcrini arttırmak ve gerekse 
lınıvcrsıte bilgilerini halka yaymak 
ıcın bır konferans serisi tertip edil
n'lŞ ir. Eıunun ıçın rektorun başkanlı 
gmda bır heyet scçilıniştır. Bu he • 
y tte her fakultedcn bırer profesör bu 
lurunaktadır Konferans arın her haf 
ta persembe gunlerı saat 5,5 ta Ünı· 
\ csıte ko 1ferans salonunda verilmesi 
l :ırarla tınlnustır. Biıtiın konferan - ı 
m y kunu 28 dır Mayı sonuna ka-

r surec k olan bu konferanslar bı
n :r buçuk saat surecek ve her iste -
} en konferans salonunda bu ko 1fe· 
ranslardan ıstıfadc edebilecektir. Ilk 
konfer ns ikıncitc rinın ilk haftasın
da verılecektir. Te rinbaninin iki ·in
de Berlınden scyaha . c. çıkacak olan 
bit profesör şehrimize de uğrayacak
tır. llk konferansın bu profesör tara
fından verılmesi temin cdilmıştir. Di· 
ger konferanslar da muhtelif profe -
sorler tarafından verilecektir. 

Ecza / utularına 
Etiket 

Şehrimızde bulunan 1Jütün ecza
ne ve ecza depolarında on nızamna
meye gore her bir parça yerli ve ya
bancı mi.istahzara istıhliik pullarının 
yap ştırılması i i ikmal olunmuştur. 
Evvelce de yazıldıgı gibi. bu istihlak 
pu lan ikı cinstir ve ayrı ayn renkte
d\r. Alakadarlar, hem parcalı, hem de 
ambalaj halinde satılabilecek olan 
il11çlarm satışında muhım vergi kaçak 
ılıgma yol açılacagını tahmin etmek 
edırler 35 kuruşluk aspnnler amba

laj halinde 2 kuruşluk pula tabi o'du 
ğu halde zarf içindeki 2 asprin, en a· 
a •ı kıymetteki pula, yani bir kuruf

lıık resme t.ibıdir. Bununa beraber, 
kanun asprin tuplennin açılarak sa
tılma ına mani teşkil etmediği için 
tııp a prinlerinın perakende ve tane 
tane ı;atılması eczacıların işine daha 
ıyi elvermektedir. 

Nizamnamede böyle hem ambalaj 
ve hem de tane hesabile satılacak mad 
deler üzerinde kat'i bir sarahat olma
dığı icın bu şeklin büyiık bir vergi 
kaçakçılığına yol açacagı muhakkak 
gbrulmektcdir. Pul ann yapıştırılıp 
yap ştınlm dı 1 u enndcki tetkikler, 
kontroller de henuz ba lnmış degıldir 
Kendilerine pul venlemedigi için ya· 
pıştırma miıddeti uzatılan eczane· 
lerde de dün etiketleme faaliyetleri 
sürmüstür. Perakende ve tüpltr için
de satılabilecek tıbbi müstah7.arat Ü· 
zerınde de Sıhhat Bakanlıgı meşgul 
olmaktadır. Vergi kaçakçılıgına mey· 
daıı verilmemesi ıçin hu nevi satışlar 
için daha iyi bir e&as buluna.cağı u
mulmakt;ıtlrr. 

B~day fyatları istikrar 
buldu 

Geçen cumartesi günündenberi 
bu day fiyatlarındaki tenezzül de
vam etmiş ve çar amba ak amı 30 pa
rayı bulmuştur. Perşembe günü, buğ
day pıyasası son durumunu muhafa
za e mış ve oldukça sag am bir vazi
yet alm ştrr. Diın borsada buğday fi
} tlarında 5 - 10 para kadar bir yük
seli görulmuştur. Un fiyatları sureti 
umumıyede yuksekliğini muhafaza et 
mektedır. Bugday fiyatlarının düşü
şü az hır mi.ıddet içinde geçtiği için 
clıırum, un piyasasına tesir edememiş 
tır. 

mekten kendini alamadı. Lili ile.men 
toplnnmııtı. Eteklerini indirdi ve ce
vap vermedi. 

Memduh bey, Lili'n"n göremediği 
bir yan gözle Cemileyi takdir ettik
ten sonra: 

- Biz oyuna .devam edelim, dedi. 
Artrk .Cemile hiç faşırmadan, hiç 

yanlıı yapmadan -oynamıya baıladı. 
Şansı da açılmıştı. 

Lili onun kahkahalannı duydukça 
yerinden k lkıyor, 111kıntıh hareket· 
krle dolaşıyordu. Biraz piyano çal· 
dı ve şal'kı !IÖyledi. Sonra Tahsin Be
yin yanına gelerek ilci omuzuna da 
.iki elini koydu ve arkasında dura• 
rak: 

- ~aydi, gİ~iyorum ben. götür 
beni, onlar isterlerse kalsınlar! de
di. 

Memduh bey gözlerini kağıtlar
dan ayınnıyarak: 

- Evet evet, 11iz evvela çıkın! de
di, ıo~a da biz çıkarıı:. Cemileye 
bakar k ilave etti: 

- Hanımefendi rahatsız olmazlar-
aa ... 

- lıtağfürullah, dedi Cenu1e, ta· 
bii, oynıyalım daha! •• 

Fakat Lili Memduh Beyi de bera
ber götümıeğe kalkmıib· Meclisi 
idare c-c.isi başını arkaya çevirerek 
onun yüzüne aşağıdan yukarıya Öy· 
le bir bakışla bal<tı ki, Lili, !koluna 
giren Tahıiıı Beyin de sevıkile yü
ı umcğe meCbur oldu. 

Odadan crkıırkcn Cemileye +de. öte
kilere de yalnrz başı ile selam verdi. 
Erlcdklcr ayaga kMkmışlardı; Cemi-

e Ders· iz? 
KUÇUK SANA fLAR KANUNU 

• Bir mızıkacı "Tan" a yazdığı ı h~ssıs" vesikasını verdiğini de id
bır mektupta yabancılardan .ılı- clıa etmektedir. 

nrp 1'ü:k vatanda§lal'ına hasredi-
1
1 Mektubu aynen dercetmedi§İw 

len san aller arasında ınızıkacıla· miz ve ad yazmadığımız için 4in 
r:ın mağdur kalı/ıhlarını uz;un- gerçekliği hakkında garanti ı•cr
uz.adı anlatıyor. içinde bazı lo- meğe lü;;:;um yoksa da, he,. halde 
kanla, otel ve barların ismi geçen Türk san'atkarlarının da kanunla 
bu mektubun en göze çarpan YC· temin edilen himayesi ckteye uğ. 
rı san'atten menedilen ecnebrle- ramama.~ı amacını istemek matbu
rin islôm ve Türk olmağa teş;:b- atın ı•azifesidir. 
büs etmiş olmalandır. 1 U [ l muyoruz ki, bu işle i ci i ma-

M ehtup sahibi askerlik etn·iş. l1amlar bu yolda yolsuzluk 0 [. 

Vatana çoluk çocuk yetiftirm·~ muş1;a bizden faz.la titiz; davranır 
olan Türk oğlu Türk artistlerrn ve pürüzü Jii:z:cltirlcr. 
bu yüzden mağdur düştüklerini 

yazmakla ve hatta konservatuva
rın bir kısım yabancılara "miite• 

Ecnebi limanlarına yapıla
cak ihracat 

Turkiyeden ecn bi limanlara yapı
lacak ihrar.at naKil tarifelerıni iste
yen Tı.lrkofisin lstanlıul şubesine ge
ı eken malümat gönderilmektedir. Bır 
çok sosye eler. acenteler navlun üc • 
retlerini bi dirmişlerdir. Navlun tarı
felcri iızerinde yapıl,cak olan tetkı
kat yakında sonuçlandırılacak ve ta
rıfe inleri Ankara Türkofisi merke
zine gonclerılecektir. 

Otomobilciler arasındaki . 
seçım 

Otomobilciler kurumunda. yeni se
çilen idJre heyeti diin de toplanama
mış ve heyet seçimini yapamamısttr. 
idare heyeti seçimini tasdik eden mü 
rakıplik tczkeresı eltin kuruma bildi
rilmıştir. ldarc heyeti, öniımiızdeki 
pazartesi günil toplanacak, reis, mu
hasebeci, veznedar ve aza ıntihabmı 
yapacaktır. 

lstanbulda defterdarlık 
yapılıyc .. 

Yeni Finans teşkilatı kanunu cı -
kınca Istanbulda bir defterdar! rk kıı· 
rulacak, tahakkuk ve tahsil dircktöı • 
lükleri oraya haglanacaktır. 

Biz böyle düşünüyoruz. 

Siz ne dersiniz ? 

Tramvaylar Reşadiye cad
desinden geçebilecekler 
1 tıınbul tarafından Beyoğluna geç 

mekte olan tramvaylara binen yolcu
lardan şimdiye kadar Sirkeci ile Emin 
önü arasında fazla bir kıt'a parası a-
1ındıgı i aret edılmı tı. Halkın bu şe
kilde z rara ugramasmı gözönünde 
bulunduran Bayındır! k Bakanlıgı 
hır muddet evvel bu vazıyetin düzel
ti mcsı yolunda Tramvay Şirketine 
mliracaat e miş, şirket te buna verdi
gı cevııpta Sırkeci ı ramvaylarınr çift 
hat halinde Reşadiye caddesinden 
gecirmegi kabul ettigıni Bakanlığa 
bildirmışti. 

Bu şekilde devam eden miızakereler
de vaziyetin bır kere de belediyeden 
sorulmasına lüzum göriılmüştiıBeledi 
ye Fen heyeti bu iş etrafında yaptıgı 
tetkiklerde hatların Reşadiye cadde
sinden geçirilmesini muvafık buldu • 
gundan miızakerelerin buradaki kı,,. 
mı üzerınde tam bır uyu ma hasıl o1-
muş ur. Bu suret e elde edilen bu so
nuç Bayındırlık Bakanlıgına bildiri
lecek ve bakanlıktan tasdikten sonra 
yeni hattın ) apılmasma başlanacak-
tır. Sırkeci tramvay hattının bu su • 

ı etle cleğıştirilmesi ile şimdiye kadar 
fazla mıntaka parası vermekte olan 
halk ta liızumsıız para vermekten kur 
tulacaktır. 

Üniversite Rektörü Roma- Üniversitede yapılan 
ya gidiyor 

Univcrsitc Tektöril Ce . • rasatevi 
deki pazar güniıRomaya gt:~d:-e~ ..... c~clrti~~r"".-4---nrThı~...,a an-ı;.ı 'l rınaen m 
Rektör Rornada yeni yapılan Univer- Univer ite batice ine yapılan rasatha 
site mahallesinin acı'ma töreninde nenin evvelki günkü fırtınada ~tısı 
bulunmak üzere dav;t edilmiştir. Rek uçtugunu yazını t1. Universite rektö-

ru Cemil dün bir muharririmize rasat tôriin bu seyahati 12 gün sürecektir. 
Cemil bu seyahati esnasında Univer- hanenin vaziyetini izah etmiş ve bu 
site için incelemelerde de bulunacak- hususta yapılan neşrıyat hakkında 

~unları söylemiştir: 
tır. 

Sanasaryan hanı kimin? 
Bahçek:ıpıdaki Sanasnrya11 hanının 

Ermeni patrikhanesine veya belediye 
ye aidiyeti hakkında açılan davanın 
mı.irafaası Ankarada yapılmıştır. Mah 
keme kararını 4 Ikinciteşrinde bildi
recektır. 

Cümhuriyet Bayramı 
hazırlık arı 

Cümuriyet bayramı hazırlıklan de
vam ediyor. Bayram yerleri önemle 
süslenmektedir. Beyazıt a anına tri
bun yapılmasına b:ışlanmı tır. Bele
diye merkez binası da süslenmekte
dır. O cıvara demir direkler dikile
rek şimdiye kadar yapılanlardan da
ha cazip olmak üzere elektrik tenvi-
ratı yapılacaktır. · 

------

le hiç kımıldamadan ve onun yüzü
ne bile bakmadan: 

- Selametle! dedi. 
Li.Ji :ile Tahsin Beyin apat"tıman· 

dan çrktıklarıruı., dışarı kapının ka· 
pandığını duyduktan sonra emin olan 
Memduh bey, alçak sesle Cemileye: 

- Çok iyi yaptmızl dedi, yorgan 
teklifiniz bir a.ehli mümtenidir, o 
dcmeviyülmizaç kadını bile süküta 
ve etvan laübaliyanegini tashihe ic
bar eden kibar ,.e terbiyevi bir ihtar
dır. 

Öteki erkekler de: "Hakikaten 

"- Rasathanenin çatısı yoktur. Te 
leı:kobun konacagı yerın kubbesi var 
dır. Bu kııbbe telcskophı beraber Al· 
manyada 7.ays fabrıkasına sipariş e
dilmiştir. Kubbe üç ay ve teleskop ta 
15 ay sonra gclccektır. Kubbenin gel 
mesine kadar yagmur akmaması için 
dizilen siyah levhalar fırtınada düş
müşlerdir. Buraya bir buçuk milyon 
liralık alat ve edevat sıparişi hiç bir 
zaman dü,.ıi.ınülmemıştir. Bütün sipa
riş. kubbe ve teleskoptan ibarettir ki. 
bunlar da otuz dört bin liraya ısmar
lanmısttr. Buraı;ı için vapı'clıklan ci
hetle kubbeni11 iıc ayda ve telesko • 
bun da bır bucuk senede yapılabilc
ceı;i anl:ısılmış ve mukavele buna gö
re yapılmıştır. Rasathaneye ktıl be ve 
teleskoptan ı>aska. ders verilelıı mek 
için lıir iki bin liralık alet alınması 
kubbenin gelmesine baglıdır .. 

oylc!,, dive tasdik ettiler. 
Ccnile biraz sonra mısafirlere ı-ay 

ikram .etti. Öteki erkekler, duvarlar
daki resimlere bakmnk ve hususi lko. 
nuşmak gibi ihtiyaçlarla uzaklaştık· 
ları zaman çay maaaıının bafında 
Cemile ~le Memduh .bey yalnu: lcal
dıl11.r. 

Erkek Cemileye doğru iğilerek: 
- Hanımefendi, dedi, ede·/ ıat 

fakülter;inden ne zaman neşet bu
yurdunuz? 

Cemile öfkeyle &ilkinerelc: 
- Kim söyledi r;İze bunu? dedi. 

KL'ÇUK HABERLER 

• Çek Milli-bayramı munasebeti.e 
ayın 28 inde sehrimizdeki Çek konso
losu Kovatoslov Gregor taralmdan 
konsoloshanede bir resmi kabul ya -
pılacaktır. 

• 29 Birinciteşrin Ciimuriyet bay
ramında bulunmak üzere Universi e 
talebesınden 50 kişilik bir grup pa
zartesi günü Ankaraya g '<lecektir. 

• M iıbadele sure tile gelmi olan 
göçmenlere Istanbulda yenide,1 hiç 
bir teffiz işi yapılmamaktadır. Yal . 
nız eskıd n baslanmış olan teffiz i.;-
erinin bitirilmesine çalışılmaktadır. 

Bu arada itirazlara da bakılmaktadır. 
• Yeni Finans teşk'Uitı kanunu 

çıktıktan sonra Defterdarların aylık • 
lan asli olarak 60 lıradan başlıyacak-

1 tır. 
• Cümurıyet bayramında yapılacak 

büylik törende bulunmak i.izere ~eh
rimizdc bulunan sefiıler Ankaraya 
gitmektedirler. Sovyct Rus sefareti 
müsteşarı da dün Ankaraya gitmiştir. 

• Cümuriyet bayramı ilgisile salı 
carşamba günleri tecim ve zahire bor 
sası kapalı bulunacaktır. 

• Ti.ırkofisin Iskenderiye şubesi
nin talebi üzerine lstan lıul şubesinde 
bazı maddelerin numunelerin hazır
lanma ı etrafındaki çalışması devam 
etmektedir. Nümuneler bir iki güne 
kadar hazırlanacak, 1 kcnderiye Tür 
kofısınc gonderilccektır. 

• Haber verildiğine göre, -son za
manlarda Yunanistana yapılan pastır
ma ıhracatı mahsüs derecede azalmış
tır. Ye,ni anlaşma esaslarına ~öre lıu 
madde uzerindeki çıkatın da artacağı 
ilgililerce umulmaktadır. Tiırkofis, 
bu hususta icap eden tedbirleri almak 
tadır. 

• "Yeni doğan ithalat, ihracat ve 
komisyonculuk lımitet sosyetesi" a
dıyla bir teşekkül kurutacaktır. Sos
yete, icap eden makamlarla temasla. 
rma devam etmektedir. Sosyete, her 
tiiıHi ithaliit ve ihracatı yapacak, Tür 
kiyede ecnebi firmaları da temsil ede
bılecektir. 

• Tiırk. Italyan tecim anlaşması
nın 20 Ikinciteşrine kadar uz::ıtıldığı 
dun sabah Istanbul gümrükler idare
sine bildiri mist:r. 

• Arsıulusal Sel.inik panayırında 
reşhir edilen Türk sa rdalya balıklari· 
Jc likörlerine istekli firmalar çıkmış
tır. Yunanlı olan firmıı larrn talepleri 
ilgili tecimen~erle bütün konserve 
fabrikalarına bildirilmiştir. Ayrıca 
Inhisarlar yönetgesi de likörler için 
firmalarla temasa ~eçeccktir. 

• Yurpda ilk_ defa l'Jir.k ~Jile. hir 
yag gemı ı yapılmıştır. u~tnnnşaatı, 
Izmit kôrfezinde, Gölcük tersanesin
de bitirilmiştir. 30 Ilkteşrinde Cümu· 
riyet bayramı ilgisile tören yapılarak 
denize indirilecektir. 

• Belediye ile Evkaf arasındaki 
püruzlü i )eri düzeltecek olan ha
lcem komisyonu üyeleri Cümuriyet 
lıayramıııda bulunmak iizere Ankara· 
ya gitmişlerdir. Piirüzlii meselelerin 
halli için şimdiye karlar yapı1an çalıs 
ma'ar son safhaya gelmi bulunmak
tadır. Bütün işler hakkında iki aya 
kadar kat'i kararlar verileceği umul
maktadır. Komisyon bir hafta sonra 
tekrar çalışmalarına başlayacaktır. 

l tal yaya giden gönüllüler 
Şehrımizden ltalyaya gönüllü gi· 

den Fasıstlerden beş kişilik bir kafile 
daha evvelki gece kalkan Vcsta va
purile şehrimizden hareket etmişler
dır. Şimdilik gönderilenler gönüllü o
lanlardır. Bunlardan gayri asker'ik 
sagmda olanlar için ltalyadan henüz 
bir emir gelmemiştir. Emir gelir gel
ma. hunlar hususi lıir vapurla gön
derileceklerdir. 

- Şüpheı;İz Tah~in Bey ... fakat 
görüyorum ki ıizde farh tevazuu 
edebi mevcuttur. Adeta ihtigasmdan 
hiç bahsetmeyip le kudreti mesleki
yesinden sır vermiyen ve hakkındaki 
müsait tll.hminlel".i herhangi bir söz 
tahdidine tabi tutmak iıtemiyen ea
zonı ıuara ~i hem mağrur, hem de 
mutevazı bir şahıiyetiniz var. Anın 
içindir ki o güzel ıiirlerinizden 'biri
ni okumanızı rica etmeğe Oile ceaa
ret olamadı. 

Şiir yazmak değil, Ömründe bir 
mısra bile okuınamıı olan Cemile, 
Tahainin bu herife ne maıallar kı· 
vıl"mış olduğunu anlamı!ltı. Fakat ne• 
den budala ona evvelce haber ver
miyor da böyle onu biçimıiz vazi
yetlere sokuyor. Ne desin şimdi? 
Edebiyat kelimesini ömründe ilk de
fa olarak Seliın münıuebetile öğrenen 
Cemile, böyle kuyruklu bir yalanın 
aptal kuklası olmak iatemiyor.du. 
"Bana Kara.gümrüklü Deli Cemile 
de1·ler; öyle şeylerden anlamam ben •• 
Hıdırelleate mani okumasını bile be· 
ceremem.,, diyecekti; lak.at Tahsinin 
bir türlü anlıyamadığı gizli hesapla· 
nnı bozmamak için ıuıtu. 

Memduh Bey: 
- inşallah başka zaman dinleriz, 

<iedi, zaten geçen gece prena.eıı.lerde 
de bahıiniz geçti. Sanırım oraya da 
davet buyrulacak11nı2. 

- Kim dediniz? 
- Prenses Nadyalarda ••• Büyük-

dercdeki konaklannda ... Evet, güzeJ. 
liğmİ7., necabetiniz, kudreti ıiiriey· 
niz meV7.uubahıı oldu. 

26. 10 - 935 

· Unutmak 
Unutmak, unutabilmek ha 

insanlar için bir morfin şırınga 
s11 bir uyuşturucu zehirin sar 
hoşluğu gibi aranan, istenen b' 
nesnedir. 

Unu tmadıklan, unutamadık· 
ları için çırpınanları, kıvranan• 
lan gönnüşi.imdür. 
Unutulması istenen hatırala

rı, yüzleri, manzaraları unut
mak, bir duvardan çivi söker gi
bi kafanın, yüregin içinden çe
kip cıkannak, onları ve bu isi 
öyle yapabi''lmek ki, çivinin y~
ri bile kalmasın! 

Bana öyle geliyor ki. unut
maktan yardım umanlar, unut
manın karanlığmda rahatlamak 
istiyenler, kuv\letsiz, güçsüz in
sanlardır. 

Kuvveti ve kendine ve yaptr
ö-ı işe inancı, güveni olan insan, 
bir kerecik olsun. unutmak de
nilen lastikle, kendisi icin cok 
dayanılmaz nesneler de olsa, 
geçmişi silmek istemez. 

Orhan SELiM 

150 Bin Lirahk 
Kaçakçılık 
150 bin liralık oktnıva kaç~kçılrğı 

hakkındaki incelemeler sürmektedir. 
Oktruva resminin lıeş sene evvel be
ledıye tarafından alınmakta oluşu 

kaçakçılığın eski bir mazisi oldugu 
hakkındaki ihtimaUeri kuvvetlendir -
mektcdir. Belediyede bu hususta tet-
kikler derinleştirilmektedir. 

Dün kendisinden izahat isteyen bir 
muharrırimize gümrlık başmı.idürıi 

Seyfi demi tir ki: 
"- Oktrııva resminin 2 sene evve

lıne kadar belediyece alınmı~ olması, 
lıu isin gümrükle alakasını uzaklaştır 
maktadır. Bıı iş, bi7.i ilgilendirmez. 
l şin aslında bir yanlışlık olduğunu 

samyorum. Çunkü iç limandan geldi· 
gi iddia edilen bu malların iç tecim 
beyannamesi ile geçirilmesine imkan 
yoktur. Bunların ancak aktarma be • 
.ıannamesi ile sevkedi.miş olması la
zx~ ~"' "' ·b--
ödenmlş bulunması ıcap eder. Maa-
mafih, bu kaçakçılık işi üzerindeki 
son tahkikat sonucunu belediyeden ' 
r:.orduk. · Alınacak karşılık, durumu 
bir parça aydınlatacaktır.,, 

Gümrük Müsteşarı Doğu 
dan döndü 

Dogu illerinde bir inceleme gezisi 
yapan gumrük ve inhisarlar müsteşa 
rı Adil Okuldaş, evvelki akşam An• 
kara vapurile lstanbula gelmiş ve dün 
Ankaraya gitmiştir. Adil Okuldaş, Do 
ğuda gumriık ıslahatile meşgul ol
muş, güzergahtaki giımrük yönetge• 
lerini teftiş etmiştir. Doguda gümriik 
işleri uzerindeki alınacak tetbirler 
hakkında bir rapor hazırlayan mıiste· 
şar, Ankarada bakanlıga doğuda t{an 
sit i leri hakkında izahat vereceklir. 
Adil Okulda ın tetkiklerine göre. 
Kmldize giimriiğiinün Surbahana nak 
li muvafık görülmiış ve gereken ted· 
birlı;:r oraca almmrştır. 

- Benim mi? 
- Hanımefendimizden bahsediyo-

rum. Hatta bir gün bcndehaneyi de 
§ereflendirirserüz heveskarandan bi· 
ri ııfatiyle de olsa edebiyata inhima• 
kimi gösterir hirçolt asarın kütüpha• 
nemde eksik olmadığını göriirıünüz. 
Refikam da birnz meraklıdır. 

- Ay ıiz evli misiniz? 
- Evet, bir kere evlenmİf bulun· 

duk, Cemile hanımefendi. 
Cemile tabaktan elile bir paet 

alarak dosdoğru ağzına götürüp 
soktuktan sonra: 

- Kuzum, dedi, bu icarı kimdir? 
- Hangi kadın efCt'ldim? 
- O Rum kansı. 
Memduh bey: "Evet efendim, bir 

az ~eydirle.r,, gibi telaffuzu bile gü~ 
anlaş • n gayet bclirsi2 bir cüml 
mırıldandıktan sonra, Cemilenin ıu 
alind n kurtulmak için 9ordu: 

- Apartımandan memnun muıu• 
nuz efendim? 

Cemile hiç farkında olmadan paı• 
talı parmağının lekesini maıa örtüıÜ• 
nün üstüne ıilerw: 

- O alafranga hela ıınırıme d 
kiınuyor. Hele annemle ablam he 
gün iki üç nöbet kıyameti kopanyo 
lar. Şahinde, üıtiinüze şifalar, bir 
baı-saklarından da rahatsız ... 

Bu sözleri hiç te tairane bulm 
yan Memduh bey gülümıiycrek.; 

- Siz, dedi, yeni neıil, çok rea 
listsiniz! 

- Evet, dedi Cemil~ alaturka he
lanın hali bafka! 

Arkası var 



Şehirlerimizin Bayındırlığı Nevşehirli 
Uraylar Kongresi Bugünkü Tarikatçılar 

ikinci Toplantlda Cezayı Giydiler 
Son Kararlarını Verecek 
. Ankara, 25 (Özel aytarnruz 

bıldiriyor) - Uraylar kongresi 
konıisyonları bugün öğleden ev· 
\'el. toplanmışlar ve kendilerine 
~enlen işler üzerinde çalışmışlar 
. ır. Hayat ucuzluğu ve bayın -
d1!'1ık komisyonları işlerini bitir 
ınışlerdir. Hayat ucuzluğu rapo
ru hazırdır. Baymdırlrk komis -
~onu raportörü raporunu yarın 
Babah yazacaktır. 

U ray gelirleri komisyonu ko
!l~ş~cağı işlerden on beş madde
Yı bıtinniştir. Diğerleri üzerinde 
çalışmak üzere yarın sabah tek· 
f'ar toplanacaktır. Hayat ucuz -
luğu komisyonu memlekette ha
~~t ucuzluğunu temin etmek 
ıçın çareler bulmuş ve bunu ko
laylıkta elde edecek yollar bul
ınuştur. 

larda muhtelit fen kurullarının 
bulundurulması. 

6 - Masraflara karşılık plan 
tatbikatından gelir temini, 

7 - U raylar istimlak kanunu 
nun bu düşüncelere göre revi -
ziyonu, 

8 - $ar:baylarrn şehircilik 
J:akkınc!a. tetebbülerini derinleş
tınnek ıçın yeni çalışmalara baş 
lamaları. 

U raylar gelirleri komisyonu 
uraylara gelir bulmak için bir -
çok noktalar üzerinde esaslı tet
kikler yapmıştır. Şehir işlerini 
başarmak için büyük vazifeler 
yüklenmiş bulunan uraytann ge 
lirlerini sağlam ve esaslı mem -
halara bağlamak prensip olarak 
kabul edilmiştir. 

Kurultay iiyeleri bugün öğ-le
den sonra otobüslerle şehri gez
mişler. akşam üzeri şereflerine 
Ankara şarbayı Kandoğan tara
f rndan şehir lokantasında veri -
len çay ziyafetinde hazır bulun
muşlardır. 

Ankara, 25 (Özel aytarmnz 
bildiriyor) -Ağır ceza mahke -
mesi Nevşehirli tarikatçılar hak
kında kararını vermiştir. Mahke 
me suçluların suçlarını sabit gör 
düğünden Şeyh Ahmedi dört ay, 
15 gün hapse, 60 lira para ceza
sına, Şeyh Şerife, İsmail, Fatma 
Pembe, Kadriye, Ayşe, Kadın, 
İsmailin valdesi Fatma, karısı 
Müzeyyen, diğer kansr Naile ve 
Hasan, Seyit, Güldan Emineyi 
üçer ay hapise, ellişer lira para 
cezasına, ihtiyarlıklarından do
layı İsmail kızı Hediyeyi 1 ay, 
15 gün hapise, 3 3lira para ceza
sına. Seyit kansı Emineyi 2 ay, 
15 gün ha pise ve 41 lira para ce
zasına mahkum etmiş, diğer 14 
kişinin suçlarını sabit görmedi 
ğinden beraetlerine karar ver -
miştir. Mahkum olanlar mah -
kumiyctleri kadar mevkuf kal
dıklarından tahliye edilmişler -
dir. 

Eski posta 
Umum müdürü 
MahkQm oldu 

Akdeniz Muvazenesi 

Akdenizin Neresinde, 
Neka dar 

İngiliz Harp Gemisi Var? 
İngiliz donanması tek batına Akdenize hakim 
olabilir mi, elinde bulundurduğu tabii geçit
ler bu hakimiyete ne derece yardım edebilir? 

Akdeniz anlaşmaamzlığı dünyayı 
bir harbe sürükliyecek mi? Yahut, 
talih, ltalya ile İngiltere arasında bir 
uzlaşma olduğunu görmek saadetin• 
den Fransayı mahrum etmiyecek mi
dir. Dünyanın muhtelif biıyük mer
kezlerinden gelen haberler biribirini 
nakzede dursun, her tarafta birtakım 
yeni ümitler veya yeni endişeler be
lirip doğarken Ingiltere Akdenize 
yığdığı donanmayı bir türlü yerinden 
kıpırdatmak niyetinde görülmüyor. 
Binaenaleyh Ingilizlerin Akdenize 
ana vatan filosunun en korkunç kuv
vetlerini yığdığrndan lngiliz muhrip
lerinin ve denizaltı gemilerinin Akde
niz dalgalan arasında mekik doku· 
duklanndan bol bol bahsedildiği şu 
günlerde Ingilterenin Akdenizdcki 
kuvvetini sarih olarak ortaya koymak 
faydalıdır sandık. 

Ingiliz donanması §imdi Akdenizin 
dört noktasında toplanmıştır. Bu üs
ler ve bu üslerdeki kuvvetler şunlar
dır: 

C ebelüttank'ta 
ı - Akdenizin batı kapısı sayı

lan Cebelüttarıkta "Hut - Hood" ve 
(Rınavn - Renown) büyük harp kru
vazörleri il~ 6 zırhlı kruvazör, on 
muhrip, birçok mayjn, nakliye, tamir
hane, hastane gemileri ve küçük tor
pitolar bulunmaktadır. 

şryan gemi, yani Grloryus ve Kuracl
yus ta bunlarla beraberdir. Burada 
aynca beş son sistem kruvazör ve 20 
büyük muhrip vardır. Denizaltı ge
milerinin &ayısı belli degildir. 

Filistin aularınila 
4J - Irak petrolterinin denize 

ulaştığı Hayfa limanı önünde ise üç 
büyük kruvazör, on muhrip ve on 
dört denizaltı gemisi dolaşmaktadır. 

Kız.rldeniz 

Ingilizler Kızıl Denizin kanalla 
birleştiği noktadan Adene kadar 
uzanan bütün kıyıları gözönünde bu· 
lundurmaktadırlar Aden - Port Su
dan ve Akabe'de Hint donanmasına 
mensup iıç büyük kruvazörle birçok 
müstemleke torpitolan, denizaltı ge
mileri, monitörler ve avizolar vardır. 

Anlaşılryor ki. Akdenizde lngiliz
lerin kümelendirdikleri deniz kuvve
ti şimdiki halde şöyle hesap edilebi
lir: 

57 dretnot 
14 kruvazör 
2 tayyare ta ıyan gemi 
50 - 60 muhrip ve torpido 
30 • 40 denizaltı gemisi 
Ve aynca Kızıl Denizde müstemle

ke kuvvetlerinden ayrılmı üç kruva
zörle sekiz on torpito ve bazı deniz
altı gemileri. 

Bu kuvvet, faal Ingiliz donanması
nın aşağı yukarı yarısı sayılabilir. 

Acaba büyük donanmanın diğer 

s 

Oğlum "Doğan,,a mektup 
-2-

Oğlum Doğan! 
Daha doğmadan ba§ını ağrıtıyo

rum ama kusura bakma! Her baba 
oğlundan çok bitir. Hiç değilse ÖY· 
le aanır. 

Sen doğmadığın İçin geçende ya• 
pılan (nüfua .ayımı) na yetiıeme
din. Beş yıl aonra yapılacak sayı• 
ma yetişebilecek miain bilmem! 

Şimdi dinle 1 
Ben küçükken mektepte idim • 

Sen de mektebe gidecekain. Orada 
bize karacümle okuttulardı. Kara.
cümleyi ıimdiki kübik çocuklar an
lamazlar. Sen onlardan da genç 
olduğun iç.in hiç anlamazaın. Kara
cümle cem dediğimiz, rakamlan 
toplamağa derler. Bir gün bana 
hocam ııormu~tu: 

- Oğlum! Be~ armut, on iki de-
ve ve bir adam kaç eder? 

Hemen cevap verdim: 
- 18 eder hoca efendi! 
Bizim okuduğumuz zamanlar 

hocalu talebesini döğerdi. Sen 
mektebe gideceğin zamanlar uma
nın ki, böyle ıcy olmaz. 
Şu yukanki cevabı verince. ho

cam küçücük ellerime tamam 18 
değnek vurdu ve bana: 

- Ben aize bir cinaten olmıyan 
şeyler cemedilmez demedim mı? -
Hiç armutla deve cemedilir mi? 

Bu mevzu üzerinde verilen Ka 
tarlar çok önemlidir. Bayındır -
lık komisyonunun, uraylann ba· 
Ynı.dırlık işleri üzerinde çalışma
larında gözetecekleri prensipler 
h?kkında vardığı sonuçlardan 
bırkaçını bildiriyorum: 

1 - Uraylarda bayındırlık 
fen kurulunun hemen kurulma -
gı, 

İşini bitinniyen uraylar gelir
leri komisyonu yarın öğleden ev 
vel toplanacak ve rapqrunu ha
zırhyacaktır. 

Ankara, 25 (Özel aytarmuz 
bildiriyor) - Asliye birinci ce· 
za mahkemesi, eski posta, tel -
graf genel direktörü Fahri. mua
vini Suphi ve eski telgraf işleri 
direktörü İhsan Cemal hakların 
daki kararını bugiin tefhim et -
miştir. 

Hut 45.000 ve Rınovn 35.000 ton
luktur. Her ikisi saatte 30 • 31 mil 
yapmaktadırlar 

Malta' da yanSI nerede bulunuyor? c 

Bu sorgunun cevabı da §Öyle veri· 
Jebilir: 

Dedi. O gün bugündür, cem ya• 
parken avuçlarımın içi yanar ve 
topladığım §eylerin gerçek ayni 
cinaten olup olmadığını kontrol 
ederim. Onun için beni aon aaynn
da sayım memuru yapmadıklanna 
pek aevindim. Zira: her baı adamı 
bir aayacak ve hepsini birden ce• 
metmeğe mecbur olacaktım. Ve iyi 
ki, aen de doğmuı bulunmadın. 
Çünkü acni bütün pakliğine ve be· 
ni bütün paalılığnna rağmen bir 
aayacaklardı. içimizde yiiz. bin, 
on bin aayılmağa değerleri de bi• 
r.aydıklan gibi ..• 

2 - Bayındırlıli planlarının 
avan proje ve tatbikat planları-
nın ayrılması. ~ 

3 - Bayındırlık planında bu
günkü nüfusun yükseleb\leceği 
fi~?a ayrılarak programların ona 
gore yapılması. 
. 4 - Bayındırlık sınırlarının 
d.Uşünülmesi, uray sahaları üze
ı-ınde alınacak tedbirlerin tesbi
ti, 

Öğleden sonra 15,30 Halke -
vinde kongrenin ikinci celsesi ya 
pılacaktır. Bu celsede komisyc.n 
ların raporları ve verdikleri ka· 
rarlar okunacak ve bunlar etra -
fında kongre kararlarım verecek 
tir. 

Yarın akşam 20,30 da iç Ba -
kan Şükrü Kaya kongre üycle -
rine şehir lokantasında bir şö -
.lCH C' .......... 1 ı.ü. • 

Yeni Beş Kanun 

FinansBakanhğı Hazırladı
ğı Varidat Liyihalarmı Bu
gün Başbakanlığa Veriyor 
bi ~n~ara, 25 (Özel aytarımız 1 mektedir. Tahrire 1936 finans 
v l~ırıyor) - Finans Bakanlığı yılında başlanacaktır. 
Yi~rıdata müteallik beş kanun ıa- 3 - 930 931 932 senelerinde 

1 ası hazırlamıştır. Bu layiha- bina tahriri yap~lan yerlerde ver 
~; Yann Başbakanlı.ğa veril~cek giye matrah olan gayrisafi irat
ın·: Kamutayın yem devresınde lann düşüklüğü gözönüne ah -
l'i~~akere edil.ece~ ~la? ~u la - narak buralarda o seneler rayici 
t"kl l~r~ rna~ıyeti ıle ilıu~a .c~- ne göre kat'ileşmiş iratlardan 
~ı en onemlı esaslarını bıldın- yüzde yirmi beş indirilecek geri-

0;'1m: . . . . ye kalan mikdardan vergi alın-
tı' -:-;., Bına ve arazı vergılerı - ması k ara r 1 aş t ı r ı 1 mı ş
d ın ~ılayet hususi idarelerine t ı r. Bu ten z i 1 atan is-
e~~ ~akkındaki layiha, t i f a d e edemiyecek yerlerde 

Mahkeme Türk' ceza kanunu 
nun 240 inci maddesi mucihin -
ce her üç suçlu hakkında üç ay 
hapis ve üç ay memuriyetten 
mahrumiyet ve mahkeme mas -
... cıncı~ uu.u ı::u ilerinden tahsi -
line karar vermiştir. Ancak suç 
lulann şimdiye kadar bir mah
kumiyetleri olmadığı gözönünc 
alınarak, mahkumiyetlerinin te
ciline de karar vermiştir. 

Haklarında karar verilenler 
bu karan temyiz edeceklerdir. 

Türkiye bisiklet 
Birincilikleri 

Ankara, 25 A.A. - Yarın şehri • 
mizde Türkiye bisiklet birincilikleri 
müsabakasına. 'b: vanac!ktır. 

Yannki bir kilometre üzerinde sü
rat müsabakasıöır. Pazar günkü 100 
kilometre iızerinde mukavemettir. 
Her iki müsabaka da Ankara - Sin
canköyü üzerinde yapılacaktır. 

Musabakaya girecek Ad~~ ~n
talya, İstanbul, İzmit, 1zmır Eski~c
hir, Çanakkale, Denizli mıntakalan 
bisikletçileri şehrimize gelmişlerdir. 

Bursa ve Manisa bisikletçilerinin 
de bugün gelmesi bekleniyor. 

Ankara nuııtakasile beraber bu yıl 
birincilik müsabakalarına giren mrn
takalamı uyrın on biri bulmaktadır. 

tik" 1layet hususi idarelerini, teş de iratların mer'iyete girdiği ta
le 1 usul.ünde olduğu gibi, dev - rihten itibaren üç sene geçme -
ınt ver~lerin~ tabi olmaksı~ın miş olsa bir ?,efay~ ma~s .. us. ol-
te S~kıl vandat membalanle mak üzere munf ent tadılat ıs - · d h 
.. çh~z etmek maksadile bina ve tenilmesi kabul edilmiş ve bu proJe e azırlanmıştır. 
... raz 5 - Hayvanlar vergisinin in-
rc dı ve.rgilerinin hususi idarele- esaslan ihtiva eden bir layiha da dirilmesi hakkındaki kanun layi 

B eVrt kararlaştırılmıştır. hazırlanmıştır. hası esaslarına göre de. koyun 
ti ;:: mukabil hususi idarele- Yüzde 25 indinne 1935 vergi- ve keçinin vergisi 50 den 40 a, 
len. anc ve hayvanlar vergi - terine de tatbik olunacaktır. tiftik keçisinin 40 dan 30 a, de
k r:nden olan hisseleri hükumete 4 _ Bina vergisi kanununun venin 200 den ı oo e. mandanın 
tıa acaktır. Aradaki noksan ay - komisyonlara, itiraz ve temyiz 150 den 75 e sığırın 90 dan 60 a 
~_c:a "erileceği gibi, bina ve ara- merasimine taalluk eden hükiim at ve katırın vergisi de 125 den 
~~f~ergileri tarh ve tahsil mas - lerinden bazılarını değiştiren bir 60 kuruşa indirilmiştir . 

2 arı da verilecektir. --==================== 
h - Acele arazi kanunu layi -
ası, 

}' Senelerdenberi arazi tahriri 
is~~mamasından bazı yerlerde 
~i sebebile vergi kayıtlarının 
d~aa uğ'ramış bulunmasından 
ua aYI arazi vergisi matrahlann
tu ıttırad ve tecanüs bozulmuş
le ~Bu vaziyetin ıslahı' için ace
tiiı ~.ta~rir yapılması zaruri gö-

/ 

.... " 
' 

1 llıuş~ür. Bu tahririn yapılma
Cd \1ergı esaslarında birlik temin 
'telece~ •. hem de hususi ida
dah~ 1~.ın daha sağlam bir gelir l<ab vucude getirmiş olacaktır. 
var ul edilen usullerdeki sadelik 
fda 

1 
• kaymakamların tahririn 

"e re lnde gösterecekleri dikkat 
iki gaYrct sayesinde bu tahririn Yugoalau clsiainin Cümurbaıkanına itimatname.ini wrdiii gün Anka· 

""nr-d~ bitirilccci?:i ümit edil- ra foto muhabirim~in aldığı ruim 

2 - lngilizlerin düne kadar en 
büyük deniz üssü olarak tanınan 
Malta bütün hücumlara açık bir hal
de bulunmaktadır. Burada hiçbir sa
fıharp gemisi yoktur. Buna mukabil 
burada birçok kara ve deniz tayyare
leri bulundurulmaktadır ve Maltayı 
çeviren denizin içinde denizaltı gemi
leri köpekbahğı sürüleri gibi dolaş
maktadır. Birkaç müstakil muhrip 
filosu da Maltadadır. 

Mı•ır sularında 
3 - Süveyı kanalı ağzında beş 

drebıot vardır: 
l - Kilen Elizabet. 
2 - Valyant. 
3 - Barhan. 
4 - Revenç 
5 - Nelson. 
Yedişer tayyare filosu taşıyan 32 

şer mil sür'atli iki büyük tayyare ta-

- Dıı denizlerde. 
Ve "Niçin" i de böyle izah edile

bilir: 
- Çünkü Ingiltere diğer kuvvet

lerini bir harp vukuunda Akdenizin 
batısında veya doğusunda yapacağı 
donanma toplanmalarında kullanmak 
istiyor. ltalyanın Akdenizi ikiye ayır· 
mak, Sicilya ve Pontelarya adalarile 
Trablus arasını geçilemez bir hale 
sokmak ve Akdenizde lngiltcreye do
nanma topluluğu yaptırmamak tehdi
di malumdur. Bu şekildeki hareketi 
ile İngiltere bu hattı kırmak zorluğu
na atlanmaksızın elindeki yedek 
kuvvetleri istediği anda istediği tara· 
fa yığmak imklnlannı muhafaza et
miş bulunuyor. 

Tabii bu te§his nihayet bir tah
minden ibarettir. 

Son Rakamlara Göre 
~----------:----------~~~~-~---------------

Türkiye de Her 5 Dakikada 
3 Nüfus Fazlalaşıyor 1 

Ayda Artış Mikdarımız 26.359 
Günde 870, Saatte 36 dır 

) 

13.648.280 

!o 48 oıo 5 2 

• • 

16.188.167 

O/o 48 

• 
0/Q 5J 

• 

, 9 2 7 <> 1 9 3 5 
l'ukardaki grafikte nüfu•umu

:z:un 8 aene zarfında arlıf mikdarını 
gayet açık bir aurette görüyorau -
nuz. 

1921 nüfus tohririnden bugüne 
kadar geçen müddet zadrnda, nü
fu•umuz. 2.539.881 laz.lalapnııtır • 

Bu rakamı 8 aeneye tak•im eder 
•~k .. her J'ıl 311.483 arttığımızı gö
ruruz. 

Şimdi bir de bir ayda ne kadar 
la~alaıtıiımız.ı arayalım: 

B.unun için 2,539,881 mik4arınr 
~ ıle takaim etmek ltizımclır. Çün· 
ku 8 •ene 96 aydır. Bu takdirde 
26.359 rakamını buluruz.. Bu ra
kam aylık artıı mikdarımız.dır. 
He•abı daha ilerletmek ve günde 

?e kadar laz.lalaıtığımızı anlamak 
ı~ter•ek 2.539.881yi2920 güne tak 
aım etmemiz gerektir. Çünkü 8 ae
necle bu kadar gün vardır. 

Bu talt•im neticeainde Türkiye 
nü/uıunun vündc 810 loz.lolaıtıiı· 

nı görür•rüz.. Huabımızı daha ileri 
götürelim: Ve takaimlerimiz.e de
vam edelim: 

Saatte artıf mikdanmrz; 36 dır 
Yani her &aat geçti mi Türkiye 3S 
nüfu& daha kazanmaktadır. 

Bu huaba göre 5 Jakikada 3 va
tandaı fazlalaııyor demektir. 

Senei kebi•eleri de heaaba kat • 
madıkl. 

Başbakanın 
Teşekkürleri 

Ankara, 25 A.A. - Birkaç hain 
vatansız tarafından Yüce Önder A
tatürke karşı hazırlanan menfur sui
kast kar§ısında asil ulusumuzun duy
duğu heyecanı ve Ulu Öndere onun 
ölmez eseri olan Cumuriyete çözül. 
mez bağWığını gösteren yurdun her 
bucağından aldıgı binlerce telgraftan 
du.vdu2n d,.rin kıvancı avrı avrı bil· 

Onun için benden sana baba Öğ'Ü• 
dij: Kalabalıkta arraya girme! On-• 
de bulunamazaan, arkada kal; fa
kat tek kal! Kuıunın varsa gör· 
ıünlcr! Meziyetin varaa aeçebilain
ler. Kalabalıkta kalınan başkıı.u
nrn yaptıfr kötü bir hareketi sen
den umarlar. Senin yaptığın iyi bir 
"jeıt" i batkaaına mal edebildik? e
ri gibi, 

B. FELEK 

Şüpheli 
Bir Adam 

~üpheli adam: Yusuf 

Kcmerburgazda Jandarma devriye
si tarafından tutulan serseri adam. 
dün lstanbul Emniyet Direktörlüğü· 
ne gönderilmiştir. Jandarmanın yap
tığı incelemelere göre, Yusuf adında· 
ki ser.serinin sorulan suallere kasdcn 
cevap vermediği anlaşılmaktadır. Yu 
suf Adanalıdır ve birkaç senedcnberi 
Kemcrburgazda yerleşmıştir. Kendi -
sini oralılar tanımaktadır. Sureti umu 
miycde bir Kafkaslı tıpınde olan Yu· 
sufun gizli bir maksadı olup olmadı
gı araştmlmaktadır. llk tahkikat Em 
niyet direktorluğunde yapıldıktan 
sonra şupbeli adam, Tıbbı Adliye gön 
derilecek ve muşahede altına elma· 
caktır. 

KUÇUK ANKARA 
HABERLERi 

• Ankara. 25 (Tan) - Seyhan va 
1i muavınlıgıne Hendek kaymakamı 
~n, ıkincı sın!f Mülkiye müfcttişli
guıe eskı Mulkiye mufetti lerinde:ı 
Ali SeyfJ, uçimcu ınıf mulkiyc mu
f ettışligine birınci genel i pekterlik 
yazı i~lerı dircktoru Rauf tayin edıl
mişlcrdir. 

• .. Ankara. 25 ~Tan) - lç Bakan· 
hk ozel kalem dırektörli.Jğüne emni
yet işleri genel direktörlüğü yedinci 
şube direktörü Arif tayin edilmiştir. 
. .• Ankara, 25 (Tan) - Hicret ve 
ıltıca suretile Türkiyeye gelmiş olan 
74.5 f ürk vatandaşlı ımıza kabul edil 
mışttr. 

dirmeye vakit bulamıyan Ba balaın 
minnet ve tcşekkilrlcrinin iblağı içın 
Anai:ıolu A iansınr tav it etmiştir. 

• 
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SEViŞMELER 

EVLENMELER 

Bizi Y alanlagan Bir Çift 
biJindendir. MU.teana, kaide olur mu 
ya? .• • Bir haıtalrk tüpheai Yazan: Ziya ŞAKIR 

ALEXAftDRE DUMAS'ın 
m.,hur kahramanı 

MONTE 
KRiSTO 

Da. akfam SARA y 

umhurl,.t aa,ramı..-11 
oınanmak ve t•m•ll 
eclllmek Uzr• Uc; perde-! 
ilk plf•· 

Yazan: Vehbi CEM 
Flab 111 kurut 

, Paşa Birader, Sizlerden Teşeb
büs, Bizlerden Dua, Dainiz Bu 
Geceden Tesbilılere Yapışırım 

Her zaman yaı'Jdr ki en iyi ev
lenmeler tanıpp anletanlar araamda· 
ki evlenmelerdir. GCSrUcU usulil kalk· 
tıktan aonra !>a'ka tUrlU evlenmeye 
de aklınm ermez, demittik. DUn A
danıdan bir mekup aldık. Halil Dağ 
imzalı bu mektup sahibi bizim bu id
diamm yalenlıyarak eliyor ki: 

Buldandan ''Çok Seven,, imzasile: 
0 2,5 .enedenberi bir kula seviıiyo

ruz. Bu kız çok kibar, asil ruhlu, 
orta tahıilll. esmer ıü.ıeliclir. Ben 
kendiaine kup çok bailıyun. Onun 
da beni çok aevdiiine inanıyorum. 
Ku timdi latanbula yalan bir kasa
badadır. Onunla muhabere ec:liyorus. 
Niyetim evlenmektir. Fakat birçok 
arkadaflamn ondan •ilphe ediyorlar. 
Sıhhatinin de evlenmesine mü.Ut ol
madıfını söylüyorlar .Bunu IÖyliyen 
arkadqlanm onu yakından bilirler
Enelce kendiainden bir aralık ciğere 
ait bir hastalık ıüphe edilerek bir 
müddet dq ,edavi altına ılııunııtır. 

IİDeDIUIDcla 

Şayanı hayret •• beyeeanbab, 
bitin maceralannı naldetmiı 
•• tlddetli takdir alkıflarile 
kal'fllanım~r 

2 SAFHADAN iBARET BU 
B0Y0K FRANSIZCA SÔZLO 
FiLM TEKMiLi BiR DEF ADA 
GôSTERfLMEKTEDIR. 

HiLMi KITAPHAftESI 
------~ - - --- - ------- -- - -- ---· 

YENi NEŞRiYAT 

Pertembe Gazetesi 
Perıembenın 30 uncu aynı renk

li ve 16 uhife olarak çıktı. Xemal 
Ongörenın milli milcadeJede Halide 
Ec:libın Anadoluya naaıl kaçmldıiı
nı anlatan yuıaıle Halide Nuıretin ıe 
yahat notlan. Ziya Şakirin ounanlt 
tanhme ait tıefrikaaile Sami Karaye
lın ıpor yuw ve dMla birçok münd• 
ncatı vardır. 

-Dofru. 
- Şu halde, ahtenl tarik? .• 
- AllelıU a'lem. 
- Amenna ve uddakna, efendi 

huretlen. Amma, her iti de Allaha 
bırakmak dofnı olamu. Fakire, ici
aane bir fikir ıelir. 

- Ne cibl? .. 
- HU.eyin Pqaya, haber ıun•hm. 

Oradan bapna cilruh (aanca) ft 
(sekban) toplasın. 0Şer1 danm nr
dır. SaadetlQ padifah &ıOnde fulo
ıunmaJr ıerektir. Onun için Asitand 
Aliyeye revan olurum... deyip yola 
koyulsun. Pqa bir taraftan yollarda 
olum eri yasa yan bu yana ıeledur
•un. Bizler de burada iti bir hale yo
la bensetiris. 

Hoca. hlli tereddllt içinde idi. Ba
tından büyük itlere karqmap taraf
tar değildL Fakat: 

- Ben bu ite brqmam. 
~k te teblikeU idi. Jıra · pyet 

Nasuh Paşazade Hüseyın Pqa ba te
' bUaunde muvaffak olur da sadra
zamı tepeler ve onun yerine geçerse, 
k lıııne kail' ıöaterdiii bu kayıt· 
aı lıfm cezaaııu burnundan fitil fitil 
ıetırebilirdi. 

Mamafih, Hoca yine kurnu daY.. 
rumq: 

- Pafa birader 1 •• Sislerden teteb
buı. Bizlerden dua. Dllnlz, bu ıece
den itibet'en teab!be yapıpnm. Mat
lup hiaıl oluncıya kadar bırakmam. 
Hele bir kere (ya, &ani) eamauna 
hathyayn. Sonunu carilnlln. 

Demıtti. • 

• Aradan. çok ccçmemifti. ı so3 .... 
nesi rebıülenel ayının ortuJ idi. Blr
denbıre lata.nbulda bir dedikodu au· 
hür etmifti. Halk. birimine uyanık 
bulunmalı tıwsiye ediJOr; kulaktan 
kulaia: 

- Nasıil Pataıade Hllleyin Pap. 
b&şına külliyetli qldya toplayıp gel
mı,. Bulprlu civanndaki (Seyran
tepe) ye çadulannı lcurmUf. Eter Ve· 
zır Kara Mustafa Pqa iti halı:Jı:edo
mec de pyet Hüseyin Plf&IUD bqm· 
dakiler bu tarafa ıeçene, btanbulda 
kan ıaYCScyi &atilrecctk. 

Sözleri ıtitiilyordu. Herkes evleri
ne çuval çuval un. •e crnık tqıyor; 
Jı:apılanm, kaim koldemirlerile pekif. 
tırwek eYlcrde müdafaa tertibatı ala
yordu. 

Aaıl teJAt eden, Sadruam Kara 
Muatafa Pqa idi.• Bir yudln pacti
taha ıelerek: 

- Dnletlim t • Bu adamm plitl, 
ne ter1 dava ne de batka bir feY 
lçıa delildir. Makladı, ıc:hre kan dtt· 
türUp, bu henclme araaında cWO. 
istemektir. 

Diye, yan mecnun paditaha fit •er
mekte idi. (C1110.) ıözll, en alalh 
padıphlann bile aldmı mranadan çı
karmafa klfl cellrc:li. Şimdi Sultan 
lbrabımm mal\ll dimalt. bu kelime 
karpamda bisbUtün indelini kaybet• 
ınıftı. 

S-ayın nq'e •e tetareıi birden~ 
re dunnenniftl. Padiph tbrahim, 
Naaub Pquadenin -.ı am1dıkça. Iİ• 
nır buhranları ceçlrmekte idi. Valide 
Sultuı Xızlıar Ap.De uray erlı:bma 
haber candermif: Nasuh P.p.ade ie
minın urayda e6ylenmeaini men~ 
mitti Ayni zamanda Sadruam Ka· 
ra Muetafa Pqaya da: 

- Gare,bD onu. Neyinin, ne itle
aırı; bu bellyyeyi batamsden dert 
rereyleeln. 

Dıye haber ı&uSermif6. 
Esasen, Kara MUltafa Pıp da du

rup oturmadan bu itle meıtcul olu· 
yor. Uılrildar ,..._.,. bölilk. bilUk 
ycnıçen ve toplar ceçiruek kunetll 
bir miidafu tertR.tı al~ 

Apl umanda. RGsqln Pqamn 
.......... tanftadln ......... 

••... t,ıe miıal ben ve zevcemdir. 
Bi% üç aenedenberi evliyiz. Evlenme
den evvel ne biribirimi.ıi ~örmüı. ne 
de biribirimisden babıedildiğini duy· 
muttvk. Ben fıtanbuldaydmı, o A· 
danada. Dahası var: Ben fakir bir 

Bat rollnde ELlsA. LANDI 
H ROBERT DONAT Paramo
ant Jarnaldeı Yunani9tancla eoa 
harekat· ltalyanlar Ada'acla, 
H11H9i .. H bubi 

MÜJDE 
MUHLiS SABAHADDln CllMAL SAHiR 

OPERET REVU TRUPU 
Ba aktam .. t 2145 ele 

MAKSiM'iN 
lfll• ltofulmaı olaa btlylk ulonmacla te..uıer. b.tlıyacak ilk eMI': 

ailenin çocufuyum. Gelirjm, iradım 
yoktu. Mektebi bile daha bitirme
miftlm. Halbuki zevcem mllbadele
den bOyUk bir çiftlik sahibi olmut
tu. Anadan babadan da senıüıdi. 
Burada akrabadan birinin iki mektu· 
bu ile mesele halledildi. Ben buraya 
geldim ve kendimden iki yat daha 
bilyüJr olan bu :sengin dulla evlen
dim. Dediğim gibi çok bahtiyarız. 
Belki benim cözUmün drıarda oldu
ğunu aanırsınız Hayır, kat'iyyen de
ğil. Bu da ıöıteriyor ki tneı'ut ol
mak için mutlaka tanJtmak, aevif
mek prt delildir. Hatta bir erkeğin 
zevceai tarafından bakılması da en
ıeı olamaz.,. 

Anam hbam da itttilderl bu füphe B • R M A s A L 
Uzerine tereddüt ediyorlar. Ben de 1 
ıafll'dım kaldım. Onu tedavi eden •••••••••••• bir doktorla konuıtum, bana, "evlen- Opereti •••••••••• .. 

muyorlardı. Gizli vuıtalarla papya 
mektuplar ıönderiyorlar: 

(Buciln, yann; mUhril ıerif miijde
ıi ıelir. Hpıen merdane ıebat bu· 
yurun). 

Di7orlardı. 
Hilıeyin Pata. artık ıurur içinde 

idi. Yaıunda bulunan sanca, sekban 
apıarile bölilkbafl)ara bu mektupJan 
göstenyor: bilyilk ümitler içinde ta• 
daret müJdesini bekliyordu. 

Bu da bir mi.aç meaeleıidir. Öyle
leri varda ki, ilk raııeldikleri kadı
nı aever, ömürlerinin sonuna bd.r 
severler. Bir kadın tarafından bes
lenmekte, it ciç gönnebiain yap· 
makta mahzur cörmezler. Pek mee
ut da olurlar. Ama dedik ya, bu bir 
mizaç meıeleıidir: hem de iıtiına ka-

mesinde hiçbir mahsur yoktur aağ. 
bk durumu iyidr, yalnıs evlendiğin
de çocuk yapmana çok iyi oturt., 
dedi. ı,te hekimin bu aözli beni çok 
dilıündürüyor.,. 

Sizin filphe ettiğiniz baıtahğı biz 
bir zaafiyet cibi sayıyoru:ı. Bu v: k· 
dirde de doktorlar tarafından sağlık 
raporu ~dıktan aonra evJenmekde 
mahzur yoktur. Babaettiiini:ı derece 
de bir ciğer aması ıeçirmif olanlar 
yüz binlercedir; çoğu evlenir. biru 
ihtiyata riay.t ederek Uç bet sene 
çocuk sahibi olmayı ıeri bırakır. 
Artık sonra çocuiu da olabilir •e 
böyle bir arın ıeçirenler muafiyet 
kuanırlar. lsu muafiyetten çocuklı
n da iıtif ade eder. Size tavsiyemiz: 
lnce bir muayene neticesine göre 
hareket ediniz. Lüzum cörWUrıe bir 
müddet daha bekleyiniz. 

Huaeyın Pawaya ümit veren ~ 
beplerden biri de, Uüüdlr yabama 
bir hayli top ve asker geçirmif olan 
Muıtda Papnm daha bili Jı:endw· 
ne hücum etmemesi meselesi idi. 
HU.eyin Pap tam bir silk<Uıet üade 
eden bu vaziyeti, sadrazamın kend). ~---............ kim tansiyonu artımf olanler arasm
ainden korktujuna bamletmifti. S A G L 1 K da yüne on Uçllnlln fren&ili olduğu· 

Valal. Kara Mustafa Pqa. cizli Ö • • nu bulmuttur. Upnuz bir hastalık 
bir korku içinde idi. Bir taraftan mil· G U T L E R 1 için utunm bir sayı .•. 
daiaa tatibatma Hanale çahpnaklı - ~ ~ - - - Tanıiyonu artmıJ olanlann birço-
~ ........... "!'"<:~""411~,A..A$.N4.<SZQ ...... ~ her bal• 
• eri na.zan dikkate alıyor: eJr:""anar: • Gl1 • 
- Bunun ıelifi, yaman celiıtir. Her ,eyden once yaıın ilerlemelin- mu O .zaman da kabahati insanın 

Bunca 11keri lıtanbuldan bu yaka· den, ıençlikte u olduiu halde, in· anuına, babasına. atalarma bularak 
ya ıeçirclik. Şayet bu iki Mlı:er kar· san eskidikçe damarlanmn içindeki tanaiyon artmaunı irsidir derler. 
tılafbkta, bu taraftakiler: "Bb kal'- tanli)'on Jtl)arla birlikte yübelir. Bu • • Lokman H elcim 
dqlerimize kılıç çekemerilıc." cliye balde erkeklerde daha u be1ll olur,~ ,.iiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
aawp girlpıezlene, benim halim ni· fakat bayanlarda pek bellidir. Ba,.a- • "
ce olur? .• Acap bir hüsnü tedbirle fU lar için vakıl hiçbir vakit yaıh. ihti· 
Hilleyin Plfl'YI bir denıe düfüre- yat' deatlemeıae de, ellisine doiru H EM Ş ER •ı 
mes miyiz?.. bayanın artık anne olabilmek zamanı 

Diye dütünüyordu. ıeçince tanaiyoaun birdenbire u 50k 
Kan :Mustafa Pqa, d6tüne diiJU· yiibeldlji 16rilltır. ı • 

ne: nihıvet. kumuca bir çare bul- Bayan herbanp bir aebepten d~ g e 1 y o r 
muıtu. Nasuh Papnın eski kölele- layı bir ameliyat ı•erek anne ola- • • • 
rinden (Çolak Sinan) isminde bir bilmek kudretini kafbettiii vakit 
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ITTiHADI Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

ffarik ve bayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
Siprtalan baDc için müsait .-aiti haYidir. 

11.rlıai w.- ı Golalalla 0ft70ll Hamnıla 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktachr. 
Telefon : 4.4887. 7809 

•HIHHH .................. HnUMttlltNlllM ..... M't 

Milli Saraylar Müdürlüğünden: 
1 - Dolmabahçe sarayının zemin katında bir kısım 

odaların sıva, badana ve yağlı boya tamiratı açık eksilt· 
meye konulmuıtur. 

2 - Yapılacak işin tahmin bedeli üç bin otuz yedi li· 
a-yetnIIŞ yem JtUi U~tUl. 

3 - Bu tamirata müteallik birinci keşif cetveli ile şart 
namenin birer suretleri tatil günlerinden başka her gi.ın 
Dolmabahçede Milli Saraylar Müdürlügü kaleminden alı 
nabilir. 

4 - Açık eksiltme İkinciteşrinin on ikinci salı günü 
saat on beşte Milli Saraylar Müdürlüğü binasında yapı• 
lacaktır. 

5 - Muvakkat teminat iki yüz otuz liradır. Bu temi· 
natın eksiltmenin yapılacağı saatten bir saat evveline 
kadar Malsandığına yatınlmış ve makbuzunun eksiltme 
komisyonuna verilmiş bulunması lizımdır. (6712) adam tanıyordu. Bu adam Nasuh Pa- - daha ıenç y&fta ola bile - tan- ,, __________ , 

ta ailesine senelerce hizmet ettikten liyon yine artar. 
sonra bir lıayli serYet edinaıİf, timdi Ba,anlara olaun, erkeklerde ol· --------------------------.-;.-;.-;.~-;..~,-;.~.~--~-;.-;.~-;.afı~1~-;-;.,-;.-. 
de bir ktifeye çekilndttL Sadruam ıwı. daha ;apblmdn önce taaiyo-

ud~darl b~ a:;:-
1 

;""' ~ :.::::... "':!':. ~ a::::; Muazzam -Heyecanlı ve Müthi 
ça~ım ıeti- r mey ı ~la 1eaaek :yne, batta çok ıu içse, 

luet ve ikram ile aadruamm ka· bır ıeye meraklan•, adalelerile olıun BiR SÜPER FiLM 
rarıihma getirilen Çolak Sinan, ud- fikr!le ~hun çok çalıprak yorulsa, 
ruamm huzuruna cirdiii samatı, dUtüP bır tarafı incinıe yine damar· 

k --•·- lannda tansiyon çofalır. Böyle ae-
aralannda ıöyle bir onuıma , ... ~ beplerle tansiyon artması aençlerde 
ti: a li '--- • - Hot seldin, ıefa geldin; Sinan nem •yıuuıuo: fakat zaten yaılılık· 
Ai•· Buyur. şayle dizlerimin dibine tan dolayı tansiyonu çoialmıt birinde 
otur. Hi,.bir bavf ve endifeye lüzum 0 ıebeplerin birinden tanalyon tekrar 

, artınca o Yaldt it daha dddt olur. Be-
yoktur. Seni badya celbeylemekten reket •enin ki, 0 vakit te u çok ia
muradımu, müsa bır hizmet içindir. tirabatle taliJonun ikinci artmHı 
Umıt ederb ld ıu Ahar ömründe efen- ıeçirilebilir. 
dllerine bir IMlfta ,.ramp ekmek ft ispirtolu içkiler, tamiyon anmuı. 
bas halı:kını eda etmek istenin. nm anemli llbeplerindenclir. TatUn 

- Beli ıultamm. Hemen fmma dUpnlan cıcarayı da 0 sebeplerin 

bu~runBak. • ah BWyonua u -~- anama katarlar. Afk - cerçekten 
•- ..., ~ o1mHa bile - pk be,ecan nrdiifn· 

Ha.eyin Pqa ile ampyorduk. Am- den, oyun menJa hem heyecan 'ftl'
ma kendıleri bu hukub riayet mı. dilinden. hem de imam uykuns bı· 
diler. Akrabemudan A1'U'llS bir ati raktıtzndan )'ine tuijoaa arttırırlar. 
katlederek bizlere nfambk eyledi- Bunlann hepaini bir araya topbya
ler. Jl'ilbakikı meyanemise bir soğuk· rak, Ulkl hayat tanliyonu arttum bir 
lıak dtttG- Bu anedek drdtt. Amma ıebeptir demek mUmkUn olur. 
dmet umuru. bu cibi nefse taallOk Şipnanhtr. romatbma liastalıklan· 
eden ıflerden hariçtir. Şimdi kendi- m, teker hutahlım da tanliyonu 
leri ıerı da~ vardır; deyip bu- arttıran aebeplerdea Ayarlar. Bun
raya kadar ptdller. Ulı:in, makAtla• larla birlikte tanıiyonun yUbek 
rı bbce maltlmdur. lluratlan fU'I oldup ıopbeliadlr. Jl'alrat tanu,on 
dava delil. KGUIJftllce bir mamıp artmaRDI .ebep onlar andır. yoku 
elde etmektir. Apcak HllseJ.in Pqa hem on1an, hem de tlDliyan yiibek-
biraderimb bww elde etmek için ya. liibü )'apall bqka bir sebep .ar mı
lq yoldan sitmektedir. Biz, eski hu- dır, burul bi1l ayırt edDememittlr· 
kuka riayetklm. lalim aramda BGdln bu sebepler yetipniyorm119 
beyhade kail dakmektellle, Jine ken- cfbi, inanm ceçirdiii mikroplu. mik
dllcrinl bir kardq cibl karplana. GCS- ropmz ha.eaJıldantan birçop da tan
reyim aenL Vır slt. lflleyla Pqa tlyonu arttmrlar. Bunlann aı batm
kar4qhne benden bila)'U aelbı ey- da 1md hMtahlr ıeUr. Onun hırak
Je. SadetlO pac1ftaba anedtp ken· taiı mllmin babrek butahp tansi· ""'a Rumeli eyaletini vcrdlreylm. yonu arttıran 8nemli sebeplerden bi
Oellin, bu davadan feraıat eylesin. rlcilr. lıtatiatlklere meraklı bir he-

A.- -u da bi1lin ki. bizim bu 
tekUfiml•. hak nauı ve hukuka ria
,.ı içindir. y oba. yirmi bin ukeri
mide elll ,.re topumus her dakika 
emir belderhr. Haydi. deten: bir .. 
• HIHJln Pqlam dermeçatma •• 
,.. ft .. ....,.,... uJdmp ....... 

1ab bOfaf cibi kan1arnu içerler. ıu 
daridlnpda bu cibi teflere ne ltlnm 
var. Meyanemlsdelı bu husumeti de· 
fedelim .Yine ubakı vtÇhile kardet 
sibi ıeçinetim. 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
itibaren 1 P E K Gugün matinelerden 

llu9ln .. at 1 ele TALDE MATl"ESI 

MARTHA 
EGGERTH JEA 

KIEPU A 

EVGiNi 
BugOn Matinelerden itibaren 

MELEK 
sın .... ında 

BugUn saat 1 de 

SESi 
nenin en ıOzel fllml 

TALEBE MATiNESi 
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SC>:N :ı-IA.13E~ 
Tıp Kongresine 
Gelen Sovyet 

1 iCMAL 
Barı§ teşebbüsleri 

. l bı1ya. il in git tere !1lrasındaki ger· 
•tiliğin ortadan kallona11, Habeı 
~ini ınihayetlendinnek için müsait 
ır hava yaratmı§lır. Bu da gösteri· 

;.or ki I lya • Habej davasının zahi· 
1 manzarası, Uluslar Kunımilc ltal

.Ya llrhmda bir dava olmakla bera· 
ber, ıakikatte ihtilaf Jngiltere ile 
talya ar ında bit" e.nla~-
~~i harbi ınihayetlcndinnek için 
enuı: müabet bir tqebbüs yaprlmıı 

değildir. Fakat Londradan, Pariıten 
'\'e bilha Rom.ad n gelen haberler 
harbin ~zun müddet devam etmiye
ceğini teslim noktasmda ittifak et· 
rn~tedirler. Banıa müsait olan bu 
~Yeti meydana getiren baıbca i· 
lniOer un1ardrr: 
/':::. 1 - ltBlya, Habeı harbinin zorlu
i'Unu e.nlamayıft ba1lamı1br. Harp baı 
LıyaJı lbir y yakın bir zaman oluyor. 
~~e~ lta1yanlar i1k hamlede Adua, 
':'dtgntt ve Akıum gibi bazı tehirleri 
Ual ettiler. ~ kat bu kadar uzun ha
:tırlrktan e bu !kadar pğır fedakarlık· 

. n ıaonra ellerine geçen toprak üç bin 
kiıornetre murabbamdan fazla değil • 
dir. lıgaJ etlikleri bu tyerlerde tutu· 
~ilmek ve daha ileriye atılmak için 
ll e yol yapmıdc mecburiyetincledi:rler. 
ı.~~ı& böyJe yo ar tyaparak hamle 
•lQl1lJe :ilerliyebilir. 

Fakat bu, uzun bir za. 
tnana, belki ıde !Yiiiara ve Italyanm 
:tahammül debileceğinden çok fazla 
:~dakarfrklara ihtiyaç gösteren bir İ§· 
~ 1~· ltalya Habctiıtanı ele geçirmek 
ıçın memleketi ha§tan aıağı ıimar da 
~hneli. 
!b 2 - telya anlnmışlır ki böyle bir 
aıı>te zaman, Habqiıtana yardım 

eden bir imildir. Bu, yalnız Habeşis. 
~ nakkmda değil, bütün geri mem
e etler lhaklanda doğnıdur. Yollan, 
'1atril v ıtalan olmıyan memleketler 
l'ava, ihareketc geçerler. Fakat za. 
:'anla kuvvetlerini toplarlar ve mu-

avernetJel'.0 ni arlım'lar. Silah tembar 
ıga.~!"ln tatbi1a ttalyaya zarar venni 
~~bilır. Çünkü Jtalya fabrikaları Ha
ıueı harbi için M\fi mikdar ı;ilah ve 
hla1.z:eınc imal edebilirler. Fakat Ha
~ıata'!a büyük ölçüde ıyardrmı olur. 
ili~ !'i yardnnr rllmaya baıladığı da 

1 
§atandan gelen haberlerden an

ıbnaktadır. 

1 
3 - Diğer taraftan :Italyayı Ulus-
~ K\IT'Umu vuıtasile yola getirmeğe 

tniı • • :ı•ı 11·~ • ... 

la uaw o mayaca ı anlaır1iilaya bat· 
'Ye rı.~ııtrr. Uluılar Kurumunda §İıncli-

.1 adar ıltaJyaya karı ıtatbik J?dile
il en ~ tedbirler, mab embargoau 

e malı ınüeyyjdeJerden ibarettir. Ital 
::- ı:r~ar~an ~iri.nciııine :zaten müh· 

ç ~ildı. lkincısi de harpten ev • 
~· lk~diliğin.den olmuı birıey idi. 
d ha &kj mueyyıdcdcn sonra bir adım 
d:vle •tmak za:nan• gelince; birçok 
l<ii ek tler Y~ çı~ğ~ baıladılar. Çün 
&ki ~nonnk mueyyıde denilen §eyin 
~ ı da l<cııkin ve heı- iki tarafı 
laııl~J[bil.ec~ i>ir kılıç clduğu an
.. i . 1• la)ya ile ticaret münasebetle 
ll\1ile ~~ yal~ ltalyayı değiJ, 
~delen tatbik eden devleti de 

Ek '~ bir muameledir. 
ı~ on~ ~.iz içinde çırpınan dev 
)'cer, .tnueyyide tatbik edeceğim dj. 
trı.ıc ~Yctl~ini daha ziyade zorlaıtır
d,ir. ki•sterniycc:ekJerdir. Bunun için
~ beı- deVlet harbe nihayet verile 
lath'lcbu karmakanıık müeyyidelerin 
tıi e~na mahal kalmamasını temcn • 

Bir ektedir. 
•eyd ~Atma esası ne olabili,.? Her 
ii buen once §U kabul edilmelidir ki 
liabeı ~ ıvardıktan sonra l talya· 
ııun 11.ncak Uluslar Kunımu· 
~ çerçevesi içinde hlllledilebilir. 
trıedji7 Mu~t~nin buna itiraz: et· 
ıtelece1c ıdı;. bıldınlmektedir. HeriuıJde 
~ ~nier zıırfmda Doğu Afrika. 
fı.tbj ~ hareketlerinden ziyade 
~ nı Y'ellendinnek için yaprlacak 
~ t 'leıcbbüaleri hakkındaki haber

...__ uyacağn:_ - IA. Ş. E. 

Mekaikada haydutlarla 
) kanlı mücadeleler 

1: •• ~k"'eksika, 25 A.A. - Jalisco 
{]U Utn t" .• 
"ctı . e ı ıçınde, hükCimet kuv-
C:'ıcı erme karşı yaptıklan müca • 
C:ı·· ~~e 52 Meksikalı haydut öl -
d~~hnüş ve cesetleri, öteki hay
"• ara ders olmak üzere Dagos 
~norc ' 
lllu no meydanında teşhir olun 

Ştur. 
li -

tette ayd_u~Iara ICarşı yapılan ha -
bu tlen ıd_arc eden iki general, 
oılll hareketin siyasal bir suikast 
<>ld ayıp, adi bir hırsızlık vakasr 

ugunu söylemişlerdir. 

liapei'de muhtariyet 
Tok· ıtakı ıo, 25 A.A. - Japon kay-

tc srtndan gelen haberlere gö
~~n arınehir çevresinde başh .. 
"a .litnuhtariyet harek~ti, bilhas
ttın ~Pci ilinde süratle inkişaf 

tedir. 

Lortlar kamarasında zecri Mütehassısları 
• • • Moskova, 25 A.A. - Türk 

tedbırler ıçın mu·· nakaşa ti?, kongresine işti.~ak edip bu -
gun Moskovaya donen Sovyet 

Lort Secil "Cenevre, otoritesini 
· göstermezse 1914 teki 

durum hasıl olacaktır ,, diyor 

hey' eti başkanı prof csör Dan -
l('evski, Tas ajansına şu diyevdc 
bulunmuştur: 

Türkiyede bulunduğumuz 
müddetçe tıp mahafilinden dost 
ça bir kabul ve özel bir ilgi gör
dük. Yeni Türkiye hükumetinin 
ekonomi ve kültür alanlarının 
türlü şubelerinde olduğu gibi 
tıp sahasında da gerçekleştirdi -
ği ôüyük eserin derin intibaı al
tındayız. Yüksek Türk doktorla
rı iki memleket doktorları ara -
sında verimli çalışma birliğine 
sağlam bir temel olacaklardır. 

Londra, 25 A.A·. - Lordlar 
Kamarasmm dünkü müzakerele 
ri esnasında, Lord Secil, İtalya
nın şartlarını tesbit etmesi za
rt_'lanı gelmi.ş .. olduğunu söylemiş
tır. Lord bılahare demiştir ki: 

Zecri ekonomik tedbirler bir 
ceza tedbiri olarak telakki e

1

dil -
memeli, yalnız f enahğın önüne 
geçmek için ahnmahdır. Daha 
ziyade tahaff uzi tedbirlerden 
ba~sedilmelidir. Uluslar Sosye
tesı. otoritesini göstermezse 
1914 deki durum hasıl olacak -
tır. Buna binaen, hükumet, so -
nuna kadar siyasasına devam et 
mek ve enerjisini gösterecektir. 

Hükumet o zaman bütün ulu
sun müzaheretini bulacaktır. 

Lord Pil, İtalyanın Versayaa 
şerefli bir muamele görmediğini 
hatırlattıktan sonra, İtalya ii -
mitsizliğe ve iflasa sürüklendiği 
takdirde bunun bir felaket ola -
cağım, zecri tedbirlerin cezama
hiyetinde telakki edilmesi şüp • 
heli bir iş olduğunu bildirmiş -
tir. 

Lora Howe, süel zecri tedbir
lerin harp demek olduğunu. bun 
lan İtalyaya karşı tatbik etme -
nin imkansız bulunduğunu, bita
raflık ilanının da kabil olmadr -
ğını, Çünkü İtalyanın bunu H-ı
beşistana silah taşıyan İngiliz 
vapurlarını aramak ic;in fırsat 
bileceğini söylemiştir. 

lngilterenin müda'lialesi 
Londra, 25 A.A. - Çurcil, İn

giltere, İtalyan - Habeş; anlaş -
mazlığma beklenilmiyen bir e
nerji ile müdahale ettiği zaman 
Fransanın nekadar ciddi bir du-
... ı.uu • o.ı ~ \.la. :t\.c.11 1 u1\lug ı.ı. • 

nu izah ettikten sonra, Fransa -
nın pakta riayet ettirmek için 
yaptığt gayretleri ve bazı ahval
de İngiliz filosuna yardım için 
verdiği kararı takdir etmiş ve: 

"Bu gayretler ve bu karar, bu 
mecliste hütün partilerin en ha
raretli minnettarlığına layiktir,,. 
demiştir. 

Yugoslal)lar 

Belgrad, 25 A.:ti. - Zağrep 
ve Spilin tecim ve endüstri oda -
ları ekonomik zecri tedbirlerin 
ulusal ekonomide yapacağ1 tesir 
leri incelemek üzere ekonomik 
bir konferans toplanmasını hü • 
kumetten istemişlerdir. 

/ngilterenin clıı siya.san 

Londra, 25 A.A. -Avam Ka 
marasında dış siyasa hakkmdakı 
konuşmalar, oya başvurulmaksı
zın sona ermiştir. 

:Almanlar lngillere için 
ne Jüıünüyarlar '! 

Bedin, 25 A.A. - Alman is. 
tih barat bürosu bildiriyor: 

Avam kamarasındaki görüş -
melerden bahseden "Berliner Lo 
kal Anzeiger,, gazetesi, şimdiki 
durumda. İngilterenin, Uluslar 
Sosyetesinin yüzde yüz üyesi bir 
hükQmet olmaktan başka bir cr
gesi olmadığını yazıyor. 

"Deutche Allgemeine Zei -
tung,, , lngilterenin Uluslar Sos 
yetesini harekete getirmek için 
teşebbüse giriştiğini ve birçok 
ulusun İngiltereyi takip ettikle
rini yazmaktadır. Bu gazete di -
yor ki: 

"İngiJterenin yo1 göstermesi 
olmasaydr, sarf edilen mesai so
nuçsuz kalacak ve boşa gidecek
ti ..• 

Ayni gazetenin Londradan öğ 
rendiğine göre, İngiliz durumu -
nun değişmesi üzerine orada in
kisarıhayal hüküm sürmektedir. 

Ayrış gazeteleri, hükumeti, 
Cenevrcye ve Habeşistana hiya
net etmiş olmakla itham etmek
tedirler. 

Jtalyo • '.Avusturya 
ticareti artıyor 

Lonara, 25 A.A. - Burada sa 
ruldıgına göre, Avusturya, zec
ri tedbirlerin tatbikine başlanın-

ca, İtalyanın başlıca satıcıların
dan biri olacak ve iki ülke ara • 
sındaki alış veriş büyük bir ö
nem kazanacaktır. Filhakika 
İtalyan - Avusturya alış verişle: 
ri. Avusturyanın lehine olarak 
45 milyon Şiling tahmin edilen 
bir tecim müvazenesi göstermek 
tedir. 

Bu sonuç, 1talyaya ancalt ip
tidai ve mamul maddeler yolla
mak imkanını tamamile bertaraf 
etmektedir. Öteki taraftan, için
de b u I u n d u ğ u finansal du
rumdan ö t ü r ü, 'A v u s t u r
y a, bilhassa ihracat ı bakı
mından kredi ile mal yollamıya
caktır. İtalyan bankasının ma -
den para mevcudu, Habeş har. 
binde kullanılmak üzere yaban -
cı ülkelerde yapılan mübayaat -
tan ötürü bir hayli harcanmış 
bulunmaktadır. Bundan başka 
.zecri tedbirlerin tatbik edilmesi 
ile arsıulusal finansal kolaylık -
lann kalkması İtalyayı başka te 
diyat çareleri aramak zorunda 
bırakacaktır. 

Şehrin yetkili bir şahsiyetine 
göre. hükumetin. İtalyanların 
elinde bulunan yabancı tahvil -
lerden istifade etmesi, şimdilik 
bu müşkülün önüne geçebilecek
tir. Filhakika sanıldığına göre, 
böyle bir tedbir sonucunda İtal 
ya, 200 milyon şilinglik A vus -
turya tahvillerin elde edebilecek 
tir. 

ihracat arttı 

Viyana, 25 X."/!. - A "ustur -
yanın son dokuz ay zarfında 1 -
talyaya olan ihracatı 7 milyon 
şilin artmıştır. 

--..tbn rJe :zecri tedbirler 
Vaşington, 25 A.A. - Roose -
velt. ve Hull, tam bir mahrumi
yet içinde üç defa toplanmışlar 
ve zecri tedbirler meselesi hak -
kında Uluslar Sosyetesinden ge
len notaya, Amrikanın verece -
ği cevabı görüşmüşlerdir. 

Bu cevabın, gelecek hafta liaş 
langıcından evvel gönder.ilmiye
ceği sanılmaktadır. 

Çurçilin diyeui ~l
manlarr kızdırdı. 

Bertin, 25 A..A. - Çurcil'in dün 
Avam kamarasında verdiği diycv bu
rada oldukça fena karşılanmış ve Al
manyanın silahlanmasının İtalya • 
Habeş anlaşmaı:lığının sebepler_ind\!n 
biri olduğuna dair yapılan telmih ncf 
ret uyandırmıftır. Buradaki kanaat 
Çurcil'in İngiliz: kabinesine alınması 
düşünülmekte okluğundan söz:lerinin 
bir şahsın sözü telakki edilmemesi 
bu diyevin şayanı tee süf halini bir 
k~t daha fazlalaştırdığı merkezinde-
dır. 

Bir 1 tal yan fiş ek fabrika
ımda iıtial 

Milan, 25 A.A. - Bellcaok ka 
sahasında önemli bir fişek fabri
kasında sebebi belli olmıyan bir 
patlama olmuştur. 

4 işçi ölmüş, ikisi ağır yara -
lanmıştır. 

Profesör Danişevski. Sovyet 
heyeti murahhasasına Türkiye -
de gösterilen hararetli kabulden 
dolayı Türk Sağlık Bakam Dok
tor Refik Saydama ve bütün 
Türk kamoyuna derin minnet -
tarlığını bildirmiştir • 

l tal yan radyosundaki 
Arapça neşriyat 

Londra, 25 A.A. -Avam Ka 
marasında irat edilen bir sorgu
ya cevap veren hükumet mümes 
sili, hükumetin İtalyanın Bari 
Radyo istasyonu vasıtasile Fi -
Iistin için Arapça yaptığı propa
gandadan haberdar olduğunu ve 
bu hususta İtalyan büyük elçisi 
nin dikkatini celbetmiş bulundu
ğunu söylemiştir. 

Henderson'un cenaze 
merasimi yapıldı 

"Londra, 25 A.A. - Silahsız -
lanma konferansı başkanı Hen -
derson'un cenaze merasimi bu -
gün birçok tanınm1ş şahsiyetle -
rin iştirakiyle yapılmıştır. 

Uluslar Sosyetesi genel selt • 
reteri Avenol ile işçi fırkasının 
eski lideri Lansburi de merasim 
de bulunmuşlardır. 

Yol kesen ırz 
Düsmaoları 

.~vvclki giln Edimekapıda bir teea
vuz: -:rak'ası olduğunu ve sur dışında 
lsmail ve Cevdet adında iki ki inin 
~~rinin kulağını keserek kaçtıklarını 
dun yazmıştık. Yukandaki resim, jan 
darma ve polisin sıkı izlemeleri so
~unda yakalanarak dün Adliyeye tes
lım. olunan mütecavizleri göstermek· 
tedır. 

Fakir Çocuklara Dağıtllan 
Elbiseler 

Topkapı Fıkaraperver kurumunaa dün bir idare heyeti toplan-
tısı yapılmıştır Irt' d c · B •• • • ::s ıma a umurıyet ayramında giydirilecek 
çocuklar uzennd ·· ·· ··ı ·· f k" 

Jb
. lik .. e goruşu muş ve a ır, yoksul annelere yiyecek 

ve e ıse dagıtılrn t A l b" ı· .. · d ış ır. nne er ır ıgı de dün merkez binasın -
a toplanarak yoksul annelere çocuk tak1mları vermiştir • 

No. ıs "Çeviren: M. Rasim ÖZGEN 

Gazetelerde Şu Satırlar: 
''Japon Torpiyörleri Ansızın 

Bir Rus Filosuna Hücum Ettiler 

/kinci Nikolanrn Sen Petreaburgtla ki çalıpna odan: Rua Veraa.)IS 

Bu hal Kinju mevzileri için de vaki
dit". Jaİ>onlar, onları birer i!ka'!'~il 
kağıdı kalesi gibi kolayca devırebilır· 
ler. Geriye bahriyemiz kalıyor: Ni· 
ki, sana 11öyliyeyim, ki geçen sene, 
harp oyununda, ben, Japon tarafını 
temsil ediyordum ve JaP.On amiralle
rinin kudretine malik olmadığım hal
de Rus donanmasını tahrip ettim ve 
Por-Artur kalesine rağmen karaya 
asker çıkarmaya muvaflak oldum. 

Niki, iğneli bir istihza ile sordu: 
- Sandru kendini Japon ordusu 

ve donanması hakkında en meşhur 
bir scvkülcey§çimizden daha salahi
yetle hüküm yürütmek kudretinde ol 
duğunu nasıl tasavvur ediyorsun? 

- Japonlar hakkındaki bilgimle 
Niki ! Onların ordusunu, salonlu va· 
gonun penceresinden yahut Sen-Pe
tcrsburgcfaki harbiye nezaretinde bir 
masanın üstünde tetkik etmedim. 
iki sene Japonyada ya adım ve her 
gün onları kar ımda gördüm. Ben 
her sınıf tan halk ile t emas ettim . 
Sen gulebilir in. fa1'at Japonlar çok 
yaman askerlerden mürekkep bir mil
lettir. 

Niki omuz: silkti: 
- Rusya ~rı, en kıymetli müte· 

hassıslarmınl;ıne eniştesinin inatçı 
hükümlerini üst tutmak hakkını ha· 
iz değildir. 

Odama döndüm ve bir daha fikir 
beyan etmemeye yemin ettim. 

Her §eyin yolunda gittiğini kabul 
etmiş görünerek mutat üz:ere ilkba
har bidayetinde Gaçinaya, haziranda 
da Peterhofa gittik • 

Bir temmuz: sabahı, Mihailovski 
sarayından telefona çağrıldım. Ba
bam bir nöbet geçirmiş, odasında ba
yılarak düştüğü döşeme üzerinde ya· 
tar bulunmug. 

Oç hafta ölüm halinde kaldı ve 
gece gündüz başının ucundan ayrıl· 
madık. Bu dev gibi adamı kötürüm 
ve dilsiz görmek çok fena bir şeydi. 
Uç imparator görmüş bu yetmiş bir 
yaşındaki adam. Rusyanın en karan
lık günlerinde öleceğinden elem du· 
yuyordu. Nihayet kısmi bir felçfe 
kurtuldu ve iki doktor ile üç hasta 
bakıcının refakatinde hususi bir tren
le Kana gitti. Kader onu altı sene 
daha ya§attı ve rus ordusunun peri
şan oluşunu gösterdi. 

Japonya vuruyor 
EylCılde Ay-Todordayım. Te§rini· 

evvelde Sen-Petersburga dönüyorum. 
Uzun saatlerim masa başında geçi
yor. Vükela meclisi hassı toplanıyor, 
bu mecliste babamın bulunmayışı 
kendini his ettiriyor. Çocuklarım bü
yüyor. onları okutup terbiye etmek 
meselesi. beni eski düşmanlarım mü· 
rebbi ve profesörlerle anlaşmaya mec 
bur ediyor. Kibar mevsimlerinin eğ
lencelerine zoraki iştirak ediyorum. 
Yılbaşı ... 
Babamın halinde bir iyilik görün· 

düğü haberini alıyorum: kanun usa· 
niyi Kan'dn geçirmeğc karar veriyo
rum. Hareket edeceğim giln Nikiyi 
gördüm. .B.iz grandükler Rusyadan 
ayrılmak ıçın, resmen onun müsaa· 
desini .alm~k mecburiyetinde idik. 
Fakat 1§. bır veda yemeği şeklinde 
dostane bir toplantıdan baJka bir 
şe_y. değildi. İmparatoriçe gebe idi: 
Nıki, bu defa bir erkek çocuğu ola
oağtm limit ediyordu. Yemekten 
sonra onun çalrşma odasında kaldık 
ve cigara savurarak gclitigüzel ko· 
nuıtuk. Uzak §arka tema& bile etme
di: can gıkacak meseleleri kurcala· 
mak istemediği zaman yaptığı gibi 
dili bir neşe içindeydi. Bu halden 
çok şüphelendim ve sordum: 

- Niki, harbin mutlaka olacağı 
söyleniyor: her ne pahasına olursa 
olsun harbi bertaraf etmek azminde 
misin? 

O cıgarasını i~ckte devam ede-

rck soğuk bir tavırla: 
- Harp mevzuubahis değil. De

di. 
- Fakat onların istediklerini ka· 

bul etmeden Japonların harp ilanını 
nasıl menede bilirsin? 

- Japonlar Ruıyaya harp ilin et· 
miyecekler. 

- Onları kim menedecek? 
- Cesart edemiyeeekler. 
- Netice: Japonların istediklerini 

yapacak mısın. yapmıyaeak mısın? 
- Sandru, beni kızdırmıya başlı· 

yonun; sana aiyorum ki Japonlarla 
ve hiç kimseyle aramız:da harp olmı· 
yacak. 

- Bunun böyle olmasını isterdim. 
- Bu böyledir. 
Bu mükfilcmemiz Çilgıncasına va 

manadan ari idi. tlç hafta sonra, 
Kan'dan dönerken, Parisin Liyon 
istasyonunda, gazetelerde irı harfler
le şu satırları okudum: 

Japon torpiyörlcri, Por-Artur ya· 
kınlarında ansızın bir Rus zırhlı fi· 
losuna ,hücum ettiler. 

Eski §<irk adetine göre, Japonlaı 
evvela vurdular, ve aonra da harp 
ilan ettiler: Maksatları da bu idi. 

BiN DOKUZ l'OZ BEŞ 
Cannes'dan Sen-Pctersburg'a av

detimin sabahı, Nikiyi Anıkof sara
yında gordüm. Onu, çahıma odasın
da, şaşkın, biçare, sel gıbi boşanan 
yağmura manyatizmalanmrş gibi, 
gözleri bilyük pencerelere dikilmif, 
ayakta bulC',...n. 

Giri§imden titredi. O. muahazelct 
ve ge~mişe hasretlerle dolu can sıka· 
cak bir mükaleme için geldğimi tah• 
min ediyordu. 

Ben, pek sade bir hitapla: 
- Niki, dedinı ben Por-Artura 

gitmek için, müsaadeni istemiye gel
dim. Babriyeli arkadaşlarıma iltihak 
etmekten ibaret olan bu arzumun ta• 
biiliğini takdir edebilirsin. 

O, sakinleşti : 
- Seni çok iyi anlıyorum, San· 

dur; fakat gitmene muvafakat ede
mem. Biz sana, Sen-Petersburgda 
muhtacız. Tecrüben bize faydalı ola· 
bilir. Ben, amca Aleksiyi ve bahriye 
nazırını derhal gön:., ni isterdim. 

Mevcudiyetimin, Por-Artur'da da
ha kıymetli olabileceğini anlatmak 
için, kendisile, bir saat kadar müna
kaşa ettim; maksadımı kabul ettire· 
medim. Annemle zevcem Ksenya, ha
yatımı tehlikeye atmamı iatemedik· 
lcri için, imparatorun bu muvafakat 
etmeyişini. onlarıo tesiriyle hareket 
ettiğine hamlettim. 
Öğleden sonra, Avelani Rında gc· 

mimin bu eski kaptanını gordum; 
bu kıymetli deniz: kurdll bahriye ne· 
zaretindc nekadar kabilse o kadar 
fena ıstibd m edıliyordu. 

Ne o, ne de onun erkanıharbiyt. 
reisi amiral Roccstvcnski, Pasifik 
denizindekı modası geçmiş kırk beş 
parçalık filomuzun Mikadonun 111-
gilterede yapılmış olan zırhlılarını 
nasıl mağlüp cdecegini bir türlü an· 
]atamadılar. 

JAPONLARA KARŞI BiR 
ŞEY YAPAMIYORUZ 

A~el~nrn gözleri, ıstıraptan ateş· 
le~mıı~ı. Roe~stvenski ise. en gayri 
müsavı eraıt altında Japonlarla 
harbctmck üzere hemen hareket et· 
m_:~~ haz:rr. old~ğunu söylüyordu. 
Butun bahrıyemızin idareıini yiık· 
lenmi~ olan bir adımın bu Nelson,•a· 
ri tekl.ifle~i çok kaba dU§iıyordu. O· 
na, mılletin, başındaki büyüklerin· 
den, gidip kahramancasına batması· 
nr değil, ondan ba§ka tUrlil hareket 
11.eklcmektc haklı olduğunu ihtar et· 
tım. 

- Ne yapabilirim? diye bağırdı. 
Umumi efkar, memnun edilmesini h 
tiyor. Bu böyle. Japonlara da bir 
§ey yapamıyacağımızı biliyorum. 

(Arkası vaı 1 
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Diinya Gazetelerine GOre Hidiseler 
YUNAN KRALLl~I 

Yunanistanda Büyük 
Şenlikler Yapılacakl 

Bir Yunanlıya Göre Dünya Yerin
den Ognıgacakmışl 

Avusturya Kabinesi Dollfuss'ün 
Çizdiği Programı Takip Edecek 

0 L. Tempa" dtın: 
Avusturyada olan kabine değitik

Jiği, nazan dikkati Avuaturyanın si
yasal durumu üzerine çekmektedir. 
Bu memleketin, siyasal durumu, Or
ta Avrupadaki vaziyeti itibarile, Av-

STAHREMBERG 
,_ 

rupada i' birliği siyasasının inkitafı 
noktai nazarından s o n derecede 
ehemmiyeti haizdir. Başbakan Doll
fuss, vatanının istiklalini müdafaa 
için hayatını feda etmişti. O, yalnız 
ulusal hayatına hikim, müstakil bir 
Avusturyanın vücudünü takdir et
mifti. Bu, yalnız Avuaturyanın ken
disine mahsus mahiyetini muhafaza 
ve bu millete vakar ile çalıımak ve 
yapmak imkinını vermek endişesin
den değil, ayni zamanda genel barı'ı 
muhafaza etmek enditesinden ileri 
geliyordu. Dollfuss'ün Avusturya 
Hükumetinin Almanya tarafından 
yutulmasından başka bir netice ver
miyecek olan AnsclıluH'a karşı tuttu
ğu hattı hareket, nasyonal sosyalist· 
lerin tazyikine ka111 gösterdiği mu
kavemet hiçbir raman affedilme:mit
ti. Fakat hattı hareketindeki dürüst
lük ile devletlerin itimadını kazan
mağt bilen Dollfuss, Avusturya fi. 
nanaal ve ekonomik kalkınmasını te
min etmittir. Dollfuu Italyaya gü-

l venerek, yakın ati için memleketinin 
emniyetini temin etti. 

arasında mevcut dil ve kültür birli
ğinden çıkan bütün rabıtaları kuv
vetlqtirmektir. Almanya ıiyasası 

bugün Avusturya Almanları arasın. 
da güvenlik uyandırmak, naıyonal 
IOlyalizmi örtmek için eski . pancer
manizmden istifade etmek gayesini 
takip etmektedir. Bu siya.sa, bilhas
sa aon birkaç hafta zarfında Italyan
Habe§ ihtilafı had bir şekil :ıldıkça, 

Avrupada arsıulusal bir karışıklık 
çıkması korkusu belirdikçe, bir kat 
daha geli§Dlittir. Starbemberg ve 
Berger • Waldenegg nüfuzu altında 
bulunmaktadır. 1934 vak'asmdaki 
rolü çok münakap. edilmi1 ve Al
manya ile taraftar olduğu beyan edil· 
miş olan Binbaşı Fey, kabineden ha· 
riç bırakılmIJbr. Bu, Avusturya iç 
ve dıt siyasalarının Dollfusa tarafın
dan sizilen esas daJıilinde devam ede 
ceğine delilet etmekte ve ayni 
Avusturyanm ltalya ile çab§ma b1r
liğine güvendiğini ve bugünkü buh
ranın Itafyan müzahirine olan itima
dını asla sarsmadığını göstermekte
dir. 

Kondilis esamble önünde nutuk söylerken 

,.Le Joana11P' cl•n: 
Cümhuriyetin ligvındanberi, Yu

nan monarJistlcri kadar mes'ut, onlar 
kadar sabırsuı insanlar ıörmedim. 
Oyle zannederim ki, sonbahar bava
aınm mukemmel olmasına rağmen, 

kralın döndüğünü haber veren boru 
aeslcrile uyanmak için bir ay müte
madiyen uyumağa razı olacaklardrr. 
Daha bugünden biıyük törenler yapı
laC11gı haber veriliyor. Hatta bütun 
fılonwı. kralı Pireye muzafferane bic 
tekilde getirebilmesi için yüz kilo
metre kadar uzağa gideceği haber ve
riliyor. Şenlik programı henüz ya
pılmamıttır. Fakat tanıdıgım ve 
kraldan ziyade kral taraftan olan ve 
mübalağada bir Marsilyalıyı geride 
bırakacak bir zihniyette olan bir Ati
nalmm aozune bakılacak olursa 
•öünya yerinden oyruyacaktır l". Bu 
adam bana dedi ki: 

- Heyecan mı?. Bana bir heyecan· 
h numayişler yapılıp yapılmıyacagını 
eoruyorsunuz. Fakat hayır ... Heye
canlı numayitler olmıyae11k, fakat 
çılgınlıklar olacaktır ı.. 

Millet te buyük hır Mt'e içindedir. 
Fakat bu sözümden cumhuriyetin bil· 
tün taraftarlarım birdenbire kaybet
tigi manası çıkarılmamalıdır. Burada 
bilhassa eski Yunanistan köylüleri
nin ve ahalisinin mühim bir kısmının 
biuettigi memnuniyeti kaydetmek 
istiyorum. Bunlar Kral İkinci Jor-

No .JJ 
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Altmış yaşlarında zannedılebilirdi. 
Çunku bu adama ya1 tahmin etmek 
o kadar muıkill bir ıeydi. Kabarmıt 
beyaz sakalları, kimbilir belki de ha
pıabaneden çıktığı giındenberi ustura 
yuzu gormemiJe benziyordu. Gözleri 
kan çanağına dönmiıştü, burnu da 
tabii renginden kırmızıya da degil 
de, maviye geçmifti. iki ellerini 
pantalonunun ceplerinde~ hiç çıkar
madığına bakılırsa, galiba bu eller 
askı vazüeainı göruyorlardı. Kaldırı
mın kenarında durmuı, .. ııkla bir 
hava çalıyor, ayatı ile de tempo tu
tuyordu 

Genç kız endifeyle aordu: 
- Bari ıu mektubu siz alıp bak· 

uydınu.... Belki mUbim bir wey ola
bilır. 

- Ben de onu dütündilm. Fakat 
mektubu istedigim zaman herif eura
tını astı. 

- Kim gondermit acaba' 
- Onu da aoylemiyor. Şimdi biz 

Brixan denılen karı,ık muammayı 
bir tarafa bırakalım da Roselle'imize 
ıelelim. Bu kuledeki sahneyi tashih 

j'un ve babası Kostantin'in resimleri· 
ni dini bir hilrmetle aaklamıtlardır. 
Onlar, bu resimleri, dini resimler ya
nında odalamun duvarına M"Uflar Te 
hergün onlar için dua etnriJ'-dir. 

Bu halkın mühim bir kısmı haki
katte Kral Jorj'un ne olduğunu bil· 
miyorlar. Hatta bazıları, Kral Kos
tantin'in öldüğüne bile inanmak iate
miyorlar. Bunlar taştan tekrar haya
ta dönecek olan Bizans lmparatoru 
Kostantin efsanesini canlandırarak 
ve müteveffa Kral Kostantini onun 
bir timsali addediyorlar. 

Kral Jorj'un fahıı, millet arasında 
pek a.z tıarunnuıtır. Kral Jorj bundan 
on sene evvel, ancak birkaç ay salta· 
nat tılirmüttü. 

Kral ikinci JorJ'u aruıra menEa
sında ziyaret edenlerden son seneler 
zarfındaki hayatı hakkında malumat 
aldım. Kral evveli Bükreşte yerlet
mişti. Romanya Kralı Karol'un hem· 
ıiresi Prenses Eliaabeth ile vaki o
lan, fakat bugün talika muncer olan 
izdivaç, kralın OOkreşte oturmama
sını icap ettirmitti. Kral, Roman
ya kralının sarayında bir daire itıal 
ediyor ve ancak yazda Ingiltereye 
gitmek için birkaç ay kadar, oradan 
ayrılıyordu. Fakat iki senedenberi 
kral Londrada yerletrniıtir. Yanında 
yalnız hususi katibi ile bir hizmetçi 
götürmilttür. O b u g ü n Dover 
Street'te bir otelin pansiyonerlerin· 

etmek miimkiin olmıyacak. Hemen 
dahill sahneleri çevirmeğe batJıyo
ruz .. 

Çevrilen film .on derece gilç bir 
filmdi. Bundan evvelki bütiln film· 
)erden ziyade halle kalabalığını icap 
ettiriyordu. O gün çok çallŞ!ldı. 
Genç kız ıtUdyodan çıkarken, bitik 
bir haldeydi. 

Caddeyi geçeceği ınada arkasın
dan bir seı: 

- Mister Brixan bili dönmedi mi 
matmazel? 

Genç kız yerinden sıçnyarak, bir
den gen döndü. Serseriyi karflllnda 
görünce: 

- Hayır, daha dönmedi, dedi, bir 
defa daha gidip Knebvorth'a soru
nuz. Brixan onun evinde oturuyor. 

- Ben sanki bilmiyor muyum? 
Onun hakkında her maltimatm) var. 

- Şimdi Londrada .. Elbet onu da 
bilirainiz. 

Serseri cevap verdi: 
- Hayır, dedi, Londrada defil! 

Eğer Londrada olsaydı, ben buralar
da silriildenmezdim. Dündenberi 
Londradan ayrıldı. Kendisini görün· 
ceye kadar burada bekliyeceğim. 

Genç kız yürüdü. Pazar meydanı· 
nı geçerken, hula gelen bir otomo
bilin altında kalmımak için sıçradı. 
Bu gelen Stella'nın otomobili idi. 
Stella aklına estiği zaman seyrüse
fer nizamnamesini hiçe sayar, oto
mobilini silratle sürerdi. Zaten rad-

1934 te Viyamda çıkan karışıklrk 
ve Dollf uss'ün buna kurban gitmesi 
az kalsın bu cesur siyasanın netice
lerini tehlikeye koyacaktı. Mussoli
ni'nin Brenner hududuna birçok ltal
yan fırkalan göndermesi üzerine, nas 
yonal sosyalistlerin çıkardığı karışık
lıklar neticesiz kaldı. Dollfuu öldü, 
fakat onun halefi olan Schuschnigg 
istiklili mildafaa aiya.aasmı takibe 
muvaffak olmuttur. Bununla bera
ber tehlike bertaraf olmut değildir. 
O, yalnız manzarasını değiftirmiıtir. 
Viyana hükumetine l:ıt.rşı açılan sa
vat metotlan, DolJfuu zamanında 

Nazilerin kullanmış olduğu metottan 
büsbütün bqkadır. Almanya Viya
na hükilmetini tehdit ile çekilmeğe 
mecbur etmek usulünden vazgeçmi•· 
tir. Von Papen'in Almanyayı Viya· 
nada temsil etmeğe ba'lamasmdan-
1-i ~llYLJklilerin aiddet kul
lanmak ve 1934 senesinde olduğu gi· 
bi kantdthk çıkarmak suretile Alman 
davumm kaybettiği nlifuzu, bugün 
aiyual bir yumup.klıkla yeniden ka
zanmağa çabJmaktadır. Bugün tutu
lan battı hareket, muiyi tamamen 
ortadan kaldırmak ve nasyonal so .. 
yalizmin faaliyetini geride bırakarak, 
Ansdıluu'tan bahsetmemektir. Fa· 
kat Alman ve Avusturya milletleri 

den bqb bir fey değildir. Kralın 
bathca mqgalni Yunaniatanda neıre 
dilen w kendi~ iki nlüsba olarak 
gönderilen siyUal vesilcalan dikkatle 
tetkilc etmittir. 

O her aene Pariae gelir ve 
orada amcalan Prens Jorj, Nikola ve 
Andri ile görUtür. Fakat nadiren lo
kanta veya tiyatro gibi kalabalık yer
lerde görünür. 

Kral Jorj'u en ziyade çeken yer 
Floransadır. Floranaanın bir ucunda 
kralın ailesi efradından bir kısmı bu
lunmaktadır. Bilhassa kardefi Pre:ıı 
Paul, hemtiresi Romanya Prensesi 
Helen orada bulunuyor. Ve beyu 
haçlı bir bayrağın örttüğü bir türbe-

yatöriln ön tarafma da töyle bir 
cilmle yazdırm.ışb: ' 1Ya sıçra, ya ge· 
berf,, 

O ak§am müthit acele bir iti ol
malıydı ki, o siıratle gelirken, genç 
kızı çiğntf9.emek için direksiyonu kı
vırmağa mecbur olunca bir küfür 
avurdu. Fakat Adele'i de tanımıftı. 

Sir Gregory biraz yumutadığı için 
herif fikrini değittirmesin diye bir 
an evvel ptoya yetitmek istiyordu. 
Şatoya varınca otomobili durdurdu, 
apğıya indi. Şoförüne dedi ki: 

- Eğer bir iki saate kadar dön
mezsem, derhal uç, Chichestcr poli· 
sine haber ver. 
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GREGORY HAREKETE 
GEÇiYOR 

Stella evinden çıkarken, masasının 
merine de, t<>förüne aöyledifi meal
de bir mektup bırakmıftı. Eğer mu• 
ayyen zamanda avdet etmene, polia 
,CSminenin merine konulmuı otan 
mektubu okumağa davet ediliyordu. 

Bu mWikat Stellanm hayatında 
mühim Te kat'I bir merhale olacaktı. 
Chichester'den hareketini bililtizam 
tehir etmitti. Hiç ümit etmemekle 
beraber para bahsinde Gregory'yi bir 
kere daha sılnJtırmak istiyordu. 

l1e bakın iri, Gregory mucize 
kabninden yumşam11tı. Kadma hat
ta dostane bir liNnla telefon etmiıti. 

Bir otokar 40 metre 
uçurumdan duştu 

Cezair, 25 A.A. - Gezginler
le dolu bir otokar, Cicelli yaki -
ninde denize pek yakın ve 40 
metre yükseklikte bir yoldan ge
çerken direksiyon kırılmış ve 
doktor uçurumdan aşağı düşe -
rek kayw.lara çarpmış ve denize 
yuvarlanmıştır. Sezici çok ağır 
olmak üzere 34 yaralı vardır. 

de babaıı Koıtantin'in büyük valide
si Olga ve validesi Kral~ Sofie'nin 
ceeetleri yatıyor. 

Kararsız, fakat yeknesak ve hazin 
hayat, Kral Jorj'un sükuti bir adam 
oldugunu göstermektedir. Kral Kos
tantin'in prklı halleri, hıasiyabnı 
meydana vurmakta nekadar istical 
göstermit ise, oglu ikinci Jorj, iyi 
bir sosyeteye mensup bir İngiliz ol· 
duğunu o kadar ispat ediyordu. Ta
raftıarlarmın istical edilmesi hakkın
daki tekliflerine kaqı o bir Ingiliz 
metaneti ile mukabele ediyordu. An
cak millet tarafından davet edilmesi
ni istiyordu. Ya plebisit, ya menfa ... 

Son ve kat'i saat yalrlatıyor ..• 

Stellayı kütüphanesinde değil, bi
rinci kattaki büyük salonda kabul 
etti. Bu salon, kütüphaneden daha 
uzundu. Genitliği ve ıtıksızlığı ilkön· 
ce genç kadmr endiıcye dütürmüttil. 

Bir defa salonun zeminine kaim 
siyah bir halı dôşenmişti, O kadar 
mobilya yoktu. Kötclerde birkaç ka· 
nape göze çarpıyordu. Duvarlar prk 
hahları ile kapatılınııtı. Duvarların 
iki boyunca da kırmızı sütunlar yük
seliyordu. Oç lambanın verdigi ııık, 
bu koca salonu aydınlatmağa kafi 
gelmiyordu. 

Gregory kanapelerden birinde 
bağdaı kunnuttu. Ortada Malezyalı 
genç bir dansöz oynuyor, kötede de 
üç erkek meınleketlerinin acaip gi
tarlariyle dansı idare ediyorlardı. 
Gregory'nin sırtında kıpkırmızı bir 
pijama vardı. 

Gregory keyif ehli bir adamdı. 
Zengin doğmq, ömründe hiçbir ar• 
zusunun reddedilclifini görmemi9ti. 

Para parayı çektikçe, Gregory 
hayatın normal zevk ve eflencele• 
rinden bıkımf, daha ba1kağ daha o
rijinal zevkler aramağa koyulmlJ!tu. 

Bu meyanda arada bir ikinci vata· 
nına adamlar saldırır, oradan insan
lar kaçırtır, ptosuna getirirdi. 

Stella bir zamanlar bu ptoya sa· 
hip keıilebileceğini dahi zannetmit
ti. Fakat Gregory kendisinden bıkın
ca bu hayal suya düpii§tü. Artık 
Genç kadın onun için, üzerinde o-

iTALYAN ·HABEŞ HARBi 

Harrar'da Ecnebilere 
Hücumdan Korkuluyor 

Asker Cepheye Gittiğinden inti
zamı Fransızlar Temin Ediyor 
Le Joumal'in HUTar aytan bildi· 

nyor: 
ikinci clerececle olen vekayün 

ehemmiyetini büyütmemekle bera • 
ber, bu anda Harar havali•inde 
mevcut kuvvetlerinin hareketleri • 
ni sözden uzak bulundunnak doi· 
na değildir. 

Belçika süel hey'eti tarafından 
talim ve terbiye edilmiı ve İmpara· 
tonan muhafız kıtaatma menaıp 
ATNpa uulü ailahlanmıt üç bin 
kiti, cenupta Cicisa havalisine git. 
mek üzere bu aktam H.....-'dan ha-

çakJa nhtiyane bir smette J'aralan
mlfh. Halbuki, bu mütecavizler hep 
hükıimet memurlan idi. 

Şunu da ilive edeyim ki, Harrar 
havalisindeki müalüman halkm hat 
tıhareketi, do•tluklan hakkında 
inaana pek az ümit vermektedir. 

Habet hakimiyetini hiçbir zaman 
metna olarak tannnaımt olan bu 
mü.lümanlar, kafalarına en kuv • 
vetli olanın imdadına yetitmek fik· 
rini koymuı olduklan halde, mak
•dı mahsu• ile hidiaelerin teakü • 
bünü bekliyorlar .•• 

Eritre cephemacl• ltalyan toppları 

re1'et edeceklerdir. Bunlar orada -------------
cenup ordulan kumandanı Ru Na· 
mm emrine an ecelderdir. ş.... da 
aöylemek faydadan hali delildir: 
Habetiatancla böyle talim ve terbi
ye görmiif ancak 15 bin uker var
dır. Daha doğnaau bunlar Habet 
ordusunun en Jcun.etli loamıdrr. An 
cak en ciddi durumlarda kulla.mi • 
ma.. lizımgelen parçasıdrr. 

Bunl ... .._.eti lünw'ı her 
türlü muntazam aakerden mabnun 
bırakacaktır. Şehir yalnız aönüllü 
MilUlerin ve Franau ihtiyat za • 
bitleri tarafından idare edilmekte 
olan ye ukeri zabıtayı tetkil eden 
..... t.,, ...... ~- .. _:t-_._ __ 
aı altında kalıyor. 

Dire - Daua'cla da böyledir. Müa 
temleke a•kerinclen mürekkep bir 
Fransız piyade bölüğü, Franuz de
miryolu aoayetMine verilmit olan 
araziyi mubaf aza İçİ"9 stratejik 
noktai nazardan ehemmiyetli olan 
bu noktada bulunmaktadır. Bu Ju. 
taat ayni zamanda elueriai Fran • 
•ız olan Avrupalıların pvenliğini 
de temin ebnektedir. 

Ad111Dlanmızı dikenli teller örü
lü bir kamp içine almamıza " te
hire çılmıalanm menetmemize rai 
maı her sün hadi.eler olımıktadır. 

Muhtelif Habet cephelerinde ya
landa olacak hldiııelerin, bütiin 
memleket dahilinde ecnebi aleyh • 
tarlıiı doiurmasından korkulmak • 
tadır. 

Dün altşpı Harrar'cla minidar bir 
hadiııe oldu. 

la.taya haki ...llte bir caket ce
tirildiiini ıördüm. Muhafız kıta•· 
tma menMlp bir nefere ait olan bu 
caket o kadar kana bulafllllf idi 
ki, olduğu yerde dimdik durabilir • 
di. Poli. kuvvetine memup zavallı 
biT asker sokakta evrakını .ordulu 
kümeler tarafından üç yerinden bi-

turduğu 1andalyeden, yanındaki ma
sadan farksız bir mahiyet almııtı. 

Doktorlar Gregory'ye içki içme
mesini yoksa öleceğini söylemişlerdi. 
O da; inadına kendisini içkiye ver· 
miştı. içki ona hulyalı, rüyalı, renk· 
1i ilemler yap.tıyordu. Sarhot oldu· 
gu zamanlar, kar11smda kendisinden 
nefret eden bir kadın yüzü görmek
ten hoşlanıyordu. 

Yaptıgı ıeylerin varabileceği neti
celeri hiç hesap etmiyordu. Nihayet 
bir tikiyet olsa da, bu şikayeti pa· 
rası ile boğabiliyordu. 

Stellayı salona getiren es1r dıpn
ya çıktı. Genç kadın, kanapenin ya· 
nında, ayakta, geldiğini anlatmak i• 
tiyen bir vaziyette bekliyordu. 

Nihayet Grcgory döndü, donuk ve 
dalgın gözlerle Stellaya baktı. Pel· 
tek bir sesle: 

- Oturunuz Stella, dedi, oturu• 
nuz. Siz böyle dansedemeı:sinis de· 
ğil mi? Hiçbir Avrupab kadında bt 
cuibe, bu çeviklik yoktur. Allah •t
kına bak bir kere! 

Dansöz timdi baş döndürücü bir 
hula dönüyor, bafü elbiseleri vücu
dunu bir bulut gı'bi sarıyordu. Bir· 
den gitaralarm final nağmelerine 
göre, kendini yüzükoyun yere attı. 

Gregory Malezya dili ile bir iki 
şey söyledi ve ayağa kalkan dansöz, 
beyaz df1lerini gösteren bir tebes· 
sümle teıekkürde bulundu. 

Stella bu dansözü tanımııtı. Şato· 

Gerginlik 
Zail oldu 

Le Tem,Win Roma oyları bilJirl-
yor: 

Anıulual 1ı11ocrd11 Berwinliiin ar 
il olmalı ...... 6alurulafa , .. ,,~ 
ediyor. lttılyanlann l•ulttılôJ• bir 
ihti)'tllltı laONlr.t• lttırar ondilrleri 
tınlOfılı)'Or. Folrtıt tıyni ~anda 

mael•nin laallini lrol11~l0fbroc11lı 

~~-.c4\~ #~irnr 
6üyülr el.çm manlelt.tl•rinin mü • 
t•lıabil ni~tlm laolılrınJ11 6iri6ir • 
lerin• dıılatıt oerm•lrl• ilıtiltı dme
mifl•rclir. Ayni aanuıncltı Parid• 
botlıyan müaalrer•larin ameli t.cl• 
6irl•r Mıyaİncl• mauolltılı olmama• 
anı temin için lôaımg•len t.dwlr 
ıi latıaırlamtıitı lraror oermiflenlir. 

M•ucat t•rHılütleN rtılm•n. ltal 
yanın, PtllÜi merlı•a ittiJHu elmİf 
olan müaalr•relere yardım edue • 
finden emin olanahilir. E.a hıtultı 
ccılr proj•, AğmtNla E'fi•n'in telr • 
fillerini içine alan bir malttıffle .,. 
Htıbefiatandtılııi ilri nunttılıanm t•I· 
rilrinden ibaret olan lt11lyan t.zin• 
den ibarettir. Bu ilti mınttılta arttı 
Htı"-fiatan o• ltudatta bulunan ctİ• 
lôyatlerdir. 

ltalytın, Htıb•ı ,,.. .. ı • .a.i Aonıpd 
ya ait mülôlaıualar IHmftınlmUığı 
talrclinle latılli ltoltıy 6ir tMMl• tıcl• 
clet,,..Jıt.clir. 

Ul.,.Ztır StNyatain• bir tınl"f"I" 
projeani oerebilmelr ~ la•,.,.Y #ar 
aırltınrrufhr. 

..........-.......__....-. t 

da iki dansöz vardı. Fakat birisi 
skarlatin hümmaaına uğradığı içııı 
hemen ,atodan uğrablmııtı. Çünkil 
Gregory haıtalıklardan çolı: korkar• 
dı. 

Stellaya, divanın bir ucunu göst .. 
rerek: 

- Oraya oturunu~ ! dedi. 
Salondaki bütün hizmetçiler Iı:eıı

diliklerinden birdenbire kaybolmuf" 
tardı. Genç kadının içini endite kap· 
ladı. 

Yüksek scıle dedi ki: 
- Şoförüm dıprda bekliyor. S

ğer yarım saate kadar dönmezseıa. 
gidip polise haber verecek. 

Gregory bir kahkaha saldı. 
- Stella, dedi, bari miırebbıyr 

nizi de beraber getirseydiniz. Bu n• 
çocukluk! Polisten bafka düıunecelr 
,eylttiniz yok mu? Ben ıizinlc bır., 
konuımak istiyorum. 

- Ben de konUfm&k istiyorudl 
Gregory .. Artık Clrichester'den aytr 
lacağım. Gözüm ~ görmek ir 
temiyor. 

- Yani beni bir laha gör~k ıf" 
temiyorıunw; demeğe mi gemece~ 
ıiniz? İtiraf edeyim ki ben de artı) 
sizden bıktım. Siz giderseniz, ne *6' 
yap dökerim, ne diperimi akardll-

- Bizim yeni film kumpanyaını• 
Gregory genç kadının ıözunu kel" 

ti: 
Arkası var 
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1 u 

Birka~ satır 

Evvelki gÜnkü zelzele 
Evvelki ınbah ıedire uzanmış ca· 

zetemi okuyordum. Birdenbire hatun 
döner nibi, midem bulanır gibi oldu. 
Sallnndığımızı gözumdcn evvel a&a· 

1 bımta farl<etmiftim. Zelzelenin tidde- ı 
tini kontrol etmeğe vakit bulamadım. 1 

Bizim ihtiyar nine znngar zangır tit-
1 

ı·cyercl< içeri daldı. · 
- Ah! Yine yedi knt yerin altında 

ki ökü7.iin k"bbmn -:·,., k kartı. ():. e 
bağırıyordu. Nine ıözlerini kavraya
madı ;lmı gorünce anlatmağa başla • 

Kuvvetı• u_ ayretler UyandEran va Al. K dı~erin )'Cdi kat altında bir ökuz var .c;ı ,ı fiı TQ l, eçes- mış. Dtinya nnun boynuzları üstünde 

keçken G •• • d k • B ·ı • • [' .., • Kurban Gz.ftı• 1 dururmuş. Okü:r.ün kulagına sinek ka ureşzn e ı l gzszz zgıne I çın~ basını .ruıarmı~: ilah ... 
Nıne •c CC\'ap vcrdım; 

Bund n bir ay kadar evvel, Di • 1 - Oyle i e, büyük zelzelec!e 0 şe-
Tarlı. Mehm t ile alaturka g~r~ş r.in öküzun kulağına kaçn,; sinek at 
p ur~ıye baı pehliv nı Kara Alının sincvi idi. Biro türlü k•snln••sam•-fı da 
h arııe gittiklerini okuyuculanmıza. htanbulu hallaç pamuğu gibi attı. 
ıı.ber vermiıtik. ihtiyar kadın alayımdan sıkıldı. 
Bu iki Türk gÜrefçİ Pariae varır Birşey söylem~den kapıyı çekti, 

va.tınaz, Dinarlı M hmedin mene • , • · • 1 g. ttı . 
h~l't olan Rıdvnnın nezareti altında O c:ıktıktıın ıonrn dü9ündüm. Yu-
.k ır tar ftan idml'lnlnra devam eder j ı nnn!ının 'eş ve volkan ilahı olarak 

Allah Bizimledir J. 
YAZAN ; Bedrı RAHMi 

1 en ote taraft n da maçlar hazır- I erntirinde üılcdiği Efestoı "Hephai-
<ınıyordu. 1 • ıtos" la bizim ninenin öküzü arasın· 
Dinarlı Mehmet evvelce de Pari- ı ' dcıki fark fundan ibaretti: Tam yedi saattir durup dınlenme-

•e gitrniı ve ornda. epey 1' urf'~tik • Alay ettiğim öküzü bizdeki cahil den dönen poker, bizim Ferid in önün 
ten ıonra Ameriknya geç.mi.ş bulun kadınlRr anlatıyor. Anaıı tarafından ~e kü~elcncl) para ku eciklerini si-

nemeçlcrden kolaylıkla dcinüyor. 
Şofortin onündeki camda Feridin 

yürJnu goru) orum. Bu sapsan yuz 
hala dudaklarını kemirip kendisine 
ödiınç el i lira vermiycne yumruk 
sallıyadursun. yagmur yolumuzun iki 
tarafından sel olup akmaga başlar
ken Zıgana'nın tepesindeki hanlara 
geldik. Ya -nurun dınmcğe hiç mye
ti yok. Bu handa sabahlıyacagız. 

dugu için kendiııinin idmanlara de- Olimpi tepesinden frrlatıldığt zaman i lıp supunne~le kalmamı!!!, t2tıl ~-
''arn etmesi maçlara girebilmesi yerin dibine geç.mit ve orada ateş püs yunca Gumüşhanc yaylalannda bır 
llolctaaından kıifiydi. küren EfC!ltoı'u da büyük bir mede- türlu harcıya~adığı iı(j aylık maaşı-

Halbuki Knra Ali için iş boylc niyetin debivatı halıi yaşatmakta • nı da alıp goturmil tü 
değildi: Tiırkiye bat pchlıvanı ilk dır._ Etrcf Şefik Tam yedi saat sim:n pokere ö.;;le-
defa Avrupaya gidiyordu. Sonra den sonra ikide başlam·~lardı. Saat 
(keçeıkeçken) dedikleri Amerikan dôrtte bizi Trabzoııa goturecelt oto-
tarzı aerbeıt gürcıten haberi yok • ve ne kuvvettir ol mobil beyhude yere k·tıvenin önı.in-
tu. Bunun için bir taraftan idman "Haaa.n güretirken garip pozlar de korna çalıp durmuş ve bizim Fe-
t?derlıen ote yandan da bu tarz ıer- almaktadır, fakat dün acıya oh.n ridi bu azılı pokcrın elinden kurtar-
heıt güreşin bütün incelildcri:ıı öğ- yükıek tahammülünü göatcrdı. Hn manın imkanı olmadığını anlayınca 
!'enrneai liızımdı. Bunu iae öyle bl'Ş D/NARLI MEHMET PEHLiVAN aanın güre~İ çok temi:z ve her tür- birkaç müşteri bularak yakın köyler-
on gün içind öiYrenmek her halde J 1 lü haşinlikten uzaktı. Ayak ve ba- den bı'rı'sı'nc nıtm·ıatı. Bir daha gece-

k "' şte Kara Ali böyle güç bir du - görelim) • 'f bhk"I • k "' '< 
,p kolay dcaildi o· . cagmın çı t u u meaı nroıaında nı"n onunda do"necekti. 

B ., rum ka,.,.ısında kaldı: Bir kere ne- lvte bu reaim, Jef ıkaon gıbi us- b k • b ld H 
oyJe olm klcı. beraber Kara Ali . y • maçr ıra maga mec ur o u. a- Poker, doıı:rudan do;;.ruva para ile 

:z: :z:arn n içinde mümkün olduğu f d p . aann ı ıma e ım, eçea eç ene oyn nıyor, dort ki"'i arasında kö~e-
n fesini çok arttıracak, aonra serbest 

1 

ta bir org nizııtörün kendı11i gibi 't" t d ı· k k k "' & ~ 
kad f I ,. k .. J güreş Ögrcnccek, sonra da Deg • uatn ndaml rı t,!!ra ın an ana hal- biraz alışm k ve calışmakla Al: .,. :s 

r az • ot>renme uzere ur • iane gibi Pııria haJlunın çok tuttu • kının merakını gıcıklamak ü:zere kapmaca oynıyan banknotlar paçav-
ntadan çalııtırıldı. 1• • 1 b' 'd' Haıan birçok kimseleri düıündüre ralaşı) or. R""'t çek•n, blo'"f yapan si-ı.r ğu kuvvetli ve tecrübe ı bır güreş- yapılan rekliım ardan ırı ır. ı t• ... ,. .. 

"'ara Ali bir taraftan cnlışa dur- 1 k! B 1 . . H . K I' b k b'J cc c~ ır. nı·rıı· parma'·ların t•rı', bo•ukparala-& çi ile karşı aoacn u tart ar ıçın· er ne ıae, rn A ı u a ı ti ... .. 

un, ıerbest güre:ote bilgisi olnn Di- de daha mıı.çtnn evvel Kara Alinin reklamlardan ıonra v müthio bir ''Yurtdaoında.n daha talihli olan nn üstunde dola ıyordıı Pokerin tam 
;21 rlı Melun t pek az 60nfa ilk ma. bu ilk maçını k znnamıyac ğmı kalabalık önünde Deglane ile kar- Yuauf Mahmut, yirmi altıncı daki- gemi azıya aldığı bir sırada Gümiı~-

nı yaptı ve Regiı Siki İşmindeki tahmin etmek yanhı bir ıey olmaz- ıılaştı. kada macı bıraktırmak ıuretil~ haa hane eşrafından b:risinin orta}a attı· 
~:~n boylu J:labcş şampliyonunu aır dı. Talihin • h ydi öyle diyelim • mı Yunanlı C. Atlaa'ı yendi.,, ğı "kim bilir hangi yo ma gelinin te· 

yere getırerek mağ up etti. K Al' · b 'lk 21 v_ Al" • k D 1 1 pelı'g1'nd•n soku'lmu" " bı'rkaç altın, o ara ının u ı maçı leş- ~ra tnın ar,ıaınn eg ane ı çı- B l b" F · .. 
.. rganiz törler, Kara Aliyi gö • . J k . . b b aş ca ır ranıız gazeteaı ae oyuncuları iyı'ce çileden ,.ıkartmıştı. rü rinıevve pıızarteai ~amı ıçin tea- karmasının da bır ıe e i vardır: :s 

"f·~ ~örm z hayran knlmıolardr. bit edilmişti. Ayni ktam, ayni yer Yapılnn maçlar Avrupa ıa.mpiyon- maçları §Öyle yazıyor: O 
llrkıye baş pehlivanı s vimli yÜzü d o· 1 M h C 1 · 1 d o 1 · ''Keçeskeçken Avrupn "ampiyo • Ben bizim Fcridin arkasında otur-'~ dernir- gibi vücudilc Pnriain kur- e ınar ı e mette . At aş ıa - uğu ur, eg a.ne ıae yavao yavao y 

tı minde bir Yı •nlı ile güre§ecekti. kıymetini kaybeder bir vaziyete nnaı için, büyük bir kalabalık ö • muş oyunu seyrediyordum. Oyunun ttz. organiz törlcrini teshir etmİ§· Organizati r, Dinarli Mehmet girmiıtir, (çeyrek • ıon) maçların • nünde Pal ia des Sporta'da iki m11ç sonlarına docru sermayeyi horoza 
A k K hnkkınd , ilk s yahatinden tanın • da Karn Ali gibi henüz scrbeat gü yapıld Yu 1 C Ati y f yilkliyen arkadaşım oyunculardan bi-

b. nca ara Alı' •erbest gu"re•ı' 1• nan ı · a11 uau · • k d' · 111 ı· b 1 .. -s ld w • • f 1 kr rısıne en ısıne e ıra orç verme-
k• rnc.d.iği için organizatörlerden mış 0 ugu ıçın, z a. re am yap- reşi bilmiyen "·eya yeni öğrenen Mahmut tarafından tatbik edilen ve · · '-l'f · h lb k' '-'°' 1 d tırmaaalar bile Parise henüz gelen b' . d f 1 D sını tc1' ı ctmış. a u ı ıKcsn yo un-
1 en ıaınd n, Dinarlı gibi ilk gün • K Al" · ( I t b' ·ı Al' ın kıtl"fmn n mııvnf ak o ur. eg- çok aa veren kol uzatma oyunile da olan kötü dost bu teklifi hir işit-crd • 'f d ed • ara ıyı on rın a ırı e ı .. T 

~ e ıatı a e t'medıler ve serbest Hıısnn'ı) tanıtmak için hiçbir rek- iane (Çeyrek • &<>n) mu:sabakaaınr 26 dakika 17 snniyede mnçı bırak- memezlikten gelmiş ve bu kabalık za-
gu~ oğrenmeai için bir müddet 1 ·1 1 11 kad f hald - ..... lrundrın kaçınmıyorlardı. Hatta atlatması fina e doğnı ı er emesi ve trrarak mağlup edildi. va ı ar a ımı ena c sarsmıştı. 
Şunu ayd im i, p nate l>i- ..... ~...... ... •• ,b:a" ...... • ... orı...... ..... llencıekı m çlard o nız torJerm ••iJegolane i 1 devrede ha..s.mr Ali 

narlı M h u b y spor gazcteaının ılk ı yfa.aında Ka- 1 . . 1 . 
v e m t (ma mut usuf), Al' . • (T" k IA f 1 cep erının do mnııı dcmektır. Haıana galip geldi, fakat cckı' du-n-....,ara Al" d (Al' H d' ra ının reamı ur a an amı • ~ 

1 
1 e ı aaan) ıye ta- ) .. ı ·ı ·· rd Her ne İse... Pazartesi ak""mı ya Ş"mpı'y k d' ı k tıı ıyorlardı. Artık gazeteler, dur • yor cum esı e gozc çarpıyo u. ,... .. onu pc na ır o ara 

lnad M h y Bu fotoğrafta Kara Ali ile me - Kara Ali Fransız Dcglnne'la, Dinar- böyle arkı bir imtihan geçirmi•tir. an a. ::nut uauf ve Ali Ha- y 

«an hakkında bir düziyc reklô.mlar necer Rıdvan kartı karşıya görünü- lı Mehmettc Yunanlı C: Atlaa'la Batkn güreşte pek parlak olan 
:Ynp:naya baıladd r. yorl rdı. Bir maça çıkacakmıo gibi güre~tilcr. Türk, kcçeşkcçkcn'in bütün ine" • 

B d iri gövdesi çıplak duran Kara Ali 
Anı u .akra

1 
aJ, m fhur organizatör elindeki tişcden vücuduna bir ainir Umulduğu g:bi Kara Ali bu ma- liklerini bilmemektedir. 

J> erı a ı ef Dikson'un adamlan k"ybettı' D" 1 ncl" Y "M b d Al' H alai d 5 ler &ÜrÜnmel( İster gibi bir vaziyet çı .. · ınar ıya r. ınce U· açın a9ın a ı aaan bir 
lt k a porta'de Avn.ıpa keçea- Jmı~, Rıdvan da onu bu hareket • nanh haıımını d mağlup ederek kol yakalamıuıile Deglane'i yere 
t .e1 ç en mpiyonluğunu tertip et • ı k k f J 
ı er. ten menctm le çalııır bir tavur ta- Avrupa ş mpiyonluğu yo und yÜ- yı ara cvk iıde kuvvetini gos-

Bu · ı d o· kınmıa-tr. rümeğe baolndı. termiıtir. Jı 'llA flllnpıyon mnç arın a ınar Bu re min altındaki (Türk laf 
nJehmet Yusuf yukarıda yazdı • Kara Ali y nilmekle beraber fU· Rakibinin üstüate bacak bükme· 

cıtn 1 'b' ·ı anlamıyor) cümle11inden &<>nra (Ali 1 trı" d7. gı 1 1 k maçını Regis Siki is- Haaanın alaturka güreıte olduğu nu da kayd tmek lazımdır ki, bü • erle mukabeleai çok tiddetli ol • 
I< ın eki Habetle Y ptı ve kazandı. gibi yağ sürünmek istediği ve bu- tün Fransız gazeteleri Kara Alinin muıtur. Ali Hasan birçok oyun • 
._,ara Ali ve yahut öteki adile Ali rb f k ] J D 1 • 
l~aıan iae. organizatörlerin kendi • nun ıe eıt gürcıte yaınk olduğu pek büyilk kuvvetinden, a at ace· nr a nne'ı aıkı bir müdafaaya 
•ne bu " · ğ k .. hnkl ında söyleneni ri dinlemek is- miliğinden, aerbcst güreşi öğren • mecbur etmiıtir. J\1ücadele Ç<'k 

kit k gurqı 0 renme uzere va- lemediği) anlatılıyordu. 'I · k 
ıı.ıtandırmak makaadile kur'a . dikten aonra birçok güre,çı erı ter- 111 ı olmu, v arra ile iki haaım bi • 

Çekitind t ki k 1 ki Bu roııım ve yazının uıtac yapıl- 1 t w. d b h t kt dirler r'b. . . d c yap ı an urnaz ı a mış bir reklamd n baıkn bir ıey e ecegın en n sc me e · ı ırını yer en yere vunnuohırdır • 
... oglrudan dogruya Avrupa ıampi- ) ~ 1 k .. b' Bir Fr"naı .. g"zeteai iki Türk gü ''Deglane yirmi bir dakikad• ilk :,on ugu (çeyrek • son) müaaba.kn- o nmıyacnt;ınr nama guç ır şey .. .. .. .. 
.. na k ld değildir. Cünkü Kara Ali Avrupa • reşçinin müsabakalarını şöyle an • devreyi bir çatalla kazanmııtır. 
•- a 1 F kat buna mukabil de ya ı'llc def .. gı'tmekle ber"ber ser • ı 1 t' h -...n ıen ) d ·· b ı .. .. atıyor: s ıra ntt n ıonra güreı büyük 
1 ıı De;;İ er, c kgurefe ~~ n'?,'lf o - beat gürqin ne olduğunu ve bu gü. "D<'glane du'"n akşnm Pala.is deı bir tiddetle yeniden bntl mıı. Tu"'rk .. anc ın arııarna cuttu. Tefte yağ ıürünülcmiyeceğini pek-

Deglan gülle knldırmada dün • ala bilir. Bilmediğini bir an için ka- Sports'da, Avrupa ağır siklet ş&m· bunda da kuvv tinin yüksekliğini 
!:-Janıpiyonluğuna yükaelmit ve bul ebelt bile laf anlıyacak, hat- piyonlugunun yeni bir namzedi ola birçok oyun! rda cöıtermittir. fa • 
J:' C4t güre~e başlııdıktan aonra da ta laf anlnmıyanlara anlnta~ ka • rak ortaya çıkan Türk Ali Huan'ı kat arkı bir bükülme neticesinde ha 
'k'nı~a !Atnpiyonluğunu almış ve dar zekidir. taafjy ye uğrattı. Buna mu,·affak cağından sakatlanarak maçı bırak-
... ''"' yaptıgı valan veya doğru F kat P riain güreş meraklısı I k b 
··•açl d J 1 d-' · o ma.k için yurtda•ımıza iki devre ma rnec urjyetinde kalmı•tır. d dar. a daima galip gt'lerek min hnllcı bu rumi ve atın uıu yazıyı ... ,. 
~ e•- t "b · • · h' ·· h • .. J kafi geldi. Birinciıini bir çatalla 21 Maçtan aonr da kendiaile go"ru ... "~tı· ~.1 ecnı e ını arttırmış kuv • gorür gormez ıç fup eaı:z fOY e 

h\ 1 011" damdır. Kara Alinin ilk dütiınecektir: dak;kada kazandı ikincisinde de §Cn gazeteciler Degl ne: 
trı aç!flda boy le bir güre,çiye düt • (Türkiveden y ni bir güre c;i 13 dakikada bir b' cak bükme ile .. "Bu kadar kuvv tli bir adamln 
l'ae!1

1 büyük bir talihıizlikti. Çünkü gelmiş. Yazılnna ve resmine bakı- humrna maçı bır. ktırdı. gureşm.cmiştim. Tntbik ettiğim ba· 
'"ı'rg 1 gu İrin kafi gelebilecek lıraa mülhit kuvvetli ve aalan gibi caktakı ayak ve b cağı ayni za. • 
o ..1 ... ' 'Dcglanc .. Üre fenni ile Türke mand b"'km te 'h:.r day nı'klıgiylc ıcr.best gÜ • bir gÜrcıcidir. .. 8 u k aonunda. Ali Hasan 
gü' çıkarın k imkansızdır. Serbest Fak t liıf ani mıyor. Lif anla üatün eldi. (Türk gibi kuvvetli) ya maçı bıra!(acak ve yahut ta has· 
d r O, alaturka cüreotc olduğun • madığına göre de bizim uvallı aözü dünkü kadar hiçbir zaman tan~~~. ':.idocckti,, dcmiıtir. 
R~n çok fa:r;la nefcı İster. Serbest Deglane'in bu ferman, buyruk din- hak kaznnmamışbr. Ha!an fo11ka· G~ı-uluvor ki, kuvveti herk~çe 
h rcş, )'ağlı gijrcıe göre, çok fazla lemc:r; Türk güreşçi knrşıaında hali iade kuvvetlidir, fak t bilgisi çok tasdık dilen Kar Ali ıerb st gÜ • 

arc-kctfidir. dumandır. Hele bir gidip şu adamı noksandır, Mükemmel bir aerbcat re ten de daha bn~ka ve daha sert 
olan kcçeskeçken 'de bilgiaizliğilc 

güreşçi olmakla beraber bacal< o • lcurban gitmiıtir. 
yunlarında zaiftır. Fakat ne bilek S. G. SAVCI 

Galatasa ay - Beşik aş 
Fene lıla çe-G .. ne · 

e 
hte-

r 1 i u uriy t a ramını 
ilk Günü ar alaşıyor ar 

Memnuniyetle öfrendiğimi:ı::e gÖ· 
re, Jat nbulun dort kuvvetli klübü 
c~~uri_Y~t ~ayrnmı gibi ulusal bir 
gunun ıyı bır ıpor hareketi göster • 
maden geç.memesi için aralnnnda 
anlaşmışlar ve 29 Teşrinievvel sa· 
lı günü &aat 15 30 da Takıim ata • 
dında h rkesi nli.kadar edebilecek 
mühim bir futbol maçı yapmağa 
karar vcrmitlerdir 

mubteliti ar-aıında oyn nacaktır. 
~u maç evvele yine bu iki muh

tclıt arasında yapı1mıı olan müsa
bakanın revanşı mahiyetindedir. 

Maç hiıaılatı, teoekkülleri itibari· 
le ağır maıraflllrn katlanan bu 
dört klüp arnıında tasnif edilecek
tir. 

Feric;iin kesesini ve sinirle-rini tör
püliyen poker, onun oyunu ister is
temez terkedi ile bittiği zaman gece 
çoktan dağlara çokmü ve bize hiç 
ummadığımız kötiı bir havadis daha 
getirmi ti: Ynğmur. Ilık, bol bir yaz 
yagmuru. Tavanlarından isli gaz lam
ba 1an sarkan bir kciy kahvesinde bol 
bir yaz yağmuru dinlemek fena bir 
şey değildi. Fakat biz yolcuyduk ve 
önümüzdeki Zigana dağlarına tırma
nan yolun yagmurla pek başı hoş de
ğildi. 

Bi:ı:i Trabzona gotürccek otomobi
li beklhlruz. Nerede)'Be gelecekmiş, 
Feridin ağzını bıçaklar açmıyor. El
leri cebinde, alnını cama dayamış dı
şarı bakıyor ve mütemadiyen dudak
larını kemiriyor. Yağ:mur, ıslanan 
yollar, Zigana 'nın birkaç o•omobilin 
kanına giren yol'arı ve geciken oto
mobil umurund;ı değil. Bir aralık diı
lerinin arasından bir küfilr çiğnedi
ğini isitivorum: 

- Rezil, namussuz herif. Alaca
ğın olsun 1 

Ferit kendisine borç vermiyen piş
kin dosta diş bilıyor. Bu da benim 
umurumda d .. ğıl. Bu yağmur bir par
~a daha artarsa \•arın Trab:ı:oııda ola
mıyacatnnm ve \'apuru kaçıracagı· 
mız:ı diışimuyorum. 

Bir aralık vağmur diner gibi olu
yor. Fakat kahvenin tavanını sarsan 
ve karşıki da~ların yuvarlandığı his
sini veren muthi bir gôkı::urilltücil 
ve birkaç şimşccin kırbaçladıgı vağ
mur korkunç bir hı ıltı ile yeniden 
başlıyor. N;havet kahve onı.inde du
ran otomohi"in kahve 15mb:ılımnt hir 
sarhoş ~ör.ü kadar kı?.artıın JAmh.ıla
rının ısığında y:ı 11mur tanelC'rİnin bo
vunu bosunu eôrüvoruz. Ya~muru 
sicime benzetenlere hak veriyorum. 

o 
Şofor bu yaı?mura · 
- Kuru gürültii !. dıvor. Otomo

bile binerken beni biraz dil iınceli ge
ren Ferit te: 

- Aldırma canım Allah bj:ı:imle
dir !.. Devince demin dudaklarrnı yi· 
yip tüketen arkadaşımın bu ıoğuk
kanlılıiına davanamıyor: 

- Hf'r halde mil arünileyh bugün 
pek sizinle değildi. diyorum. 

Bize bir oda gostcrdiler. bir parça 
ıslanan ceketlerimizi çıkarıp geri ka· 
lanile yataklarımızın üzerine uzan• 
dık. Han odası bu 1 Bol bir pire hii· 
cumu ile grcc U}anıyorum. Mızmı:r 
bir idare lfimbası odayı aydınlatıyor. 

- Ferit be 1 .. diye arkadaşımı uyan· 
dınnak ve onu pire ere karşı göster· 
diği mukavemetıni tebrık etmek isti
yorum. Fakat bizım Feridın yerinde 
yeller esıyor. K.Brır şeytan birden ak· 
hma kôtü köt şeyler getiriyor. Der· 
hal dışan çıkmak ıçin ceketi aranı
yorum. Koyduğum yerde yok Uç 
adım ötede iskemlenın üzerinde du· 
ruyor. idare lambasını yakalayıp beş 
b samaklı merdivenden inmem bır 
oluyor. 
Hanın avlusundaki kuvvetli bir 

lüks lUmbaı;ının ışıgında yedi sekiz 
kişilik bir kafileden dördü harıl harıl 
kağrt oynuyor. Şaşkınlı: a hala elim
de tuttuğum idare Himbasilc onlarıı 
dogru yüruyorum. Evveli oyuncular 
arasında Feridı görüyor, rahat bir 
nefes alıyorum. Oyuncular neden 
sonra beni goruyorlar. Fcridin önün
de dehşetli bir para yı mı v.ar. Yiızil 
kıpkırmızı. Beni gortincc sevinslc ba· 
ğmyor: 

- Sondiir o kandili! Yanıma gel. 
Ben hfila şa kın bir ona, bir onün

deki paralara, bir de ôteki oyuncular
la seyircilere bakıyorum. Oyuncu"ar 
arasında kimi görsem beğenirsiniz: 
Bizim şoför! Kaşlar çatık. bu sefer 
dudaklarını o ısırıyor. Belli, bir hayli 
ka)'betmiş. 

Ferit bir maklna sür'atile kağıt da
ğıtıyor. Ve bUvük biı kazancın verdi
ği nefis itimadile gayet serbest oynu
yor ve mütemadiyen kazanıyor. 

lçlcrindcn iki kişinin - başta bi
zim şoför - inasilc oyun bitiyor. 

Feridin iki yüz liraya yakın kan 
var. Paraları çantasına istif ederken 
bana beşlik bir lira gösteriyor ve öte
ki ovuncuların fena halde sinirlerine 
dokunan bir neş'e ile: 

- Yahu 1 diyor, madem cebinde 
böyle uğurlu bir para vardı. Niçin 
orada ses çıkarmaz ıtı. 

o 
Ben ceketimin yer değiştirmesinde

ki hikmeti anlamıı.ğa başlarken o ovu· 
na nasıl başladıklarını anlatıyor. Me
ğer bizden evvel hana misafir olan 
yolcular gibi Ferit te pirelerin yUzUn
den uyuyamamış. Aşağıda bir poker 
çeYirmck için yanvana dôrdüncil an
yanlar onun odada l!İnirli ıinirli do
laştığını isitince yukarı çıkıp oyuna 
davet etmi !er. Aramızda teklif ol
ıradıj;ı için benim ceketin cebbde 
bulduğu beş lira ile pokere oturmuş. 

Ferid in gözlerınde: '"Nasıl, ben sa· 
na Allah bizımleriir dt-medim mı , " 
dive b:ıgıran bir sevim~ ve b"nim 
kimde bizim şoförü.o çatık ka ]arı 
var. 

Alnının teri ile kazandıgı Of\ravı 
kumarda veniden mfüıtrrıl!ö;'1<' vermek 
ve sonra onu bı-davadnn l<ilomrtrc· 
lerce otomobilınde ta ımak, ber hal
de h 'i bır şev olma a gerek. T ;., fe
nası dun akc;amki va mur öniim' .-te
ki 1 rı bir havli hırpalamış. A esi 
bir of rlc tırm;1nm 111 kadar ~:ıı ·mc
s· de guc olan Zi,rnna vo11ıınnrl .., na• 
sıl ineceglz diye kötU kotU diı11ıınü
yorum. 

Camurdan kavmasın dive te'<cr· 
teklere :ı:ineir takan oföre •11lcl:ıoııvo
ruz. O, yakası açılmamış küfürlerle 
camuru, otomobili, hanı donııtıvor. 
Bizim vanına cı:eldil!lmı?İ eörünre · 

- Vallahi bavım, divor. bu ı;a• 
murda yola çıkmak bana hiç ~ıırmı· 
yor! 

Ferit sofö .. iın cebl"e diln ~ k"Rl!I 
kavbettiği irmi bes k f.ıdı sıkıs~ınr
ken : 

KARA ALI Pl:.HLIVAN 
Bu "_l~Ç. Galııtuaray • Beşiktaş 
muhtelıtı ıle, f nerbahçe • Cünet 

• 

Her iki nıuhtelitin ne t<'kilde 
çıkabileceğini ve düşüncelerimizi 
yarınki aayımı7.da okuyucularımı • 
ZI\ bildirecegiz. 

Şoförün beş dakika sonra dineceği
ni iddia ettiği yaf.mur yarım saattir 
ayni inatla otomobilin mu amba tava
nını nokta'1vor. Elektriklerin iki nur
dan kol gibi karanlığı kucaklıvan 
ışıklan içinde avni yağmur sicimleri 
uzanıyor. Bereket versin soförümilz 
çok usta ve Zı~ana yollarını kendi 
dile yapmıs kadar tanıyor ve kendi 
evinin merdivenini tırmanır gibi dö-

- Korkma canım! divor. Allah hi
zimledir! . 
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Habeşistanda Yaşıyan 

GURAJl KABILES!NDEN BİR TlP : Bu kabileye 
mensup olanlar hem gok iyi asker, hem de çok çalışkan 

insanlardır. İmparatorun şimal ordularında 
hizmet etmektedirler. 

HABEŞ TiPLERi 
Ve . 

Adisababada Genel 
Seferberlik ilanı Üze
rine Va p ı lan Top 1 a ntı 

insanlar 
\ 

• 1 
BIR VALt COCUKLARILE BtRL!KTE : impara
torun akrabası olan Ras İmerou, Godjam valisidir. İki 

kızı da Avrupa elbiseleri giymektedirler. 

_BlR...G~J .. LA UHARtBl VE KARISI : B nlar 16 
mcı asırda Habeşistam istila etmiş er ve lkıncı:ıv.Iene-

A..~!--L-\..-1. L!- --- •• .-. ..... 
ısır ttabeş murıarını ve şemsıy 

... i"7""'" .. n~ "iV 

GALLA KADINLARI : Habeşistanda Galla ltabilesi 
çok hakimdir. Bütün Galla'lar mücevher merakhsıdırlar 

MERKEZDE GARIP BIR MERASIM: Cepheye ha
reket eden askeri bir kıt'ayı uğurlayan kilise mensupları 

altın işlemeli putu sokaklarda taşırlarJ 

• lik zamanında Habeş tahakkümü altına girmişlerdir • 
Aralarında islam olanlar da vardır. 

OGADEN'DE: Somali cephe~inde (jenet"al Hahuta Mikaille asKerleri. 

'.Adisababada Meneliğin sefer
berlik ila~ eden büvük davulu 

imparatorun eski sarayı önünde toplanan askerler 

Tayyare hucumıarmdan korkan kacımıar 
Adisababadan kaçıyorlar 



. - --

Bu seneki sonbahar elbiselerin
de · en çolr n~n dikkate rarpan 
atil, beltlen yukarısının l'•nİf 11• 

afaiısmın dar olma•ıdır. Bu r•· 
•İmde bu •tili çok açık bir •urett• 
meydana vuran bir elbise görüyor· 
•unu.z. Bu elbise krep birmandan 
yaprlmaftır. Ust kısmı sanki bir ce
ket gibidir. Halbuki belde •arkan 
parça elbiaeden tamanail• ayrıdır. 

re . ... • 

r -••• •--"*•www• .. w-wıa .. _ -··---,--- _

1 Son Bahar Modasındaki Yenilikler 
1 

----------------------------------------·---·--·------~r.=1..-..... -..--·---------------------ı b· Bu ıene elbiselerde öyle eskisi gi
.1 açıkaaçıklıta tesadüf edilmiyecek· 

~.r. Moda biraz daha terbiye ve ede
ın dairesine girmiştir. 
Kollar uzun yaka kapalı, ve etek

~r de diz kapaklarından aşağıdadır. 
ece elbiselerinde bile göğsün kıs

inen açık olması ayıp sayılmak
tadır, 

Bluzlar 
Onun için, yün örgü kaz~kların 

llıstilnde tüylli Ankara yününden ya
l>ılan kazaklar da ıon derece moda
dır. 

!u sene 90nbahar elbiseleri arasm
bluzun çok büyük bir mevkii var

~r. Bilhaasa spor tayörlerle giyilen 
cyaz ipek bluzlar veyahut koyu 

'renk üzerine açık benrJdi bluzlar 
lok hop gitmektedir. 

Bluzlar ekseriyetle drape'dır. Bu f ~nişlik spor tayörlerin dar hatlarile 
'ı ırı~ştiği zaman kadına ayrı bir gü-
cllık vermektedir. 
~ Bluzların rengi ekseriya koyudur. 
,,.~Yaz bluzlar, lacivert veya siyah t~ 
!l orıe giyilmektedir. Tayörün .tengı 
le e kadar açık olursa buluzlar da o 

4adar koyulaşmaktadır. Hatta bun • 
tın içinde Lame olanlar bile vardır. 

Gece tuvaletleri 
Ja Gece tuvaletlerinde biraz çıplaklık 
t 2111ldır. Artık tuvalet de bir papas 
'!;.Peai gibi ıımsıkı olmaz ya. 
~ •kat bu açıklık önden ziyade ar· 
~ dadır. Ya dört köıe veyahut yu-

lrlaktrr. 
le Ön kıımr gene drapedir. Fakat ar
t 1 kısau dardır. Kadifeden yapılan 
D~."~.letlerde bu bilhassa gayet güzel 
,orunur. 
t:, ~irtakım tuvaletlerin arkasında 
.:rden itibaren büyük b~r parç~ 
\: kar. Kadife veyahut agrr ıpeklı 
.~ınatlardan yapılan tuvaletlerde bu 
lı' cta bir kuşak şeklinde görünür. 
b •icat icap ettiği zaman üç köşe olan 
~ u Parçayı bir pelerin halinde omuza 
'-c lllak da kabildir. Bu takdirde iki j 

" ufak bir toka ile veyahut hafif 
bir .kordonla blribirine bağlanır. J ra istirahat ederJcen vilcudu Ü§Ütme-

Bu, 11~k salonlarda, danstan son• mek için en iyi çaredir. . 

• 
Burada bu •enenin en 
,üzel l'•C• tuvaletle
rinden birini görüyor· 
•unu.a. Bu tuvalet, Pa
riate yük•ek dikif mü· 
e.,eselerinden birinde 
tefhir edilmiftir. Tuva. 
let •iyah taftadan ya
pılmlftır. Onü drape. 
dir. Etekleri dizka· 
paklanndan itibaren 
kloıtur. Kollar İğreti
dir 1Je omu.aa bir atGJ
la merbuttur. Belde 
metalden bir kemer 

"""'"· 
• 

/'"-------------------------------~--------=----~·~----------------~~~_,.~~~ 

1 iy i G iyinmek İçin .Dört Şart 

İyi giyinmek için birinci şartt 
iyi ve size en uygun, en yaraşan 
şeyleri almaktır. Aksi takdirde 
nekadar pahalı olursa olsun iyi 
giyinmiş olamazsınız . 

İkinci bir şart ta aldığınız el
biseleri iyi mu haf aza etmektir. 
Bunun için de iyi ve kumaşı üz
miyen fırçalardan tutun da leke 
çıkarma ilaçlarına kadar hepsi
ni düşünmek laznndır. 

Birçok kadınlar çok şık ve 
zengin bir elbiseyi alıp birkaç 
kere giydikten sonra bir tarafa 
atarlar. Düğmeleri s a r k a r, 
eteği buruşur, yakası kirli ve 
berbat bir hale gelir ve bizim 
bayan da hala şık olmak iddia
sından vazgeçmez. 
Kadın elbiseleri için en ziya

de dört tehlike vardır: 
1 - Yaka. 
Elbisenin yakası açık renk 

ise bunun tertemiz olmasına son 
derece ihtimam lazımdır. Yaka 
ayni renkte bile olsa, her halde 
çok iyi ütülü ve yine çok temiz 
olmalıdır. Bilhassa sizin göre
meyip te başkalarının kolaylık
la gözüne batacak olan enseye 
dikkat şarttır. Gerek podra, ge
rekse sürdüğünüz kremler elbi
selerin yakasına kirli bir man
zara vereceğinden bunlan leke 
sabunu ile iyice temizlemek la
zımdır. 

2 - Kollar: 
Bilhassa çalışan kadınların 

kollan çok çabuk yıpranır. Bu 
itibarla yazıhanelerde çalışan 
kızlar beyaz veya açık renkte 
kolluklardan mümkün olduğu 
kadar kaçınmalıdırlar. Ayni za
manda kollan temiz tutmak için 
giyilen ekstra kolluklar da son 
derece şayanı tavsiyedir. Her ta . 
rafı temiz olup ta koJlan ve bi
lekleri fazla yıpranmış elbiseler 
gözü fazla tırmalar. 

3 - Eteklerin arkalan: 
Eteklerin arkası buruşuk olur 

ise bütün elbise mahvolmuş de-

mektir. Arkası düz etekler bil
hassa hergün giyildiği takdirde 
arkalarında bir buruşuk hasıl 
ederler ki bunu gidermek müm
kün değildir. Bunun için mu
hakkak iki etek yapmalı ve bun. 
ları dinlendire dinlendire sıra 
ile giymelidir. Dinlendirirken 
asılırsa kırışıklıklar daha çabuk 
düzelir. 

4 - Dirsekler: 

Eğer dirsekleriniz üzerine 
fazla dayanmak itiyadında ise
niz kollan bol yaptırmak 
şarttır. Aksi takdirde elbiseni
zin dirsekleri çok çabuk bozulur. 
Ayni z a m a n d a dirseklerin 
çok leke kapan bir yer olduğu
nu unutmamalıdır. 

İyi gi,Y.inmek istiycn bütün 
kadınların bu dört noktaya son 
derece itina etmeleri IAmııdır. 
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Radyomuzun Programı 

Bugünlerde İstanbul radyo
sunun programından şikayet 
edenler çoğalmaktadır. 

Aldıgrmız mektuplarda mo
dası geçmiş gramofon plakları
nın fazlalığından başka bilhas
sa bazı artist isimleri etrafında 
durulmakta ve yayanların mo
notonlugu ileri sürülmektedir. 
Burada programa düsktinlük 
\erdikleri, iddkı edilen bu ar
tıstlerin adlarmı yazmak istemi
yoruz. Lakin İstanbul daryo
sunda müziksel varlıkları orta 
dereceyi bıle bulamıyan birçok 
santözler vardır ki, ezberledik
leri beş, on şarkıyı bir seneden-

160 metrelik an en 
Ku esi devrildi 
Almanyanın L a n g e n -

berg radyo istasiyonunun anten 
kulesi 160 metre uzunluktadır. 
ıo - 10 - 935 günlemecinde çıkan 
kuvvetli bir fırtına bu demir ku
leyi devirmiştir. Büyük bir te
sadüf eseri olarak yüzlerce ton 
agırlığındaki bu kule binanın 
aksi tarafına devrild1ginden bi
na parçalanmamıştır~ 

Kulenin kurulması zamana 
• 

mütevakkıftır. Bu müddet zar-
{ında çabucak kurulan ufak bir 

Stutgrat radyosunun göne/erici 
postası 

anten ile iş göriilecektir. 

Fransız kısa dalgaları 
kuvvetleştiriliyor 

Bugünku halde Fransanm kı
sa dalgalı istasiyonları acunun 
her yerinden iyice duyulaca._ 
kadar kuvvetlidir. Bununla be 
raber en kuvvetli kısa dalgalı 
postanın anten enerjisi 20 kilo
vatı geçmemektedir. Bütün dil
lerle duyumlar ve diyevler ya
yan Fransız kolonyal postaları 
için yeni bir tahsisat konmuş-

beri tekrar edip dururlar. Bu ar
tistlerin sesleri maatteessüf 
kendıleri kadar güzel olmamak
la beraber bizi radyodan sogu
tacak derecede tesirlidir. 

Gally Curci gibi dünyaca se
vilen yüksek bir ses bile her
gun dinlenecek olsa dayanıla
maz iken alelade sesli, Rum şi
veli artistlerin agzından üç şar
kının tam bir sene temcit pi
lavı gibi tekrarlanması dinleyi
cinin tahammülüne vurulan bir 
tekmedir. Bakalım bu tekme zi
yafetinde sirket mi, yoksa din
leyic1 mi daha önce nakavt ola
cak? 

Stuttgart (Mühlaker) 
Pos ası 

Stulgart radyosu müdürü 
Walter Reuschle 

Stutgart radyo istasiyonu se
si uzaklardan işitilen en eski 
Alman radyo postalarından bi
ridir. Budapeşte ile Viyana dal
gası arasındaki mevcelerde ça
lışan bu postanın anten enerji
si 100 kilovattır. 
Programı pek zengin olan bu 

A iman postasındaki karaktçris
tik taraflar şunlardır ki. pro
gramı en geç bitirir ve yabancı 
dillerde yayımlar yapılrr. İngi
liz, Fransız, Italyan dilinden 
başka Stutgart radyosunda is
panyoka yayımlara da rastla
nır. Bu radyoya ait fotoğrafi
leri koyuyoruz. 

tur. Bu tahsisat 100 kilovat 
enerjide lstasiyonun yapılması
na yeteceği bildirildiğine göre 
daha en aşağı üç dört kuvvetli 
kısa dalgalı postanın yapılma
sı beklenmektedir. 

Polony da a Kısa Dalga 
ı 9.30 ile 20.30 ar~smda çalıştı
ğı bildiriliyor. Anten enerjisi 
10 kilovattır. Bu kudrette bir 
istasiyonun neşriyatı dünyanın 
her yerinden kolaylıkla dinle
nebilir. 

Polonyada şimdiye kadar kı
sa dalgalı radyo istasiyonu yok
tu. Yalnız altı ay kadar önce 
böyle bir merkezin yapılmakta 
oldugunu okuyucularımıza ha
ber veımiştik. Varşovadan bil
dirildiğine göre bu istasiyon bu
günlerde emisyonlarına basla
ınıstır. lstasiyonun dalga uzun
lugu tam 22 metre olduğundan 
hiçbir suretle komşu istasiyon
lar tarafından tacizata ugrıya-
cagını ummuyonız. 

Henüz deneyiş yayımlarında 
bulunan yeni Polonya kısa dal
gası şimdilik ıher akşam saat 

Polonyanın uzun dalgalı Var-
şova postası da günün her saa
tinde işitilebiliyor ise de bazı 
vakitlerde parazit hissetliliyor. 
Bir müddet sonra kısa dalgalı 
yeni posta muntazam progra
mile gündüz yayımlarına başla
yınca hiç parazitsiz olarak din
lenecegi şüphesizdir. 

(ahir~ radyosunun makine kısmından bır gorümiı 

5tutgart'ın yabancı diller spikerle
rinden David Sapper 

DUYUMLAR 

Arsıulusal gençlik yayımı 

Varşovada birkaç ay önce 
toplanan dünya radyo birliği 
27 - 10 - 935 günlemecinde saat 
18 de birçok ulusların gençleri 
taraf mdan ulusal mahiyette 
şarkılar söylenmesine karar 
vermişti. Bu arsıulusal ve ulu
sal program acunun gençleri 
tarafından söylenerek dünya
nın her tarafındaki radyo ista
siyonlarmca n a k 1 e d i l e
cektir. Nakle iştirak edecek 
milletlerin sayısı şimdiye kadar 
32 yi bulmuştur. İki saatlik bu 
programa büyük bir ehemmiyet 
verilmektedir. -----
Hab~istandan reportajlar 

"N. B. C." Amerikan radyo 1 
sosyetesi harp durumunu re
porte etmek için harp sahasına 1 

kısa dalgalı tertibatı haiz re- 'ı 
pörterler gönderdiklerini bil
dirmiştik. Adis - Ababa'dan bil
dirildigine göre bu repörterler 
şimdi Asmara'da bulunmakta ı 
ve reportajların1 muvaffakıyet· 
le Amerikaya duyurtmakta ' 
imiş. Bunu gören İtalyanlar da 
cepheye radyo reportörleri gön
dererek kendi durumlarını kısa 
dalgalı istasiyonlar üezrinden 
İtalyaya duyurtmaktadırlar. Bu 
tarzda yapılan yayımlar ekser;
yetle akşam üzeri saat 18 rad
desindedir. İtalyanlar ya~nıı 
durumu bildinnekle kalmıycı
rak ordudaki birçok sübay ve 
eratı da mikrofon önünde ko
nuşturarak anavatanda kendi
lerinden haber bekliyen aile ef
radına bizıat seslerini işittir
mekte ve ailelerine selam yol
lamaktadırlar. 

Kısa dalgalı Ro~ programı 
25 küstir metre dalga uzunluğu ile 

calısan "Radyo - Roma 2 RO , pos
tac;ı yakin 2'tımanlara kadar yaln·z 
plak nesret-nckte idi. Habesio;tan ile 
Dogu Afrikasına doğru cevrilen r f
lektorliı antenler ile yayım yapan bu 
posta harn ba ladıktan sonra plakla· 
ra hasrenlimi programa sonuç vere
rek orta dalf!alar uzerinden cal san 
f talvan programını yaymıva h'1sla • 
m1st1r. Bu uretle Roma kısa dalgalı 
istasyonu programı da dig r 1 alv n 
nı<lvoları k nar zcnı:in bir program3 
~ahip olmu tur 

Almnn radyolarında b"r moda I 
A merık:ırla rarlvonun tik lmrıılıı -

,unda tatbik edilen bir usııl şimdi 
Alman radyolarında adet olmuş•ur. 

Bu i C' sccım suretile alın.,n veni 
oikerle"in ise ha-;lamaı11.,cfan so .. ra 
~ ~ıanmrstır Yapıllln reportaj Sl"nla
nnd:ı r portorfüı adı bvlener k rlin
levicilcre prıı1ante t'döJ-n,.ıw:dir C'l'k 
ıiefalar hu (!Ür sesli ve halkın hi .. zı:ıt 
seçti ı ı;pll·C'rler proPT:ım sonlarında 
kendilerini tanıtmaktadır'ar • 

Sovyet radyosunda mükafat 
Sovv"t racl"olnrında ht'r sc.,r l'n 

clcgf'rli bİr r-.•lvn nİv<'"ı l trkl"';k bil 
; ırn"'t<'"f'nC' h ivük hir ""iı"~ r t ve - ı 

rilmcktf'rlir Rıı vd ı"lrnik mukafatı 
:ıntPn·i hurıınkiı rıratilc hale ef'tİrcn 
m""hur Ponov k:ızarıl"'lı'< ır. Popovun 
anteni bıılm:ıınndan önre anten ola
rak ~avet biıvtik bakır Jevh;ılar kul • 
tanıtmakta ve ancak hıın•ar ile ncş • 
riyatrn alınıp vt"ri!cblcceiği kanaatin 
de bulunuluyordu. 

Berlindc uzaktan" gören sinema 
Televizvon ~ittikC'C ilr-r1emektedir. 

Buna en hlivük d('li1 sudur ki, B r -
tinde Kurtürstendamm caddc"indcki 
Astor sinemasının uzaktan nakleden 
hır inema haline getirilmiş olması
dır. Sinemanın ekranı diye diger si -
nr-ma perdelrri büyUklGğünc çok yak 
laşmıştır. 

Haftanın Programı ............... __......_. ___ ...,., ..... --··· 
27 Birinciteşrin Pazar 

1STANBUL • 
12.30 Plak ncşrıyatı tS· Çay sati, otel 

Tokatlıyıın•fan naktl. Dans musikısı. 19: 
Arı;ı ulu al artıı ım hakkında konferans. 
19 30· Mmk Lcjcr. 2 : Zırant bakanlı~ 
adma konferans. (Kuduz kopekler) ku
duz hastalığına daır. Cevat Gediz tara
fmdan. 20.30: Radyo cnz ve tango grup
lan. 21.35: Son h:ıbcrler - Bomlar. 21.SO 
Ses ve orkestra pllikları. 

BOKREŞ 

12: Koro. 12 35: Radyo orkestrası. -
Duyumlar. 13 55: Plak 14 15 : Duyumlar 
- plak 17: Koyl ye. 18. Orkestra • Soz. 
ler - Konserin ıuregı 20: Duyumlar. 20. 
15 : Plllk - Sozlcr. 21.15: Operet mııııği. 
21 55: Soz:ler 22 10: Operet m:.ızıği. 22 30 
Duyumlar. 22.45: Op<"retlerın s;.ıregı. 
23 30: Plak. 23.55: Duyumlar. 

VARSOVA 
17 1 ~: Salon orkestrası. 17 4'i: Sarkı

lar ıs· Damı Sozler. 18 'i'i: Acunun genı; 
len tarafından ,arkılnr Bu yay0t1 31 ulus 
tnrafındnn nakledıleceı-tir. 21: Sozler. 
21.25: Radyo orkestrnsr 21 SO· Sözler. 
22: Sen yayan 22.30: So,.;lcr. 22.45: Spor. 
23.05: Reklamlar. 23.20: Dans. 

BUDAPEŞTJ<; 

17.50: Snlon orkcııtrnsı 18 20: Soz:ler. 
18 50: Acunun genı;lcrı sarkı soyluyor. 
21 OS· Studyo p ycrı. 23: Duyumlar. 23.30 
Opera orkcstr sı 

MOSKOVA 
18 30· Piy no 19 20: Ukranya m -r ih. 

20.30: Edebıyııt. 21 · Rımskıy • Kouakoff 
kor.sen. 22·24: Yabancı dillerle yayım
ı r. 

VİYANA 

ı8: Fehx Braun e~erlerını çalıyor 18. 
25: Reportaj. ıs 5'i: Dül'ya ı;cnçlcrı t-ar
kı soyluyor. 21: Duyumlar. 21 10: H lk 
rııyesı ve m ıgi. 23 10: Duyumlar. 23,30: 
Pıyano mtiz.ğı 24.25· Dans mııziğı. 

C> 
28 B'rinciteşrin Pc-z?rtesi 

lSTANBUL 

18: Bayanlar içın jımnast k. 18 20: Ha
fı! r u ki 18 '\O: Arsıulusal arttırma h k· 
kında konferans. 19.20: Spor konu mala· 
rı. 19.50: Romen halk mu-sıkısı, Estegnço 
ve arkada,ları S gan orkestrasL 20.30: 
Radvo caz ve tango gruptan ve Bıyan 
Bedrıye Tuzun. 21.35: Son haberler -
borsalar. 21.SO· Luhcngnn. Opera. Plak. 

BU KREŞ 

13-15: Plak \e duyumlar. 18: \lrke5tra. 
19: Sozlcr. 19 20: Kon crın suregı. 20: 
Duyumlar. 21.15 . Vırtuoz p yano (pi 1':). 
20.45: Sozler.Plak-Soıler 21 15: Çek nk
ııamı (Kuartet tle Çek muzıfı). f 50: 
Sarkılı radyo orkestrası. 22.30: Duyum
lar. 22 45: Konscrın sure ı. 23.45: Du· 
yum (Eencbılere). 23. ~5: Duyumlar. 

VARSOVA 

17 15: Trio. 18: Skeç. 18 15: Şıir. 18.20 
Solıst şnrkı konseri. 18 50: Sozlcr. 19: 
Orkestra. 19 30: Sozler. 21: Ev muziği. 
21 45. Duyumlar 22 Kar ık mu ık -
Eıfcbıy t 23: Senfoıuk konser. Z4.05: 
Dans. 

BUDA PEŞTE 

18.30: Koro. 19.40: Plak. 20: Soylev. 
20.40: Filh rmonık soıyctcnın konseri 
22 4'j• Duyumlar. 23 10: Çıngene muzıfı. 
24.10: Caz 

MOSKOVA 
19 20 Ukr nya halk ıs rkılarL 20 30: 

Bccthoven konseri 21: Karı;ıık mı.iııl:. 
22: Almanca yayım. 23 05: lngılizcc 24: 
Macarca. 

VİYANA 

18· r. kı koro muzıci 1850: ı-:cknık. 
19.10: Tiyatro l:rıtiklerı 19.31i: Ders 20 · 
Duyumlar. 20 10· Uluısal servıs ve ulusal 
yayım. 22: 1ııanyol muzı i (Senfonık). 23: 
Duyumlar 23.10· Şen koro mUı:ıcı. 23.40: 
Sozlcr. 24 10 : Tanuımı sopran sesler 
(plak). 24 45: Caz. 

29 Bir'nciteşrin Salı 

l STA N B 11 L 

ı : Dan musıkm (plak) 19 Bayan 
Halıdc konu uyor. 19 30. E e caz Fehmi 
Ege ve ark d:ı l:ırı 20· İstanbul konser
vatuvnrı ncfc ~I s ı:lar profesorlen kon
ser : (Omıhıt Kent<"t) Georgc I.:rn~~: 'Flut 
Joser Kohl•nr.er: Obua. Ccm•I Cevdet: 
Kl r net r:rıch K .lın: Fagot. Rudotr 
Eidler· Korno. 20 30· R dyo caz ve tan
go grupları 21 Studvo orkestrası. 21.35: 
Son h:ıberler Borsalar. 21 50: Plfik ncı
rıyntı 

BÜKREŞ 

13 05: Orkc tra - Duyumlar • Knnscrın 
sure ı 14 l ~: Duyumlar - 'Konserın ıu
regı Ul· Pi k. 19· So:dcr 19 20: Pllk. 
21J Duyumfar 20 15: Pıy no. 20.40: 
Plak 21 15: So:der 21 30 Senfonik kon
ser. 22 30: D ı m1 r 22 45. Konııerın 

ı 23.15· Role kon er 23.45: Yaban-
duyuml r. 

VARSOVA 

18 15 H fıf m z k. 18 so Sozler. 10: 
Bcthoven (trıo konserı) l!l 30• Sozler. 
19 4'i• Plik 20· Spor So lcr 21: Mo
nolog 21.10: SC'nfonık konser. 22 45: 
Hafif n ıu:•k. 23 30: Scızlrr 23.45· Yab n
cı dile ı;bylev. 24· So:dcr. 24 05: Ddns 
plakları 

RUDAPEŞTh 

18 Pıyano kon crı 1835: Çkolata fab
rık md n reportaj 19 20 Piyano • ke 
man son:ıtl rı 20 10• Konfcr ns. 20.40: 
Pıvııno ve t ragato konst'rl 2!: SkC"ç 
22 SO Duyumlar 23 IS: Caz 23.50: Or
kestT konscrı 

MOSKOVA 

18 30· Borod n'ın 'Prens lı:or,. OJ')Cra&ı 
22 • 24: Yabancı dıllerle yayımlar. 

VİYANA 

18.25· Konser saatı. 19· Den. 19: Fıkir 
ve du lınceler. 19 50: Ekonomi. 20: Du
yumlar. 20 10: Uluial servıs. 20 30· Bir 
fııbrıkndan rerıortaj 21 • Karı ık konser. 
22.30: Haftalık duyum icm lı. 23: Duyum
lar 23 10: Sıırlı:ılar. h flf havalar, 23 50: 
Sorgulara kanıtlık 24: Sozler. 24.15: 
Dans. 

• 
30Birinciteşrin Çarşamba 

ISTANBUL 

IS: Dan mu kısi. 19: Çocuk esırgcme 
kurumu lıtanbul mt'rkezı adına soylcv. 

Çocuk! ra oğutlcr. 19 30: İstanbul bcledi
yesı ııchır bandosu tara{mdan buyük kon
ser. Dırıjc: Profesor Cemil CcvdeL 20.15 
Arıııulus:ıl arttırma hakkında oknfcrans. 
20 30: Gavın kardC" ler. Radyo caz ve tan 
go gruplarL 21.35: Son haberler - Borsa
lar. 21 50: Bay n Patarelli ıdarcsınd<" 
mnndolın orke trası. 

BOKRES 

13-15: Plak ve duyumlar. 18: Orkes· 
tra - Sozler. 19.20: Konserın sureta. 20: 
Duyumlar. 20.15: Plik 20.55: Sozlcr. 21. 
10: Domenıco Starlatti'nın 200 ncu do; 
ğum yılı donumü konseri (pıyano) 21 40· 
Teknık sorgu! ra cevap. 21.45: Şarkılar. 
22.10: Kuartet. 22 30: Duyumlar. 22 45• 
Radyo orkestr sı. 23.45: Yabancılara du· 
yumlar. 24: KonsC"rin surcgi. 

VARŞOVA 

17 20· Keman. 17.45: Sozler. 18.20: Or
kestra. 19: Screnadlar. 1930: Sozler. 19. 
40: Plak - Sözler. 21: "Gelecek biri,. ad· 
1ı radyo pıycın. 21.45: Duyumlar. 21.55: 
Sozler. 22: Soperı konserı. 22.45: Sur. 23 
Sbdcr. 23.10. Dans ve hııfif muzik. 

BUDAPEŞTE 

18: Soylcv. IS 20: Bud:ıpcştc: konser or 
kestraııı. - Sozler. 20.30: Pu<'.cini'nın 
"Tosca., opcrnsı (opcrndan role) 23.10. 
Hnva raporu. 23.15: PUlk. 24.10: Ç1ngc· 
ne muzııı. 

MÔSKOVA 

19 20· Karııı k konser 20 30: Hafı( mu· 
zık 22-24. Yabancı dıllcrle yayımlar. 

VİYANA 

ıs· Yeni muzık 18.55: Guzel sanatlar 
19 35: Der • 20: Duyumlar 20.30: Suel 
mUrik. 2120: Eglcncc:lı muzik. 21.30: Sen· 
fonlk kon5er. (Becthovcn). 23: Duyum
lar. 23.10: Hafif muzılı:. 24.45: Schrammel 
Vıyann milzığı. 

• 31 e·rinciteşrin Perşembe 

lSTANBUL 

18: Rayanlar için Jınınutık. Bayan 
Azade Tarcan. 18.20: Dans musikisi. 19. 
50: B yan Khım keman solo. 19.10: 
l'oto Sureyya konuşuyor. 19 30: Maryo. 
Gıtar solo. 20: Ulusal ekonomi \'e arttır
ma kurumu adma konferans. 20 30: Stııd 
yo orke•trasL 21: Radyo caz ve tango 
orkcstralıın. 21.30: Son haberler~ - Bor· 
salar. 21.50: Plak ne,rıyatı. 

BU KREŞ 
13 1 S Plii.k ve duyumlar. 18: Radyo sa

lon orkestra ı - Sozler. 19.20: Konserin 
.:urdı 20: Duyumlar. 20.15: Plak. 21: 
Sozlcr 21 .15: Senfonık konser. 23.45: 
Yabancılara duyumlar. 

VARŞOVA 

16.30: Salon trıyosu. 17: Çocuk prog· 
ramı. 17.45: Leh tarkıları ve korosu. 18: 
Söı:ler. ıs.ıs: Bach'm plakları. 18.50: 
Sozlcr. ı 9.15 • J~ıynno bırlığile şarkılar. 
19.30: l ılm bahsi. 19.40: Paxarı nasıl 
ı;eı;ırcyım) 19.45: Plak - Sözler. 21: Ha
fı{ mu.tık - Sozler. 22.35: Sarkılar. 23: 
Kuartet. 23.25: Dans pl5lı:ları. 

BUDAPESTE 
lB.30· Plak. 18.55: Spor. JSl.10; So1• 

lcv. 19.30: Piyano-Keman konsen. 20. 10: 
Vıctor Hugo hakkında s6zler ve guftde
rı bulunan muz1k eserlenndcn parçalar. 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

İSTANEUL 

IS· Dans musikisi (plak). 19: Tiyatro 
mu sıkısı plakları. 19.30: Co~uk Ha ti: Me
sut Ccmıl. 20: Ses kuarteti. Birinci Sop
rano: Bayan Hırıstınn Ikinci soprano : 
Bnyan Ro:tita. Tenor Bay Fcrran. Bas 
Bay Va ılyadıs. 20,30: Radyo ca7. ve 
tango grupları ve Bayan Bedriye Tuıün. 
21.35 • Son haberler - borısalar. 21.50: 
Sıcan musıkısı (plak). 

BÜ KREŞ 

13 OS: Orkestra - Sozler. 13.55: Orkes
tra. 14.15: Duyumlar. 14.30: Konserin sü
rC"gi. 18 : Silel muzık. 19 20: Konserin ıu
reği. 20: Duyumlar • So:zler. 21: Dans 
mur.ığl . 22 30: Duyumlar. 22.45: Dansın 
&ureğt. 23.45: Fr. ve Alm. duyumlar. 

VARŞOVA 

17. 15: Keman konseri - Sozler. 17.45: 
Şarkılar - So:der. 18,15: Plak - Sozler. 
J 9: Skeç. 19.~5: Plak - Sozltr 21: Lem· 
berg'dcn: Hıılif mıizık 22: Sözler. 22.30: 
Mızah. 23: Populer konser. 24.0S: Dans. 

LAYP.llG 

IS· ReJ')ortaj - Sozlcr. 19 40· Suel mü
rık. 21: Duyumlar. 21.10: "Annechcn von 
Tharnu .. adlı piyes 23.10: Duyumlar. 23. 
30: Eflcncclı müzik. 

BUDAPESTE 

18.45: Koro. 19 25: "M:ılta (Konferans) 
19 55· Mı"ar muziğı. 20 50: Soylev. 21.20: 
Danıı. 22.~: Duyumlar. 23.10· Plik. 24: 
Caz. 

ViYANA 

19: Hıılk snrkılnrı. 19 30• Aylık duyum 
toplantı ı 20· Duyumlar 20.10: Miizikli 
ve carlı karışık popurl. 21.10: Swzler. 21. 
ıs· ltenl tıyatro 22 40: Fılm bahsı. 23: 
Duyumlar, 23.10: Hafif havalar, şarkılar. 
23 'iO· ~01ler 24 05· Vıyananm gece i iyi. 
dır (S lvını; ku:ırtetı). 1: Role muzıği. 

• 
NÖBETÇi 

FCZANELFR 

Çembcrlitaşta Sırrı Rasim - Aksaray· 
da Şeref - Dcfterdarda Arif - Kara· 
gumrükte A. Kemal - Cibalide Necati
Gcdikpa,ada Asaduryan - Şchzadep şm. 

da Asar - Yemi tc Bensason - Eyilpte 
Hıkmet - Şchreminınde A. Hamdi-Sa. 

matyada Teohlos - Galatada Kapı içi -
Rostanbaşmda İtımat - Tcpebasnıda 
Kınyoli - Taksimde Tarlabaııı - Şışlide 

Nnrgileciyan - EyUpte Hıkmet - Has • 
kovde Halk - Ka ımpaşada Merkez -
Buyukad da "ınasi Rıza - Hcybclıde 
Yusuf eczaneleri. 

• 

22: Duyumlar. 22.20: Macar muziii " 
Sozlcr. 24.10: Caz. 

MOSKOVA 

19 20: Plak. 20.30: Edcbıyat. 22-24: 
Yabancı dıllerle yayımlar. 

VİYANA. 

18.30: Yeni ingıliz şıırkılnn. 19.20: Sciz:
lc:r. ı 9.25: Tarı hı el yayım. 19.05: Soz:ler. 
20: Duyumlar. 20.10: Uluı;nl ıcrvis. 20.30: 
Scnfonılı: konser. 22: Reportaj. 23: Du· 
yumlar. 23: Radyo orkcstrasL 23.40: Söt· 
ler. 24.05: Konııcrın surcGİ. 24.45: Dans 

• 1 lkıncife$rin Cuma 

BOKRES 
13-15: PJ"k ve duyumlar. 18: Radyo 

orkestra L 19: Sozler. 19 20: Scrcnadlar 
ve hafif havalar. 20: Duyumlar. 20.15: 
Pliik 20.35: Operadan role. 23.45: Yaban• 
rılara duyumlar. 

VARŞOVA 

18.20: Opera parçaları. 18.SO: Spor. 19: 
Oda muııği 19 30: Sozler. 19.45: Plak • 
Sozler. 21: Moznrfın son eserlerinden • 
Sözler. 22.15: Şarkılar. 23.30: Plfık. 

BUDAPESTE 
17: Bertha salon orkestrn&L IS.2"i: 

Soylev. 19: Verdi'nin "Rekuim., operası 
20.50: Duyumlar. (Yortu muna&ebctıle 
tatil). 

MOSKOVA 

19 20: Kon!lcr. 20 30: Edebıyat. 22-24: 
Yabancı ddlerle yayanlar. 

ViYANA 
18 15: Adsızları mezarda ziyaret (Re:· 

portaj). 18.25: Sbzlcr. 18.55: Rıchard 
Vngner'in "Par ıfal.. operası (Operndan 
nnkd). 20 45: Duyumlar - Spor. 23.45: 
Duyumlar - Son. 

• 
2 lkinci•eşrin Cumartesi 

BOKREŞ 
13-15: Plak ve duyumlar. 18: Sucl kort· 

ser. 19: Sozler. 19.20: Konscnn sürcfi. 
20: Duyumlar. 20.15: Plak. 20 45: Ya• 
hancılara duyumlar. 23.55: Duyumlar. 24: 
Role konserı. 

VARŞOVA 

17.45· Sarkılar - Muhtelıf 19: Çocuk 
tiyatrosu • Sozler. 19.45: Plalı: (Mozart) 
Soz.ler. 21: Solıstlcr tıırafmdan konser. 
21.45: Duyumlar. 22: Dışardakı !ehliler• 
sozlcr. 22.JO: So:dcr. 23 50: Plak • 

BUDAPESTE 
18 30: Şarkılar. 19.30: Reportaj. 20 10: 

Kılısc çanları - Org konseri. 20.40: Sıır· 
ler. 21.10: Opera orkestrası. 22.20: Du• 
)'umlar. 22.40: Plik. 

MOSKOVA 
20.30: Konser. 22: Almanca yayım. 

22.55: Role 23.05: Fransızca yaynn. 24: 
hveççc yayım. 

VİYANA 
18.45: Pliik. 20: Duyumlar. 20 10: Si· 

ir. 20 30: Mozart konseri (Rckuim). 21. 
15: Siir 2t ao: Ölu d nsı. 22: Dınt ~a
yan. 22.30: Fılm bah ı. 22 50: Sor~ ce
vap. 23.10: Sarkıl r 23.10: Şarkılar (Şu· 
bert). 24: Org lı:ons~rı. 

SiNEMALAR 
TiYA TR OLAR 

t 

NA$1T • ERTUCRUI. SADi 
Şehzadeb:ışı TURAN Tiyatrosunda 
Bu gece saat 20,15 te. Cumartcsı - Pl\• 

ı.ar Matınc 15 tc KUDRET HELVASl 
Vodvıl 3 perde. Yakında: BABA. Her ı.ara 
fa tramvay. Teleıon: 22127 

• ŞEHiR TiYATROSUNDA 
25 Bırıncıteşrin cuma gunu akpmı ıaııt 
20 de Ölçuyc olçil - 26 cumartesi ı;un: 
diız saat 15 de çocuklara. 26 cumarte$l 
ak,amı ııaat 20 de Yar sa. 27 pazar gun• 
duz: saat 10 da çocuklara. 27 pazar ı;:un· 
düz saat ıs de Yarasa. 27 Pazar ak~amı 
saat 20 de Y rasa. • TEPEBAŞl BELEDlYE GARDENBAR 

Kışlık salonu çıldı. Her akııam mUzık, 
dans, varyete numaraları. Kab re ncfıı 
alakart ve tabldot yemekler ehven fiat· 
tar. Pazar gunleri 17 .30 da çaylı dan•ı 
varyete, c;ay komple 75 kuru~. 

• I·RANSIZ TİYATROSUNDA 
SÜREYYA OPERETi 

Bu ak5nm 20,30 da 
EMlR SEVtYOR 
Operet 3 perde 

Yakında: Bny - Bayan. Ya7:anlar: Mah• 
mut Yeıan \'e Necdet Riı5tu. Muıık ' 
Sczaı ve Seyfeddin Asaf. • • Alknzar ı Şandu - Sıhirli Ad:.. 
• Şıkı Un kalp h r olursa 
• ipek: Define adası 
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L 1 M A N 

HAREKETi ERi 

Bugün lımanımızdan .:ıdccck vapurlar: 
S aı 

21.
J9,-
19.-
20.-
9,-

20.-

Sııadet Randırmaya 
Gerze Bartma 
Mersın Ayvalıga 
Bandırma Karablı;aya 
Guzel B;1ndırma lzmite 
Ankara Karadenızc 

• 
Bugun lımanmııza gelecek vapurlar: 

Sa ı 

15,30 Gıllcemal Karadenizden 
6.30 Gulıı·h:ıl Bıındırmııd.ın 

16,IS Ayten İzmitten 
ı7,- Bıırun Mudanyadan 
6,- Bandıcma Karabicadan 
8.30 Antalya Barımdan 

• 
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1 Görünüş italyanlarm Pazar ~eni k'uvvetler gönCfermiyecek • 

lır. 

4- İngiltere, bu teklifleri ka
bule değer gördüğü takdirde, bu 
teklifler Uluslar Sosyetesinin 
13 !er komitesine yollanacaktır. 

Soyl ndiğine gö~, Jtalya Harra· 
tın bir kınnında, Tigre ve Ogadcn• 
de bir nevi imtiyaz isteyecektir. 
Bu bölgelerin kanuni egemenliği 
llabeı imparatonınun elinde bulu
;acaktır. A•ıl Habefistan, Uludar 
osyetui be ler komitesi tarafın • 

dan 1.aaarlanan araıuluuıl bir yar· 
dımdan i tilade edecektir. 

Bu, Musaolini'nin Habef muhcua· 
nta.nnr daha fazla uzatmamaya ka· 
J"ar Verdiğini göstermektedir. Fa • 
~~t, :amanla ltalyan kuvı>etini mai 
tıp edebil ceklerini ümit eclen Ha 

beflerin kuıJVetli itirazlarda bulun· 
malan muhtemeldir. 

ltal;ya yeni gÖriİ§ 
ınelere tara/tar 

~oma, 25 (A.A.) - Havas Ajanttı 
}"tan bildiriyor: "ltalya hükumeti, 

lngUtere ve Fransa ile doğrudan doğ 
:-Uya göruşmeler yapmağa taraftar 
?l:nakta beraber. Cenevre çerçevesi 
ı~nde yapılacak bir uzlaşmaya da 
ll'ıubam buluçınamaktadır. 

İtalya barış im
kanları arıyor 

l Lo.ndra. 25 (A.A.) - Bu sabahki 
ngılız gazetelerine göre, Italyanm 

~arı imkanlarını aradığı doğrudur. 
n~ §imdiye kadar kesin bir plan 

tesbıt edilmi degildir. Times gazet~ 
1 Laval'in henüz Ingiliz elçisine İtal
rnın ~ekliflerinc dair hiç bir ey söy 
~ıncmış oldufunu yazıyor. 

ev Chroniclc gazetesi, ekonomik 
:ıecri tedbirlerin tatbikından önce bir 
antaŞtna elde edileceğine dair Edenin 

lrıozler.ine hücum etmekte Fransa ile 
n ·1 ' gı tere ve Italya 6rasında kararlaş· 
~rtlacak bir tarzı halli mi Habcşis-
ana tekili edileceğini sormaktadır. 

ltal;yan teklifi 
Londra, 25 (A.A.) - İngiliz resmi 

;118hafili, Paristeki lngiliz elçiliğinin 
~alyan barı tekliflerini ihtiva eden 

r tebligat aldığı hakkında yabancı f azet.elerde çıkan haberi teyit eden 
~ btr malümatın imdiye kadar Dış 

d 
ka
1 

nlıgına gelmediğini bildimıekte
ır er. 

Barıf için yapılan aondajlar 
~ı L~n?~a, 25 (A.A.) - Reuter A.ian 

hıldırıyor: Londra resmi sevenleri, 
~ beş gUn~enberl yapılmakta olan 
t;iJ~ sonda3lan hakkında büyük bir 
:t t muhafaza etmektedirler. Lavat 
arafından dün Ingiltere büyük elçisi ;e 

1 
hanş teklifleri bildirilmiş olması 

a anlarunakta ise de Fransız başba
a~~ın. ~lçi ile banş sondajlarının 

ık:ıc l§tnunı mevzuu bahsettiği muhak
ı- . gorulmektedir. Londra, Ingilte· 
ı-~n~n barış görüşmelerinde oynadığı 
b lı.ı, Uluslar So yetesi ile Habeşistan 
t ~~bı~ bir müşahitlik mahiyetinde 
:r ~ a ki etmektedir. Fransa, banş gö
t UŞtnelerinin geligimi hakkında lngil-
2' ereye malumat vermekte ve Ingilte
t~ \u göri.ışmelere faal bir şekilde iş· 

ta etınemektedir. 
1in~t~yan gazetecisi Gaydanın Musso 
1• ın barı teklifleri hakkındaki hü
"Bilaına onem vermek gerektiğini söy 
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liyen Londra resmi çevenleri, bu tek
liflerin doğrulugu. yahut yanlışlığı 
hakkında hiç bir gey ilave etmemekte 
dirler. 

Siyasal çevcnler, henUz yakın olan 
bir mazide tUrli.ı tavassut metotlan 
bulunmu oldugunu hatırlatmaktadır
lar. Bu çevenler. Şako muharebesinin 
muhasnnlara yakın olan güney Ame
rikası devletleri tarafından durdurul
duğunu ve bu müdahalenin Uluslar 
Sosyetesi tarafından adece onaylan
dığını bilhassa kaydetmektedirler. 

Trablustaki asker
kerler geri çekiliyor 

Napoti 25 (A.A.) - Şimdi Trablus 
ta bulunmakta olan Metauro fırkası I 
talyaya dön~cektir. Bu fırkanın bir 
kısmını yüklenmek üzere, ( Sannio) 
vapuru Trablus'a hareket etmiştir. 

Bingaziden de bir 
fırka çekiliyor 

Ronın, 25 (A.A.) - Stefani Ajan
sının resmen teyit ettiğine göre hüku 
met, şimdi Bingazide bulunan fırka
lardan birine, ltalyaya dönmek emri
ni vermiştir. Resmi çevenlerin ilave 
ettiklerine göre, Bingaziye İtalyan 
kuvvetlerinin gönderilmesile Akde -
nizde Ingiliz harp gemilerinin bulun 
durulması hakkında hiç bir zaman 
doğrudan doğruya bir münasebet ol
mamıştır. 

Maamafih. bu çcvenler, ltalyanm 
bu hareketinin Ingiltereye de bu şe
kilde bir harekete sevketmesile sonuç 
lanac.ağmı umut etmektedirler. 

Auenol Londrada 
Londra. 25 (A.A.) - Uluslar Sos

yetesi genel sekreteri bugün öğle ye• 
meğini Dı Bakam ile yiyecek ve son 
ra Londradan ayrılacaktır. 

Romaya göre sİya•al 
konuımalann manan 

Roma, 25 A.A. Dışişleri Bakan
lığının, söz söylcmeğe yetkili bir şah
ısiyetinin, bir ajans aytarına söyledi
ğine göre, ltalyan • Habeş anlaşmaz· 
lığının kotarılması hakkındaki arsıulu 
sal konuşmalar, kesin bir plan üzeri
ne istinat etmemekte, bir başlangıç 
mahiyetini taşımc1ktadırlar. 

Mareıal Pelain ıerefine ziyafet 
Londra, 25 (A.A.) - Mareşal Pe

tain·in gezisi münasebetile Fransanın 
Londra büyük elsisi, Mareşalin şerefi 
ne bir ziyafet vermiş ve Mareşal, In· 
giliz genel kurmayı baJkanr ile uzun 
uzadiye konu~muştur. 

Alman vapurları /talyan 
limanlanna uğrayacak 

Ccnova, 25 ( A.A.) - Doyçe Afri. 
ka Linien kumpanya r Usmubara ve 
Vatu si Alman vapurlarının Cenova 
limanına uğrayacaklarını bildirmekte 
ve bu karara muhalif olarak çıkmış 
olan haberleri yalanlamaktadır. 

ldıenderiyeden bir in· 
gilis gemüi gidiyor 

lskenderiye, 25 (A.A.) - "Reso
lution'' adlı lngiliz harp gemisi lngil 
tereye hal'Cket etmiştir. Ayni sınıfa 
mensup olan "Ramillies" gemisi (Re 
solution) un yerine geçmek üzere ge
lecek ayın 11 inde lngiltcrcden bura
ya glecktir. Rcuter Ajansının Deniz 
Bakanlığından öğrendigint' göre, Re
solution gemisi Akdeniz sulanndaki 
hizmet devresini bitinni tir. 

italya -Habeş harbi 
11-t ~u nıanevra akamete uğramıştır. 
ta a C§liler ert bir muharebeden son 
kiı kanh zayiata uğrayarak geri çe· 

tnC:k zorunda kalmışlardır. 
) liücumun püskürtülmesi, yeniden 
"apııa.n yollar sayesinde topçu kuv
le~~erınin ileri mevzilere kadar nak-

ı'lrnesi sayesinde kabil olmuştur. 
~ talyan uçak.lan düşmanı kovala
'\I ıştır. Uçmanlar, Ras Seyyum kuv
~tlerınin Ghera ırmağı etrafında 

~landığrnı t6bit etmişlerdir. 
tı taly~nların Habeş arazisine ba • 
tn ~l bi.r surette giri teri devam et -
ta e tcdır. Her biri bir yerli sübay 
•·..\afından kumanda edilen 20 şrr 
~i ~kcri,,dcn mürekkep gruplar, bu 
le;ı§e yaramaktadır. Sivil komiser • 
1u • b~ gruplara refakat etmekte o· 
hap ~ıçbir mukavemete uğramadan 
la Ylı uzaklara kadar yayılmaktadır· tak ~Çaklar bu Uerleyige uygun ola-
1?'1 l ışgal edilen bölgelere beyanna • ;er atmaktadırlar. 
le ıgre bolgc inde ve henüz Habeş
)': elınd bulunan 40 yerli şef, ltal
de n nıevziterine murahhaslar gö.n
ltı ~1 ler ve kendi topraklarının ya-
1~ a İtalyanlar tarafından işgal e· 

1111 : ını gormek istediklerini bildir· 
erdır, 
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Ogaden'e doğru ilerliyorlar 
Adisababa, 25 A.A. - Röyter a

jansı aytan bildiriyor: 
Sôylendiğine göre, Güney İtalyan 

ordusu Ogadenc dogru ilerlemcğe 
başlamıştır. 

Ras Seyyum İtalyan 
uçaklarını şaşırttı 

Adisababa. 25 A.A. - Dolaşan 
yayıntılara göre, İtalyan uçak filo
ları Ras Seyyumun kampı üzerinde 
uçmaya tesebbus etmişler, fakat mu· 
vaffak olamamı lardır. Ras Seyyum, 
aahte çadırlar kurarak düşmanlan 
şaşırtmıştır. 
Habeş otoritelerinin Etit bölgesin· 

de casus olduğu sanılan bir Habeşi 
yakatıyarak uçak il~ Adisabal:,1.ya 
götürdükleri haber verilmektedir. 

Habeşistanda herkes asker 
Adisababa, 25 A.A. - Hüklımet 

harp hazırlıklarına devam etmekte • 
dir. Orduya kayıtlar ve kuvvetlerin 
toplanması da hararetle devam edi
yor. A ker toplamıya memur olan ko 
misyonlar ayni zamanda mektepleri 
de teftiş ve 14 ite 16 ya arasındaki 
gençlere orduya yazılmayı teklif et• 

Sılayın ba kanhğında yapılan Ka- te-sı· G u·· n u·· T.a a rruza 
mutay toplantısında Tarım Bakanı l ı 
Muhlis Erkmen, orman yangınlarına 

karşı ne gibi tedbirler alındığı hak- Geçeceklerı· n 1• G 0•• sterı·yor kında Berç Türker (A,yon) tarafın· 
dan yapılan soruya karşılık vermiştir. 
Tarım Bakanı, memleketimizde or

man yangınlarının mühim tahribat 
yapmakta olduğunu ve bu yıl çıkan 
yangın sayısının 400 ü geçtiğini işa
ret ederek bu son yangınlar etrafın
da tahkikat henüı: neticelenmemiş 
olduğundan şimdilik bir §ey söyliye
miyeceğini ilfıve eylemiş ve demiştir 
ki: 

- Ne otursa ol un, ben bir ağacın 
yanmasını dahi ziya telakki eder ve 
bunu acı ile anarım. Bu sene yangın
lann çok olmasının başlıca sebebi 
havanın üsnomat kurak gitmesidir. 
Ve böyle kurak yıllarda yangınların 
çok olduğu kayıtlarla sabittir. Bu se
ne birçok yerlerde bir katre biıe yağ
mur düşmemiştir. 1927 senesinde 
700, 1929 da 156, 1931 de 200, son
ra 932 de 91, 33 de 96, 934 te ise 50 
yangın kaydedilmiştir. Bu itibarla 
yangın adedi bu sene sok,, fakat sa
ha itibarile o kadar geniş değildir. 

Bakan, orman ~ngınları karşısın
da gerek basın ve halk tarafnıdan 
gösterilen ilgiyi şükranla kaydetmiş 
ve demiştir ki: 

- "Yangınlar nasıl çrkır.Q.r? Bun
ları hazan bir çobanın ate§ yakması, 
yahut bir yolcunun mübalatsızca si
garasmı atması gibi haller sebep olu
yor. Tarla açmak, mh'a yapmak gi
bi kast makrun olanlar da vardır. 
Bunlarla şiddetle alakadar oluyor:ız. 
Fakat bu kabil dclaili cürmiy!yi tes· 
bit etmek ve müsebbiplerini cezaya 
çarptırmak zannedildiği gibi kolay ol 
muyor. Uzun sürüyor. 

Tahribi önlemek için ormanları 
tahdit etmek, muhafaza teşkilatını 
artırmak, mer'a işlerini halletmek, 
ormana giriş ve çıkıştan tanzim et
mek gibi çok paraya ve kanuni mü
eyyidelere dayanan ,tedbirler almak 
lazımdır. Bu tedbirler &.ırultaya sev 
kedilmiş olan orman kanununda der· 
piş ediJmiş bulunuyor. 

Arkadaşım, Uludağ taraflannda 
tek bir korucuya tesadüf etmedikle-

Türkerin takrirtne cevap veren 
Tarım Bakanı Muhlis Erkme"n 

rini söyliiyorlar. 
Uludag taraflarında ve civarında 

24 tane korucumuz vardır. Fakat bu, 
sahaya göre çok azdır. Elimizde bin 
üç yüz korucu vardır. Halbuki bu 
korucuların en u 7-S bin olması la
zımdır ki, yeni orman kanunu layi • 
hi:.i.~ •• ~;d bu hususta bazı tedbirler 
derpiş ettiğimiz gibi, orman muha • 
faza teşkilatına ait te bir kanun pro
jesi sevketmek üzere olduğumuzu 
arzederim. 

Kamutay bundan sonra İstanbul 
Darülfünunu ile Seyriscfain idaresi
nin 1931 yıh son hesajlarına ve mu
vazenei umumiyeye gıren baytarla -
rın uhdesinde maaşlı veya ücretli il 
ve uray baytarlıklarının içtima ede. 
bileceğine dair kanun layibalannı 
kabul etmi . 1 lkinciteşrin cuma gü
nü saat on be te toplanmak üzere 
dağılmıştır. 

izmirdeki MaCj Atinada 

Sovyet Cumuriyefçiler 
Oyuncuları Tevkif Ediliyor 
2 -1 Kazandılar . CBa tarafı ı incide] 

. Parıs. ~5 A_.A. - Atina gazeteleri· 
nın verdıklen haberlere göre, Atina
da cumuriyetçi 50 zabit tevkif edil
miş~ir. Bunlar arasında general Pan· 
nagıscaos da vardır. Diğer taraftan 
şüpheli görülen kırk kişi daha tevkif 
edilmi tir. Yeni Cumuriyeti partisi 
şefi Papanderiou bunların arasında· 
dır. 

İzmir. 25 ("Tan"m hususi tel
grafı) - Sovyet. İzmir maçı bu 
gün 14,S da Alsancak stadında 
6 bin seyirci önünde yapıldı. Cu 
ma olmasına rağmen. halk saat 
birden itibaren stadyom yoluna 
dökülmüştü. Sovyet ve Türk 
bayrakları ile süslenen tribünler 
de oturacak yer kalmamıştı. Ha 
kem İzmirli Mustafanm idare -
~ndeoyunaba~andL 

Oyunun neticesi 2-1 Sovyet
lerin lehinedir. İlk devrede İz -
mir takımı ,Sovyetleri daima of
sayde düşürecek bir oyun oynu
yordu. Ve bu devre müsavi şart
lar altında geçti. ilk devrede 
Sovyetlerin yaptığı bir gole Nec 
det 41 inci dakikada mukabele 
etti. 

ikinci devrenin 25 dakikcsın 
da İ7.mir çok hakimdi. Necdet, 
Sait. Vehap kombinezonu çok 
enerjik bir oyun oynadığı halde, 
Sovyet miidafaasmın daimi mü
dahalesi gol cıkarmağa ımkan 
vennedi. Son dakikada Sovyet -
lerin att1ğ-1 bir ~olden sonra o -
yun bitti. Maçı 2-1. Sov retler ka 
zandılar. İzmirin hücum hattı 
daha iyi oynasaydı. galebe mu -
hakkaktı. 

mektedir. 
Entellektüel tabakalar. a rrı bir u· 

lusseverlik göstermelrtedirler. İmpa· 
rator, Adisababada bir yabancı tara
fından yapılan el bombalannı tecrÜ· 
be etmiş ve tecrübeler muvaffakiyet· 
le sonuçlanmıştır. Kadınlar, kocala· 
rının cepheye götiirecekleri erzakı 
hazırlamaktadırlar. Bütün hizmetçi
ler askere alınmış ve yerlerine okul 
talebeleri getirilmiştir. 

200 bomba ile 7 Habef yaralandı 
Harrar, 25 A.A. - 4 İtalyan uça

gı. Gabradarrc'ı bombardıman et
mişler ve 200 den fazla bomba atmış 
lardır. 7 Hab~ askeri yaralanmıştır. 

T elız.ibe rağmen .. 

.~tina, 25 A.A. - Atina ajansı, 
Gırıtte karı rklık çıktıgına dair dış 
me?.1leketlerde dolaşan rivayetleri 
kat ı surette tekr.ip etmeğe mezun.· 
dur. Bütün memlekette tam bir sü • 
kun vardır. 

. Londra, 25 A.A. - Atinanın bil· 
tün tekziplerine ragmen, Giritte kı· 
Y~mın başladığı şayiaları kuvvetli • 
dır. 

Avusturyada 
Milis teşkiDatı 

Viyana. 25 A.A. - Başvekil 
mua~ni Staremberg ile türlü 
asken ve yarı askeri kurumlar 
başkanların arasında dün uzun 
konuşmalar olmuş ve konuşma 
sonra hiitün kurumların en kısa 
b~r ... zamanda genel bir Milis teş
kılatı altında birleştirilmesi ka -
rarlaş tırıl m ıştır. ----

Harpten lalma 350 obüs 
Pari , 25 A.A. - Sille ehri dva· 

rında toprağını ürmekte olan bir 
köylü, büyük harpten kalma bir o
büs depo u bulduğunu·hukumete ha· 
ber vermiştir. 

Yapılan ara tırmalar sonucunda 8 
bin kilo sikletinde 350 obils meyda
na çıkanlmı tır. 

Izmirde bir tren kazası 
İzmir, 25 ("Tan"ın hususi tel 

grafı) - Basmahane istasyo -
nunda bir trenkazası olmuştur. 
Afyon treninin iki vagonu hat -
tan çıkmış. birisi devrilmiştir. 
Yolculardan birkaçının berelen
mesinden başka bir kayıp olr.ı • 
mı trr. 

Londra, 25 A.A. - Reuter iljansr 
öğreniyor: 

İtalyan Şimal ordusu taarruz iha
zırlrklarına hızlı bır şekilde devam et
mektedir. Bundan da taarruzun Ro
ma üzerine Faşist yürüyüşünün yıl· 
dönmü olan önümüzdeki pazartesi 
günü başlıyacağı teeyyüt etmektedir. 

Habeşlerin, Makalle üzerine İtal· 
yan yürilyi.ışüniln oni.ıne geçmek için 
harbe giri melen ihtimali azdır. Çün
kü bu ehir civarında mühim hiçbir 
Habe kuvveti yoktur. Ras Seyum 
belki yandan taarruzlan tercih ede
cektir. Bu sevkülceyşi, muvaffakiyet· 
siz olarak Aksumun batısında da tat
bik ctmıştir. 

Cenup cephe ine gelince. Şclabe 
ve Taferakatema'daki iki Habeş ko
lunun İtalyanla!" tarafından zapte -
dildiği Adisababada resmen teyit e
dilmiştir. Bu iki karakol mevcm1m
dan henUz yaşıyan birkaç kişi bitkin 
bir halde Gorah.ai'ye gelmislerdir. 

Gorahai'den Adisababaya telsizle 
verilen haberlere göre, Habeş garni
zonları, hava bombardımanlarile tak· 

viyc edilen İtalyan bucumlarına <je • 
tin bir surette mukavemet etmişler
dir. Karakollar. miıhim İtalyan pi -
yade ve mitralyöz kuvvetlerile mu • 
hasara edilmişler ve bu kuvvetler şid 
detle ateş açmı !ardır. Habeşler fev. 
kala.de müdafaada bulunmuşlardır. 

Fakat garnizonlar hemen hemen 
tamamen ımha edilince gen kalan bır 
kaç kı i karakolları terketmişlcr, ka
ranlıktan istıfade ederek kurtulmuş· 
lardır. 

İtalyanların Gorahai'den kırk kilo
metre kadar uzakta tanklar tahşit et• 
tikleri zannedıliyor. Habeş gllmizon
ları şıddetle müdafaaya hazırlanmak
tadır. İtalyanların her an hücumuna 
intizar edilmektedir. İtalyanlar Go· 
rahai'nin cenubunda evkülceyş nok
tasına hakim bulunuyorlar. 

İtalyanların, Gorahai'yi işgal et -
tikten sonra temizleme harekatı ile 
yan cephelerdeki tali Habeş karakol
larının alınması i ini piyade kuvvet· 
lerine bırakarak, makineli kttaatla 
Sasabenek'e dogru ileri hareketine de 
vam edecekleri zannedilmektc,dir. 

40,000Asker imparatorun 
Önünden Geçtiler 

Adisababa, 25 A.A. - Reuter ajansı bildiriyor: Vollamo bb1 • 
gesinden buraya gelen 40 bin asker, imparatorun önünde bir ge
çit resmi yapmışlardır. 

Muntazam orduya mensup kıt'alar Djidjiga'ya gitmek üzere 
bu sabah Harar'dan hareket etmişlerdir. · 

İmparator Tahtını Kaybeder 
Londra, 25 (A.A.) - Yüksek bir Habeş memunı Reuter Ajan 

sına beyanatta bulunarak, İtalyanlar en küçük bir Habeş topra
ğını işgal ettiği müddetçe barışın mümkün olamıyacağını söyle· 
miştir. İmparator Tigre mıntakasmı İtalyanlara bırakmaya mu 
vafakat edense, kendisine tazminat verilse veyhut bir liman ter
kedilse dahi, tahtını deııhal kayıbedecktir. • 

Fransa Eskisine Benzer 
Bulundu Tekliflerde 

Londra, 25 A.A. - lngiliz gazetelerinin Paris aytarlarma gO. 
re, Fransa anlaşınazhğın kotarılması için yeni tekliflerde bulun
muştur. 

Fransa Tigre' de İtalyan himayesinde bir prenslik kurmasını 
ve bunun yanındaki bölgelerin de İtalyanın mandasına verilmesi
ni teklif etmektedir. Bu mandayı Uluslar Sosyetesi verecektir. 

Mançester Guardiyan gazetesinin siyasal aytarı diyor ki! "Lon· 
dra böyle kabul edilemez şartları nazarı itibara alamaz . ., 

Roma - Londra Görüşüyor 
Roına 25 A.A.) - üç gündenberi Roma, Paris ve Londra ara 

sında gÖrüşmeler olmuştur. Fakat, l talyan mahafiline göre, dip 
lomatik temas devam etmektedir. Şimdi merkezi siklet Roma 
ile Londra arasındaki müzakerattadır. Burada İtalyanın hiçbir 
asgari teklifte bulunmadığı kaydediliyor. 

Deniz Konferansından Umut 
Londra, 25 (A.A.) - Gazeteler, 2 Birincikanunda toplanacalt 

olan deniz konferansım, büyük bir ümitle beklemektedirler. Da. 
ily Telegraph bunun hakkında diyor kri: 

lngiliz hükumetinin esaslı emeli, muayyen bir müddet için 
deniz inşaatı programlarını tesbit etmek ve bu uretle alabildi· 
ğine bir yarışın önüne geçmektir. Maamafih bunun için tle mev. 
cut esaslar çok dar ve çürüktür. -----
Tedbirler Tatbik Ediliyor Mu? 

Londra, 25 (A.A.) - Tecim Bakanhgı, silah ihracı için Ual· 
yaya verilen müsaadelerin geri ahndıgmı bildirmektedir. Bu ıka· 
rar.la i}.gil~. olan maddeler arasında, u~k P.arc;alan, uçak motör
lerı, sunguler, kıhnçları mızraklar, dınamıt ve saire vard~r. 

Almanya Silahlanmak için 
800 Milyon Sterlin Sarfetti 

Londra, 25 A.A. - ·Ç~urçil Avam Kamarasındaki beyanatında 
~~~nyanın bu sene sılahl~.~ak için 800 milyon JngiJiz lirası 
gıbı .ın~flıl~ryacak kadar muhım bir para sarfcttigini kaydederek 
demıştır kı: 

Bu iş, diger işleri gölgede bırakacak kadar mühimdir. Bu amil 
dir ki, Fransayı scnebaşmda İtalya ıle olan anla mazlı m halle 
mecbur etmiştir. 
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MUHABiR MEKTUPLARI KÜLT Ü R 
Amerikanın Kültür Kurulu Hegel'in Estetiği Ve Biz 

incir Kurdu Savaşı Bu Yıl 
iyi Sonuçlar Verdi 

• 2 -
Şimdi bütün o çocuk kalabalığı ile 

uguldıyan okulları zihnimde canlan· 
cirnyorum: f ıte Şikagoda Stook 
Yards yakınında, içine kaynamış et 
kokusu dolan, Dayton'da her tarafın· 
dan çiçek taıan ve Boston'da yağ· 
murlu bir gökyüzü altında kararan 
okullar, New-York'un yeni İtalyan 
mahallesi olan Bronx'da dahi Ange· 
lo Patri ve Yahudi-Leh mahallesin
de Mıs Knox'un idare ettiği okullar, 
nihayet nice endustri ve tanm ''mil· 
ıtegallibe.. sinin çocukken, gözlük· 
1ü bir öğretmenden alfabe öğrendik· 
leri şu küçük kırmızı okullar "the red 
1>choll Hause., .. Az kalsın. Gary'nin, 
bu mantar ıehrin boş arsalannda 
gördiığüm portatü okulu unutuyor -
dum. Hakikaten, Amerikadaki halk 
terbiyesinin Eiziyonomisini kısaca be· 
lirtmek için bütiln bunları hatırla· 
mak lazımdır. 

arifinin bir hususiyetidir. 5 inci cad
dede geniş salonlariyle muazzam bir 
kütüphane, N ew-York çocuklarının 
emrine amadedir. Çocuklar, isterler
se burada okuyabilirler, isterlerse 
seçtikleri kitabı alıp evlerine götü· 
rcbilirler. Gene New-York şehrinin 

Hegel - elimize ge~miyen - ilk 
estetik derslerini Heidelberg'te 1818 
seneainde vermiştir .• Bu tarihten iki 
sene evveline kadar bu derslerin ve
rilmesine imkan bile olamazdı. Çiin· 
kü Hegel felsefesinin bütün yapnı 
ile birlikte estetiğini de üstünde ta
şıyacak olan eser (Hegel'in Jojiği) 
1816 da bitiyor. Bu eser meydana 
gelmeseydi Hegel'in estetiği yaratı
lamazdı. Hegel ancak lojiğini neş
rettikten sonra insan tarihinin en de
rin muhtevasına, insan benliğinin ta
rihine olgun bir ruhla ve emin bir el
le teklini vermeğe başlryor. Estetik 
bir olgunluk çağının eseridir. 

esas fikirlerin tebarüz: etmesi için z;a. 
ruri addolunmalıdır. Hayvan Cinslerinin Islahı 

Alını.l/or • Bugün hemen hemen unutulan bu 
büyük eserin tarihi kıymeti hakkında 
fazla söz söylemeğe lü.z:um bile yok. 
Klasik estetiğin Baumgarten'den, 
Kant'tan Hegel'e kadar kazandığı bü
tün bir muhteva bu eserde katıksız 
ve tam olarak mevcut bulunuyor. 
Classiciste san'at tarihi bu eserde ke
male eriyor: lnsan tarihini bu kadar 
büyük bir gözle gören kitaplar azdır. 

i çin Tedbirler 

muhtelif mahallerine dağılmış ~ 
lan 48 şubeden, istedikleri gibi isti· 
fade ederler. Bu okuma salonlarının 
büyük bir kısmında, kendiliği.Jıden 
okuma zevki olmıyanlara bu zevki a
şılamak için bazı çarelere de başvu
rulur: Mesela yuksek sesle okumalar 
yapılır. 

Bütün bunları gördükten sonra, 
Amerikaya geldiğime hayret etmiş 
olan ıevgili hemşerim, sizi düşlin· 
düm. Nekadar yanılmış olduğunuzu 
bilseniz l 

Hegel estetiğrinin bugünkü kıyme
tine gelince.. Bugünün bakımından 
bu eserin tanıtılmasile idealist fikir 
dilnyasının Türk aydınlarına açılma
sı ancak temenni olunabilir. idealist 
tradisyonun ünü ve "adı" olan bu -bü
yük savaşçısına bugün her zamandan 
fazla ihtiyacımız var. 

:lşte minimini okul talebelerinin için
den grup halinde geçtikleri bir sokak. 
Karşılıklı kaldırımlarda yürüyen iki 
iki çocuklar arasında bir llistik top 
dolaşıyor. Küçük bir kızcağız, te
kerlekli patenlerile koşturup duru
yor. Otomobilden eser yok. Burası 
bir mektep sokağıdır. Her tarafta 
"Mektep! Dikkati Arabacılar, bey· 
girleri tırısa kaldırmayınız, beyhude 
gürültü yapmayınız. yoksa cezalanır· 
sınız ı .. levhaları var. 

Öğretmen talebelerine büyük bir 
nezaketle muamele eder. Ayni neza· 
ket diş, el ve saç muayenesinde bile 
vardır. Bütiin itirazları ve bütün e
saslı mazeretleri giiler yüzlüHikle 
kabul ederler. Çocuklarla birlikte 
neşelenmeği, onlann oyun ve spor
larına JCatılmayı bilirler. Bütün bun· 
lara rağmen öğretmenin çocuklar 
üzerindeki otoritesi pek büyüktür. 
Bu otorite, biltün gerçek otoriteler 
gibi, tinci (manevi) ve sosyal bir 
üstünlüğün grupta yarattığı bir hay
ranlıktır. Ve talebe öğretmenin gü
ler yüzlülüğünde gizlenen bu otori
teye seve ıevc bağlanır. Bütün A· 
merikada yalnız bir tek disiplinsiz 
sınıf gördüm. Sınıfın kadın öğretme
ni, tedaviye muhtaç bir nevopattı ve 
disiplinsizliğe daha ziyade kendisi 
sebep oluyordu. 

Mücerret ve ıpekulative dü§lince. 
ye kendi dilini veren bu adamın "ha
yatın altm ağacından" nasibcdar ol
madığı zannolunmasın. Şüphesiz He. 
gel her 11eyden evvel filozoftur, este
tiği de Jojiği ile çok yakından ilgili. 
dir. Fakat Hegel, müıahhasa hakikt 
bir sevgi ve meyil duymasaydı, esteti 
ğinin bugünkü eklini almasına yine 
imkan olamazdı. Filozof gözünü ve 
görgüsünü terbiye edebileceği zama
nı daima bulmuştur. Berlin'in san'at 
kolleksiyonlarını evinin içi gibi tanı
yor. Anvers, Viyana, Paris müzeleri
ni heyecan duyarak geziyor. Hollan
da mutbaklarınm cilalı, temiz parke
lerine hayran kalıyor ve anlatıldığına 
göre yeni bir saç modası gözünden 
kolaylıkla kaçma:zmıı. 

Şüphesiz Hegel'in san•at hakkında
ki fikirlerini, olduğu gibi bir bloktan 
- hi~bir münakaşa ve kritiğe lüzum 
görmeden - kabul etmek imkanı 
yoktur. Hegel diyalektiği (yani te· 
zatların vahdeti prensibini), her za. 
man yerinde kullanmarnı~tır. Bu yan
lış tatbikattan doğan hatalara bütün 
felsefesinde tesadüf olunur. Estetik
te bu hatalardan kurtulamıyor. Sanat 
tarihinin çok çeşitli dünyasını bütün 
zenginliğile görmeğc ah§ttğınızdan
beri bu hatalar büsbütün göziitnuze 
batıyor. Hegel, san'at mefhumunun 
tarihte muayyen bir kavmin "Yunan
lıların" san'atile hakikat olduğunu 
söylüyor. Bugün biliyoruz ki san'at 
mefhumu Yunan kavminin san'atinc 
inhisar ettirilemez. Hegel her devrin 
Gan'atini, Yunan san'atile ve bu san· 
atin gli.z:ellik ideatile ölçüyor. Bugün 
yine biliyoruz ki bir san'at stili Yunan 
san'atine benzemiyorsa, benziyeme
diğinden değil, benzemek istemedi
ğindendir. 

'Aydın Halkevlileri Efes tiyatrosunda. 

Okul binası, öyle muhteşem bir 
bina değil. Dış merdivenlerinin hep· 
ei taştan yapılmamış, çünkü font, A· 
merikada daha ucuza mal oluyor. Bi
nanın içi, çok giller yüzlü, insan res
mi bir daireye girdiğini hiç de zan· 
netmiyor: Methalde bizzat çocukla· 
rm yaptığı kara kalem desenler, hat
tı yağlrboya resimler asılı. Direktör· 
lUk bürolarında genit yapraklı saksı
lar, örtülü masalar var. Her taraf, 
adeta bir Home, bir ev içi manzara
sında.. Bütün kapılar ardına kadar 
açık ve çocuklar, şen, konu~arak do· 
la şıyorlar. 

Saat sekizi çaldı. Şimdi büyük sa· 
londaki toplantıya gitmek .zamanı· 
dır. Bu toplantı da ne? Her hafta, 
bazan sayısı 4000 c kadar yükselen 
okul talebesinin muayyen sınıfları 
burada toplanır ve tören yapılır. Öğ· 
tetmenlerin bir kısmı talebe arasına 
dagılmış, bir kısmı da direktörün 
yanında... Bu tören günleri, ekseri
ya, armonyom refakatinde prkı aöy· 
len!r, günlük meselelere dokunulur, 
kostümlü revüler, yazıcısı ya gen~ 
bir öğretmen, yahut bir talebe olan 
komediler oynanır. Fakat her .zaman 
toplantı, selam ve milli marıla biter. 
toplantı, bayrağa selam ve milli 
mar la biter. Toplantıdan maksat, 
çocuklarda bir topluluk duygusu. u
luııal, sosyal birlik ve beraber. 
fikrini y.aratmaktadır. 

Her vakit bu törene ayrılan yarım 
saat, beyhude bir "vakit zıyaı., olmu· 
yor: bilakis bu törenler sayesinde, 
mektebi çocuklara sevdiren ve ço· 
cukları mektebe ısındıran bir gönül 
bırliği \!yanıyor. 

Binanın diğer tarartarında çalışma 

çoktan baılamışbr. Bir sınıf, mekte· 
hın sinema salonundadır: Çocuklara 
••sir buğday tanesinin seyahati .. 
isminde bir film gösteriliyor. Film 
bugdayın nasıl ekildiğinden başlı

yor, ekmek haline gelip nasıl yenil
diğine kadar her safhııyı gösteriyor. 
Filmde değirmenlerin, tahlil labora
tuvarlarının, nakil vasıta tarının res
migeçidini görüyoruz. Bütün bunlar, 
ayni zamanda bir tahrir vazifesinin 
mevzuunu teşkil edecektir. 

Bir s.ınıf duştan dönüyor. Başka 
bir sınıf mürettiphaneye gidiyor. O· 
r.ıda, mürcttipliğin bütün inceliğini 
bılen bir kadın öğretmenin nezareti 
altında, kız, erkek bütün çocuklar, 
kartvizit, afi!, el ilanı, dizip basmak· 
la vakit geçiriyorlar. Hatta bu me
yanda okul gazetesi veyahut arka
daşlann yazdığı 20 sayfalık şiir ki
taplara da dizilip basılıyor. ( 1) 

Başka sınıflarda çocuklar çamur, 
tahta, hatta demir işleri veyahut 
bahçe ile uğraşıyorlar. Diğer bütün 
11ınıflarda en alışık olduğumuz dert• 
ler .okutuluyor: İngilizce. hesap, coğ· 
rafya v. s. gibi.. Hesap dersinde yüz· 
de meseleleri, sabah gazetelerinde 
~ıkan (2) base - ball maçlarının ne· 
ticeleri üzerinde hallediliyor. İngiliz· 
ce dersinde, New York Timeı gaze· 
tesinin 12 nci sayfasında isçi istiyen 
küçük iHinlara cevap yazmak sure· 
tile temrinler yapılıyor. 

Bir salon daha ... Buraya her sınıf
tan talebeler geliyor; kitap rafların
dan bir kitap seçip, birkaç çiçekle 
tıiıslü küçük masalara yerleşiyorlar. 
Burası, kütüphanedir ve bütün gün 
açıktır. Yarım saatlik veya bir saat
lik boş zamanı olanlar buraya gelir
ler ve ya sevdikleri hikaye kitapla· 
rmr okurlar yahut derste kendilerine 
bır mevzu hazırlamak için malumat 
toplarlar. Kitap okumayı herkeste 
ftivat haline l!'etirmek Amerikan ma· 

Zaten self-gouvernement (1) adeti 
bütün Amerikaya yayılmrttır. Bir 
gün, bir mektebin altıncı sınıfına gi
rince siyah tahtada şunu gördüm: 
"Reyin izi en iyi yurddaşa veriniz!., 
Çocuklar, bir sınıf başı seçmekle 
meşguldüler. Amerikada hiç kimse, 
genç kızlan mes'uliyeti olan makam 
lardan uzaklaştırmağı düşünmediği 
gibi mektepte de kız ve erkek talebe
yi biribirinden ayırmak hiç kimsenin 
hatırına gelmez. 

Mil§terek terbiye esastır ve bu U· 
ıul, yanm asırdanberi, bütün Ameri· 
kada denenmiş bulunuyor. Neticesi: 
Hiçbir yerde kadın, Amerikada ol
duf u kadar serbest, iyi bir hayat ar
kada§ı değildir. Hiçbir yerde kadın, 
Amerika.da olduğu kadar saygı ile 
kartılanmaz. 

Tazyiksiz bir disiplin Sefl • gou· 
vernement, mÜ!terek terbiye, bütün 
bunlar, Amerikan terbiye sisteminin 
en göze çarpan vasıflarından 

biri olan demokrasiye ıekil vermek· 
tedir. 

AmerllCll okulu, evve1ce de söyledi· 
ğim gibi, kendi sosyal verimile pek 
ziyade meşguldlir. Yarının demokra
sisini hanrlamak ödevini Uzerine al· 
dığından, cilmhuriyetin müstakbel 
yurddaşlarını 8 veya 10 ıcne müd
detle otokratik bir rejime tabi tut
mağı abes bulur. Bilakis oktilu: 
gençlerin hayata atıldıkları zaman 
bulacakları muhite mlimkün olduğu 
kadar benzetır.eğe çalıırr. Ergin ile 
çocuk, idare edenle edilen, fert ile 
topluluk arasındaki gerçek ve mo• 
dern münasebetleri canlı bir şekilde 
gösterir. Nasıl ergenlerin sosyetesin· 
de tecrlibe kazana, kazana mükem· 
mel bir ergen olmağa muvaffak olur
sak, Amerikan okulu bu i§e daha ön· 
ceden başlar ve kendi çevresinde bir 
gençler sosyetesi yaratır. Amerika 
pedagoglarının büyük bir kısmı daha 
ileriye giderek başlıca ödevlerini ta
lebelerine sadece sağlam ve ahlaksal 
bir sosyete hayatı temin etmek adde· 
derler. Bunların kanaatine göre, tale· 
be ancak bu suretle en iyi prtlar 
içinde tekamül etmek fırsatını bula
bilir. Bir gün bana bir okul direktö
rü: ''Her şeyden önce çocuklanmı
zın mcc'ut olmasını istiyoruz,, de· 
miıti. 

Çeviren: Sabri 'ANDER 

( ı) İşte bu 1iirlerden birlı:açmm ter
dımlesi. 3 numaralı nun:r:umc dokw: ya· 
tında bir erkek çocuiundur. 

ÇOCUK 
Minimini çocuk, 
Dunyayı bilmiyor. 
Ve trplı:ı herkesin yaptıiı ıibi. 
Guluyor, ağlıyor ve oynuyor. 

KAPLUMBACA 
Kaphımbap, kaplumbaia, 
Durun ıize kaplumbafayı anlatayım. 
Kaplumbaia. işi cilcü olmıyan 
Perilerin bindiii battal talı:lldir. 

TOP 
Ben bir topum, çılgm bir top .. 
Herkes beni daçların tepesine kadar 

fırlatır. 

San'atler arasında - mealekleri 
yazıp okumak olan insanların çoğu 
gibi - edebiyat kendisine en yakın 
olanıdır. Eski Yunan edebiyatı ile 
olan münasebeti bilgi ve sevgiye da
yanır. Homer ve Eflatun'dan ziya· 
de Sofokles'i takdir ediyor. ''Phae· 
nomenologie dcs Geistes'' te ilahlar· 
la insanlann mukadder mücadeleleri
ni anlatan bahiste Sofoklis'in (Anti
gone) u canlanır. Herder'in, Lcs· 
sing'in nefcsile ısındığı .zamanlar olu-
yor. Goethe yalnız eserlcrile değil, 
phsiyeti ile de ona problem olmuş
tur. 1805 te (Voss) a yazdığı bir 
mektupta Heidclberg'e çağınldığr 
takdirde Cours de litterature mahiye 
tinde estetik dersleri vereceğini bil
diriyor. Eğer Weimar - Yena'da te
essüs eden edebiyat çevresi ile temas 
etmiş olmasaydı. 13 sene sonra ger

çcklenecet..olan bu tasavvurun o za-
man aklından bile geçmesine;, belki 
imkan olamazdı. 

Heıcl'in hiçbir eserinde bu derece 
monumental olduğu kadar ince, bü· 
yük olduğu kadar aktdı bir üsluba 
rastlatımaz. Diyalektik estetikte sert
liğini kaybeder. Fikirlerle lisanın 
- eski eserlerindeki - boğucu mü
cadelesi artık duruyor. 

Hegcl'e insan olarak hayran 
olmağı bize bu eser öğretir. Goethe 
dilinin tekli kemali Sebiller belagati
nin parlaklığı Heiel'e yabancıdır. Fa
kat hislerinin korile rtıldıyan büyük 
çapta bir insan varlığından alınan in
tiba belki hiçbir zaman bu derece 
tiddetli olıruyacaktır. Muaz.zam ta
biatlerin harareti alev almaz, madde-
yi eritir, ıekil verir, ölü olana hayat 
verir. Son derece bUyük ve geni} bir 
menua yorucu mesai ile nüfuz et
mek, içten yanan bir ateıle tekil ver· 
mek Hegel'jn i§i idi. 

Böyle olduğu halde Hcgel'in este· 
tiği, önümiızdeki şekli ile zevkle ta
dılacak ve okunabilecek kitaplardan 
değildir. Estetik, hukuk felsefesi gibi 
Hegel tarafından yazılarak neırolun· 
mamı§tır. Bir esas fikrin etrafında 
toplanan jeniyal bir irtical "iınprovi
sation" eseridir. H. G. Hotho'nun 
(Hegel'in dostu ve estetiğinin naşi
ri) elinde, Hcgel tarafından verilen 
umumi bir plandan maada, aralannda 
Droysen'in de bulunduğu sekiz tale· 
benin ve kendisinin not defterleri bu· 
lunmuştur. Hotho'nun "ön söz'' de 
söylediği gibi Hegel yazdığı gibi ko
nuşmamııtır. Söylenmiş sözün ser· 
bestliği estetikte iyi olduğu kadar kö
tü manasile de sezilir. Fikirlerin ge
lişimleri geniı, tekerrürler, sadetten 
çıkmalar. şahst vaziyet alışlar çoktur. 

Bu sebeplerden dolayı Hotho bu 
büyük eserin mekteplerde olduğu ka
dar herkes tarafından da okunulma· 
sınr temin maksadile estetiği "en ba· 
riz noktalarını toplıyarak ve en mü
hitn fikirleri açıkça göstererek" hu
lasa etmek istiyordu. "Faydalı oldu
ğu kadar güç olan bu ödevi", "He· 
gel'in san'at hakkındaki düşünceleri .. 
adını taııyan bir ~kale zincirile Su-

Hegel'in san'at tarzları arasın
da kabul ettiği derece farklan, san'a
tin yerini felsefeye bırakıp sessizce 
geçmişe karışacağını bildiren iddiala
n da bugünün bakımından yine este· 
tiğinin tarihe karışan ve bir daha 
canlanmasına imkan olmıyan kısım
ların ıteşkil ediyor. 

Fakat bütün bunların ne zararı 
var? Yine ayni adam positivisme'in 
formalisme ile psychologiıme arasın
da bocalıyan an'at nazariyelerine gi
decekleri yolu göstermiyor mu? He
gel'in güzellik tarifi aan'atin, "ruhun 
madde içinde görünü_şü" olduğunu 
söyler. Bu tarife insan hakkında mü
phhas bir tasavvur tekabül ediyor. 
İlim yapan insan mücerret ve parça
lıdır. Mücerrettir, çil n k ü var
lığından bütiln hususiyetlerini tecrit 
etmeğe çalışır. Kozmopolit akıl insa
nı onun idealidir. Din adamı için de 
böyle. O da ıemavr bir fikrin uğrun· 
da bütün hususiyetlerinin münkirl
dir. San'atkarda, yalnız onda mlişah
has insanı bütünlüğü ile görüyoruz. 
Yalnız "o" dinin ve ilmin mefhumla
rı tarafından reddolunan miişahh:ıs 

varlığa yöneliyor ve şekil veriyor. 
Müıahhaa insan realitenin içinde, re· 
alite ile kaynaıarak, realite için yaıar 
lçinde yaıadığı realitenin ön planın
da ise milli, ırki, lisani hususiyetleri 
gelir. Müıahhaa inun ulusal §Uuru· 
nu müdrik, ırkının. tarihinin, dilinin 
bütün busuıtiyetlerini benliğinde: ta· 
şıyan insandır. 

Milcerret insanrn parça1ı varlığı:ı
dan doğan bugünkı.i kültür anarıisi
ne artık nihayet vermek zamanı gel
medi mi? Dinin ve pozitivizmin koz· 
mopolit naslannı yere çalıp müşab· 
has insan için müşahhas inşan uğrun
da mücadele etmek zorundayız. Bu 
aavaıta - müşahhas insan • mefhu • 
munu bize ilk müjdeleyen adamın a· 
ram.ızda bulunmaınasına imkan var 
mı? 
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ut Kemal Yetkin bu sütunlarda tec
rübe etti. Hegel estetiğinin dilimizde 
yanılan hulisasında, "söylenmiş,, SÖ· 
zün canlılığını kavramak yorucu 
bölümlerin gösterilmesinden daha 
önemli addolunmuştur. "Hegel'ip 
un'at hakkındaki dil}üncelerinde'' 
tcEerruat aranılmasın. Dini feragat. 
feref, halk prkm, epik, san'atb ve 
aan'atklnn durumu hakkındaki fi. 
kirler hulbamn dışında kalıyor. Hc
gel'i memleketimizde tanıtmak isti· 
yen daha ziyade esas fikirlere yöne
liyor, yoksa iğne ile kuyu kazmak is
temiyor. Hegel, estetiğinde çok defa 
söyliyeceklerini terkibini yapacağı 
mevzularla lüzumundan fazla ağırlaş
tırmıştır. Aiırhk Yeren bütün bu kt
nmlınn hulbımn dr,mda kalması 

Kil'6k lltnlarm S utırlıil bir ddalık 
SO lnıru1tur. 5 satırdan fazlası için aa
ttr bqma 5 kurut almır. Bir defadan 

~ula için nkfbıdan %10 bnıı indirilir 

Aydın, (O.z:el aytarımız bildiriyor) 
Aydında özel kuruldan verilen tah· 
sisatla kurulan fidanlıgın, ağaç yetiş· 
tirmek hususunda dünyanın en elve-
rişli iklimi olan ilimizde meyva cin
sinin ıslahı için büyük faydası görü
lüyor. Fidanlıgın bundan başka şar 
ve kasabaların, hatta köylerin bile 
ağaçlanması bakımından iyi rolü var
dır. 

Bu yıl, 6.036 zerdali, 636 frenk el
ması, 85 ayva fidanile 3.344 çilek 
fidesi ile 2.615 karabiber, 1.688 oka
liptüs, 1.734 akasya, 704 gülibrişim, 
512 Eiledoça, 34 balca fidanı dağıtıl· 
mı§tır. Onümüzdeki yıl dağıtma işi 
daha çok olacaktır. 

İncir kurdu savaıı 
ve pamuk durumu 

ilimizde 15 Temmuzdan 30 Eylü
le kadar Aydın, Nazilli, Bozdoğan, 
Söke ilçelerine şamil olmak üzere in· 
cir kurdu sava§ı yapılmıstır. Elde 
edilen 16.100.000 kiloluk tecimen ürü
nü tamamen savaş görmüştür. Incir
ler rskara Uzerinde kurutularak cfes· 
tiyale böceklerinin yumurtalannın 
önü alınmı§tır. 

Urünün yetişme çağında kanlı ve 
ballı hasra görülmüıtür. Sava! is
pekter ve işyarlarının öğütlerini din• 
liyenler ürünlerini tamamen qasra
dan kurtarmışlardır ki, bu durumun 
bütün üretmenler üzerinde savaş ter
biyesinin yerleşmesi bakımından bü· 
yük faydası görülmüştür. 

Bu yıl sulanan ürünler çok iyidir. 
Ekin tarlalarının yüzde 30 u sulan
mıştır. Ekin de geçen yıla nazaran 
çoktur. Bu itibarla elde edilecek 
'Ürün yüzde 25 fazla olacaktır. 

Bugüne kadar üretmen ürününün 
yüzde 70 i toplanmıştır. Kalan yüzde 
30 u fidanlann uç kısmında olduğun· 
dan toplama sonuca ermeden yağ
mur yağsa bile etkisi olacaktır. 

Gelecek yıl için pamuk ekinine da
ha büyük rağbet görülüyor. şımdi· 
den hazırlıklara ve sulama teşebbüs
leri vardır. llimizde pamuk ürünü· 
nUn keyfiyet noktasından düzelmesi, 
bundan Nazilli Pamuk lstasiyonunun 
büyük yardımı olmuştur. 

Arıcılık, tavukçuluk 
llimizde bilhassa iptidai kovanlar

la yüzlerce an besliyen ve bu yüz
den para kazanan arıcılığı kendine '. 
meslek ve san'at yapan arıcılar pek ; 
çoktur. 1 

Bunu dikkate alan tanın dairesi ; 
geçen ve bu yılki özel kurul bütçesi- l 
ne gerekli tahsisat koydurmuştur. Bu : 
paralarla fenni kovanlar yaptırılarak i 
köylere dağıtılacaktır. 1 

Ege bölgesinde tavuk ve yumurta : 
ihracında önemli bir yeri olan ilimiz- 1 
de yeni usul tavukçuluğa doğru ça
ıı,ma vardır. Tarım dairesi daha çok 
yumurtbyan ve daha fazla et veren 
tavuk ırkının üretilmesi için çalış· 
maktadır. 

Bu yıl zeytin ürünü çok azdır. Re· 
kolte geçen yılın yüzde 1 O u olacak· 
tır. 

il savaş komisyonu hB1.irandan ha
zirana kadar öldürillmek il.z:ere 8.471 
teklif etmiştir. 

Savaı bilhassa kıJ ve sonbaharda 
yapılır. Oyle olmasına rağmen şim
diden 364 domuz öldürülmüştür. 

Bu yıl ilimizde ne fare tahribatı ve 
ne de çekirge uçkun ve sürfcsi görül· 
mcmiıtir. 

Baytar itleri 
Iklim itibarile yurdun en iyi ka· 

uplrk hayvan yetiştiren bölgesi ili· 
mizdir. Bilhassa Malta ve Yuı:mnis
tanda Aydın sığırlanrun önemli bir 
yeri vardır. Konya koyuncuları, bu 
meV&imde silrülerini ilçemize getire
rek kiraladıklan önlerinden kışladı
lar ve mallarını scmizleterek İzmir, 
İstanbul ve dış pazarlara gönderirler. 

ll!mizin bu durumunu dikkate alan 
hükftmet, uzun araştırmalardan son
ra, Aydın ve mülhakatı için ıslah edi
ci olarak montafon boğalarını seçmi§ 
v~ denemeler sonucunda bu cinsin 

iklimimize intibakı anlaşılmıştır. Eot .. 
vclki yıl getirilen bu cins dört boga• 
dan Omerbeyli, Hezelli ve Umurlu 
köylerinde birinci sekeksiyonda çok 
verimli sonuç elde edildiğinden ge
çen yıl 1 l boğa daha getirtilmiştir. 
Bu yıl bütün köylüler bu cinsten bo
ğa ısmarlamışlar ve paralarını baytar 
direktörlüğü emrine bankaya yatır• 
mışlardır. 

Aydın incir Uretmenleri Koopera• 
tifi Birligi tarafından evvelki yıl Ma• 
caristandm getirilip da ıtılan Macat 
kısraklarını ve clveri 1i yerli kısrak
lara Tonyos cinsi aygırlann çekilme• 
sinden çok iyi taylar elde edilmi§tir• 

ll istasiyon aygırları her yıl il~' 
ve kamunlan dolaştınlarak sanet ya· 
pılmaktadır. Geçen yıl 376 kısrak 

çekilmiştir. Bunlardan Aydın merke" 
zinJc dogan 30 tayın ithali tamameıt 
naklettikleri görülmüştür. 
Bozkır havalisinden kışlamak üze" 

re Aydına gelecek koyun süriılerini1' 
hareket ettigi bildirildiğinden bay• 
tarlık dairesi şimdiden tedbirlerini 
almış ve gelecek koyunlar için Na• 
zilli ve Karacasuda iki kapı kurul
muştur. Buradan geçecek koyunJaf 
sıkı bir muayeneden geçirilerek öyl• 
i~eri alınacaktır. -----

Konya Ereğliainde bir 
Halkevi açılıyor 

Eregli, ( O.z:el aytanmız bildiriyor) 
Ereglide Halkcvi şubelerinin açılma .. 
sı için Halk Partisi Genel Merkezin• 
den emir gelmiştir. 

Buradaki ocak derhal faaliyete ge
çerek Halkevini barındıracak bir bl• 
na inşası için teşebbüsata başlamıf• 
tır. Şimdilik spor, temsil, edebiyat ve 
dağcılık ubeleri acıtacaktır. 
Teşekkül etmekte olan Ereğli Spol' 

KulübU Halkevine bağlanacaktır. B\l 
suretle kulübün teşekkülü tesri edi· 
lecegi gibi Halkevinin bu şubesi de 
derhal vücut bulmu§ olacaktır. 

Bıdımacamaz ] 
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Suikastı Tel'in 

Memleketteki Heyecan Bütün 
Hızıyla Devam Ediyor 

• 

• A'tatürl<e yapılmalt istenen ıu
~~st müteşebbislerini tel'in için, 

un ôe memleketin dört bir kö -
r-ınde mitingler ve toplantı· 

r Yapılmıştır. Bu münasebet -
le Ulu Öndere teessür ve heye -en dolu bağlılık telgrafları çe. 
«ılmiştir. 
b Suikast teşebbüsünü tel'in için 

Ugiin saat onda Beyoğlundaki 
l<ent Seth :tsrael ainagonunda 
Şi,li, Beyoğlu ve Galata Musevi 
temaatlerinin ittirakile elini bir 
~yin yapılacaktır. Bu ayine, Şiş 
lı, Beyoğlu ve Galata Müsevi ce 
lllaatleri iştirak edeceklerdir. . 

Diğer taraf tan müstakil Türk 
Oftodoks kiliseleri başkanlığı, 
Galatadaki merkez kilisesinde 
?.-nn için bir ayin hazırlamıştır. 
ou ayinde Atatürk'ün sağlığı 
l1a ve sıhhatine dua edilecektir. 

Laik hıriıtiyanlar 
birliiinin telgrafı 

. Liilt Türk hıristiyanlar bir -
pği de, menfllr hidiıe dolayısile 
~~türk'e şu telgrafı göndermiş-

~ Sonrasız Önder ve Cumur 
ıaa•kaıumız Kamil Atatürk 

Dünyalara bedel olan kutsal 
'~hımıza karşı yağınçı iğrençle 
1•ıterek, hafoleri sertlikle ilemi -
l'en, saçlarmdan tırnaklarına ka
dar ıinirlenmiyen Türk yoktur. 
.. Sana karşı kem bakan gözler, 

löyliyen diller, uzanan eller, kö 
tü güdü taşıyanlar yokolsun. 

Tanndan tek dileğimiz, yük
~k gölgenizin üzerimizden ek -
•ık olmamasıdır. sonsuz sevgi ve 
ıaygtlanmızı yüksek katıruza su 
harken, candan bağınşınz, va -
r11oı varhiunızın biricik yaratıcısı 

lu Önder Atatürk 

. M~etin her yanm
Clan Atatürke çekilen tel· 
arafları nqre devam ediyo
lılz: 

l'elgndlar 

:(nura, 24 'A K. - Büyük önde
l'e karp yapılmak istenen suikast do· 
:.Yııile yurdun her tarafında uyanan 
ır heyecanı bildiren telcraflan ya

Zıyoruz: 
İıkilip, 21 A. "A. - İçimiz yana· 

~k aldıtmıız acı haber bizi yarala
dı. Ulusun benliğini ve v.arlıiını ka· 
ıandıran una böyle bir kast yapıla
ltı&z. Sen bizim kalbimizin içinde ya
lıyorsun. Yoklugunu Tanrı bize gös· 
terıniyecektir. Jıkiliplilerin derin a· 
tılarını, seni yok etmek için alçakça 
~ilşünenlere 1iddetle lanetlerini ve 
UrtQrdıim yurdun başında ebediy· 

)en bulunman dileklerini candan ıu
b:rnn. - C. H. P. İlçe yönkurul 
tbnı C. Köıtekçi oğlu. 
U11k, 23 A. A. - Ulusumuzun 

tJı btlyUk varlığı yilkıek ıahsının 
hpılmak istenen alçakça komplo'dan 
cluyducumuz nefreti derin acıları
~- bildiririz. Biricik güvenç ve 
-.ıtc:anıza dayanarak yapmak için 
eıı kutsal bir ödevdir. Derin saygı· 

Bugün De l stanbula Yer Yer 
Toplantılar Yapılacak ••• 

)arımızı ıunaru. - C. H .P. Başka
nr ve Şarbay H. Can-doğan, Halkevi 
Bafkanı Yusuf Ayaal, Türk Hava 
Kurumu l>atkanı İsmail, İdman böl
ıesi Batkanı Şerif Akçay, Turan İd
man yurdu batlcanı Tahsin Tura) 
Erıcnem İdman yurdu baıkaru İh~ 
aan Ozbayrak. Gençler birliği bat
kanı Cemal Türkay, Tecim ve endüs
tri birliği batkanı Mustafa Baoak 
Kızılay Eıirgeme kurumu başka~ı 
Asım Topuz. Ulusal ekonomi ve bi
riktirme kurumu başkam Asım To
puı. Ulusal ekonomi ve biriktirme 
baıkanı Aı~i Yılancı, Tarım odası 
baıkenı Nurı .• 

Bafra, 21 A. /\. - En büyiiğümü
zc kartı hazırlanan ve sonuçsuz ka
la.n. kom~lonun hain müteıebbisleri
nı ilçemız namına tel'in eder derin 
aaygı ve sıhhat temennilerimizi ar
zeyleriz. - Bafra C. H. P. ilçe yön· 
kurul batkanı ve Günday. 

İnebolu, 21 A. A. - Hınlarmm 
ve nankör emellerinin tahakkuku 
iç!n ekmeğiyle büyüdükleri millete 
hıyanet eden ve dÜflD&nla beraber 
olan yurd sürgünü !;erkeı Etcmle 
RC§id'in ıuikaat tnebblislerini tel'in 
ederiz. Ulu Önderi~izin bafltnlzda 
çok yıllar yaıamaaı öz dileğimizdir. 
- Parti betkanr Tevfik Kocak, 
Şarbay İbrahim Gürdal. 
Mene~n, ı 9 A. A. - Türk dil§· 

manı ve yurdu bazı alçakların Tür
kün göz bebeği ve kalbine kartı su
ikast tasavvurunun işitilmesini bü· 
yük bir nefret ve istikrahla kar§ılı· 
yan Menemen çevresi büyük kurtan
cımı.ıa candan bağlılığını bir kere 
daha izhar ederken hainlerin en lo
aa bir amanda ceıalındmlmalannı 
diler, tükenmez uygılannı ıunar. -
Şarbıy İdris Tmaz, C. H. Pı Ba9karu 
Kemal Oskay. 

İzmir, 19 A. "A', - Düpnanlannı 
ezerek TUrk ulusunu siyaat hürriye
tine kavuıturan batıl itikatlardan 
kurt.ran cumhuriyeti kuran büyük 
AtatUrk'e karıı fena maksat güden
ler nna cezalandırıl11nlar. Bu uğur
da ,her emrinizi yapmıya hazırım. -
lnnirde kimyaıer A. Akgünlü. 

Devrekanı. 22 A. A. - Nahiyemiz 
halla aıana uutmak iltenilen babı 
ellere linet ve nefretleı- yağdırmak· 
ta olduklannı ve bu suretle samimi 
derin duyguknmm bir kere daha 
öz candap •unarız. - C .H. P. Yön
kurul batkanı Dr. Sait Tamaç. 

Pıng•ltı. 21 A. A. - Uluaun Fdz 
bebeğine kastedenlere lanetler. Ut
keyi kurtaran Ulu Öndere sağlıklar 
ve ebedi muvaffakıyetler dilerim, 
- Celil Nuri. 

Dikili, 21 A. K.. - Yüksek pıhsi
yetinize yapılpıak istenilen alçakça 
ihaneti lanetle karıılar ve Yüce Ön
dere candan saygılar •unanm. -
Sabri Evrenor. 

Çorum. 21 A. iL. - Varlığı varlı
ğına bağlı olan Çorum halkı ulusal 
ve yaratıcı tcfine ciS• dilemek iatiyen 
alçak yurtsuzlara linet için bupn 
toplandı. Acı duycularını yüce katı
nıza •undu ve varlığının diledi. -
Uray Bapam Kerman. 

Çorum, 21 A. A. - Tilrkiyemizin 
cöz bebeği Atatürkünü ve dolayıai· 
le Türk uluıunu can evinden vurmak 
iıtiyen bir kaç hainin mellnetlerini 
bugün itiden Çorumlular hainleri ll
netlemigler ve ıevgiıini kalplerinde 
tıııdıkları yUnek phaiyetinize min
net ve tilkran duyplannı tekrarb· 
yarak aailıklar dilemiflerdir. - Mi-

ting komiteai baıkanı Özenç. 

Gönen, 21 A. A. - Bugün ur ay 
kurulu önünde toplanan binlerce 
halk büyük fahıiyetinize lcarıı yapıl
mak istenen suik11ti nefretle tel'in 
etmit ve Atatürk'leri jçin yürekten 
bağlılıklarmı tekrarlamışlardır. Mem 
leketin derin uygı ve sevgilerini su· 
nanz. - Gönen halkı namına Akca
lr. 

Sındırgı. ZJ -,;' :,;. - Sındırgı hal. 
1cı AtatürkUmüze kar!ı hazırlanın 
suikast tcşcbbüıUnden dolayı ıon de
rece asabiyetle ve tam bir kütle ha
linde toplanarak hadiseyi ve müte· 
tebbislerini linet ve istikrahla an· 
mıttır. Halkımız tamamen bütün 
Türkiyede olduiu gibi çok kıymetli 
ulusal tefimiz Atatilrkümüze canla 
başla bağlıdır. Sındırgılılann cümbu. 
riyetimize ve onun yüce batkanma 
bağlılıklarını bir kere daha arzederiz. 
- Srndırgıhlar adına Varol. 

Sındırgı, 21 A. "A. - Bütün Türk 
dünyasını ulusal benliğini öğreten 
Türkün göz bebeği AVitilrlıce uzan
mak iıtidadında bulunan piı ve nan. 
kör elleri battan bap devrimci ve 
climhuriyetçi halkı bliyilk bir miting 
yaparak nefret ffıleriyle tel'in et• 
mitlerdir. Srndıreılılar büyük önder 
ve yaratıcı şefleri Atatürklerine can
dan bağlılıklarını bir kere daha min
net ve tazim duygulariyle bildirir
ler. - C. H. P Bafkanı Ali Retat. 

Bursa, 21 A. A. - Türkiye cüm
huriyetinin ve büyük Tilrk devrimi· 
nin kurucusu olan yüksek varlığını
za canını venneği ahtetmif olan biz
ler yüce p.bsiyetinize kar§ı yapılmak 
istenen ıuiknti derin bir tiksinti ile 
kartılar ve una candan bağlıfığımızı 
bir kere daha haykırmz. - Halkevi 
Baıkanı Kulen. 

DAVETLER 

Çoculi Etirıeme kurumunun 
kutlama telrrafnameleri 

(ocuk Eairıenıe kurumu merkezinden: 
Cocuk Eairıeme kurumu aenel merkezi 

tanafmdan buırlanan Ye Vi70acla butı· 
nluı ba colr sarif Ye sUıtll (Llb) kutla
ma telsnf kliıtları her tel&raf merkezin
de bahnunaktadır. Katlama telsrafmmn 
bu ıiıllil kltrtl• sönderilmesini iateraenis 
telcraf müsveddesinin bir kötnine{Lüb) 
kelimesini 7Um&DU Ye tetsraf paraam -
dan a)'J'ıca ıs braı ful& vermenu ;,eter. 
Bu kliıtlarm seliri tamamen 711rdamu • 
:nan 7obal 7a•nılarmm balnnuna and -
mııtır. Katlama tetırafmnı ba ıiılü Jrl. 
irtla alan muhatabınmn fasla ıevinc du
,..caiına ve zarafetinize bü.lmıeclec:eiine 
ıüphe 7olrtur. 

• tocuk Eıirıeme Kanuna 'IJiip kaman 
kolu baılwılıcmdan: 27 Birincitetrin pa
zar cilnü aut birden itibaren Eyiipte İp. 
lilrhane m..,danmdı lrurmnmmu menfaa
tine methar Miilbim peblinala Tekirdaf 
1r H6ıe)'ift pehlivan iddialı baıpehlivanbk 
süreti ,.pacaklar Ye ba mtiAbalracla di
ler pehlivanlar da balanacaldardır. Ba 
cüret icin bbuk nıliklfıtlar huırlaanut
ur. Allbdarlarm selmeleri. 

• 
CUmuriyet l»ayranu için 

müsamere 
CQmhuri1ıt bayramı miinaaebetile 21 

Birlndtqrln pazartesi stinü alrpmı aut 
9 da Fener kamana c. H. P. binumcla 
İleri Boslmrt temıiJ 1tol11 tarafından 
'Tilrk Atuı.. lanindelrl S perdelik pi,... 
ile iki pPrdelilr •'Ben delimiJim,, komedisi 
o:rnaucalttır. 

KIRMIZI VE SiYAH l 
STENOHAL --------

Hyfrca'den dlSndUfiim uman bana: 
''Hotuma ıiden biricik adam yana 
o .~ .bu ıenç Sorel,, di1en siz değil 
mııınır? Bu mektubun sizi ne kadar 
üzcc:etini dütUndtikçe o zavallı da 
benım kadar keder ediyor. Sizin bir 
baba olarak öfkelenmeme bilirim ki 
imkin yoktur; fakat beni yine de bir 
dost olarak HYiniz. 

d O aqam Mathilde•e, bu ymden 
U}'duğu elemi anlattı; sonra aşkı· 
~ kapılıp kendini tutamadı, aynlı· 

acı geleceğini de itiraf etti. 
letıtbilde'in rengi değişti. 

1 
- Sahi ml? dedi, benden altı ay 
~ dutnıek ıizin için bir felaket 

~Pek büyük bir feliket. dünyada 
lıt korkutabilecek yegine felaket. 

to'W._•tbilde pek aevinmiJti. Julien 'u o adar dikkatle. öyle mene 
il e oynamıftı ki nihayet kız. o-
~kendisi kadar ıevmediiine inan· 

Q "1ı Cilnü çabucak geldi, yetftti. 
te ~Yarıaı. marquis konaia dönün
!'ıllda nıektup buldu; iizerinde, ya
Jr11ı kimse bulunmadığı bir ~ 

•• :_eli ile açmur yazılı idi. 
•• ba. 

t,~&rnızda 909yetenin vurduiu 
\>ıar.ıı.. - bıflar kırıldı, ancak tabiatin 
d~"ltlt.rı kaldı. Kocamdan sonra 
l'- 1~ en çok sevdiğim ve aevece
~ ına.a IİHİ"liZ. Gözlerim yaprı
.h..'._ .... nekadar üzeceğimi dilşüntl
~ -lllD, flkat hukeJe karı ıreıil ol-

mamak, ıizi dUtUnlip ona göre k~~
rınızı vermeğe vakit bırakmak ıçm 
bu itirafımı geciktirmeği münasip 
bulmadım. Beni çok sevdiğinizi bili
rim, cönlilnlizden kopar da bana bir
kaç para aylık bağlarsanız istediği
niz yerıe, meıela lıvisre'ye, k~ 
gider yerlctirim. Onun adr o kadar 
tanmmarnıt bir addır ki Verri~reı'li 
bir kerestecinin gelini madame Sore
l'in ıizin lcızınu olabileceği kimsenin 
aklına gelmez. lıte bu adı yumak 
beni ilsilyor. Julien•e tiflcelerımcnü
den korkuyorum; öfkeniz ilk balatta 
pek haklı olur ama itin atlı, aaıulaca
iı gibi değildir. 

"Ben bir duchesac olamryacafnn, 
baba; ama onu ınerken ducheaae 
olamıyacağmu biliyordum; onu ön
ce ben ıevdim, ben onu ba,tan çıkar
dım. Bana sizden vıc atalanmızdan 
geçen ruh, bayatı bulduğum 9eylere 
alaka ıöstermeme müsaade edemez, 
o lrıdar asildir. Sizi memnun edeyim 
diye M. de Groisenoiı'yı sevebilmeği 
çok iıtedim ama elimden gelmedi. 
Siı de niçin benim ka!'Jl11la. gerçek
ten deleri olan bir adam 2etirdiniz? 

"Jullen bana saygı götte;lyordu. 
Benimle hazan konuıma11 da hep ıi· 
:ıe karp bealediii derin minnettarlık 
)'ibündendi. Onun yaradrbtında bir 
ıurur vardır ve kendisinden pek ill
tfln bildifi kimselere ancak onlar 
bir 1cy sorana cevap verir, onlara 
kendiliğinden .az .aylemez. Herke· 
~- I09yal mevldinln başka olduğunu 
b~ ve bu farklara içinden ıeJen bir 
hial.e _hGnnet eder. Yürim kızararak 
en ıyı doetuına itiraf ediyorwn, bq
Jra hiç kimseye bu aırmm llyllye
mem: bir cün bahçede ben onun ko
lunu mktım. 

"Hele yirmi c18rt. aaa\ repin, ,a
rccelcainls kJ onı kızmanua hiS bir 
ıebeb yoktur. Benim kabahatim o
nanlmu bir kabahat. Auu ed~
niz, ? d~rin aanııannı ve ~ CÜ· 
cendirmıı olmaktan doğan kederini 
me benim Vaaıtamla bildirir. Siz o
nu bir daha glSnnnainiz • fakat ne. 
reye gidene ben de arka~ lide
rim. Bu onun 11ı1rlrr, henlm ele ..ı. 
fcmdir. cünkü o. çocufumua ~11-
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POLiS BORSA 

25 Blrincfte•rin CUMA 

PARALAR 
Alıt 

Sterfid 616,-
Dolar JZ4.-
20 Franırs fraqı 165,-
20 Liret 161.-
20 Belcib fraqı 80.-
20 Drahmi 22.-
20 İıviçrı fr. 115.-
Florin 12-
20 Çek Kuron 93.-
Avuıturya ıılın 22.-
Mark 33.-
Zloti 22.50 
Penıo 24.-
20 Ley 14.-
Leva 22.-
20 Dıııar 52.-
Yen 34.-
taveç lruroııa 31.-
Attm 942,-
Mecidiye 53.-
Banknot 232,-

ÇEKLER 

:Paris üzerine 
İn•iliı lırast 
Dolar 
Liret 
Belıa 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Awıtur7a 
Pezeta 
Mark 

Zloti 
Penso 
Le~ 
Dinat' 
Yen 
CeraMe& 
f11veç kuronu 

ESHAM 

latll 

619,-
125,SO 
167,-
17Z.-
82.-
24.-

118.-
84.-
96.-
23.-
34.-
24.-
25.-
15.-
24.-
54.-
35.-
32.-

944.-
53.50 

234,-

Kapan11 

12.06 
617.-
0,79,45 
9,76,93 
2.72.38 
2,44,67 

63,93,44 
1,17.16 

19,20,94 
4,21,80 
5.80.65 
1.97,70 
4.21.-
4 51.40 

63,77.55 
34.96.33 
2.78.30 

10.98 
3,13,.54 

lı Bankası Mıi· 92.-
" N. 9,60 

,. ., H. 9,70 
Anadolu % 60 24,50 

,. % ıoo 40,-
SirketihaJ'riye ıs• 
Tramva7 22,50 
Bomonti ·Nektar 7,-
Terkos 14,75 
Reji 2,15 
Aılan çlmento 9.20 
Merkez Baıılraıı sa.-
Osmanlı Bankası 22,-
Telefon 9,-
tttihat Deiirmencililr T.A.Ş. 9,-
Sarlr Detirmenlerf 0,73 
Sark Merkez Eaanul 4.-

TAHViLAT 

Rıh tan UO 
Anadolu J ve ll Kupon kelik 41,50 

,, llI 42,50 
Anadolu milmessıl 44,80 

iSTiKRAZLAR 

Turk Borcu I 
,. .. ır 
.. • ın 

tıtikrazı dahili 
Erpnf 

dır. 

26,80 
24,90 
25,20 

.,Lutfeder de bize altı bin frank 
fu:f•k bailananız, bunu minnetle b 

~erim: bunu eairgeneniz, Juli· 
en ııd!p Be,ançon•a yerleıecek, ora
da latınce Ye edc-biyat hocalığı ede
cek. Gerçi o 1imdi bir hiçtir. fakat 
yükseleceğinden eminim. Ben onun· 
~ kaldıkça hayatımın Unsilz, unaız 
~ır. hayat olmıyacığını bilirim. Bir 
iht.ila.J ç~~araa, onun en batta bir yer 
edı~eceıındcn ıüphem yok. Beni iı· 
temıı "O}an ö"bür kimseler için böyle 
bi~ §ey aöyliyebilir miıiniz? Onlann 
gUzel, büyük topraklan var J Fakat 
~n bunu, onlara hayran olmak için 
~ır ıe}>ep sayamam. Benim Julien'im 
ıa_e. hır milyonu olsa ve babamdan 
hımaye göne, bugünkü rejim deği§
~eden de ,Yilkıek bir yere geçebi· 
lir ...•• 

Marqujs'nin, hemen bi11ine kapı· 
larık hareket eden bir adam olduğu
nu bildiği için Mathilde tam sekiz 
sayfalık bir mektup YUDUfU• 

M. de La Mole o mektubu okur• 
ken Julien, gece yarısı, bahçede do
latryor, kendi kendine: 

. .__Ne yapmalı? diyordu. Hem va
zıferm, .hem de menfaatimin ne oldu
funu bilmeli. Benim marquiı•den 
&ördUiiım iyilik çok bilyük: o olma
Aydı ben fimdi bayağı bir edepsiz 
olurdum. hem hcrkcain kininden. 

Karısım Bıçakl~dı Ve Öldürdü! 
OOn Ye1ildirekte; McDnet ismin

de biri. kansı Haticeyi acır surette 
yaralamıt ve kadın kaldmldığı Haıc
ki hastahanesinde biraz sonra ö1müt
tür. Mehmet, çoktanberi kanundan 
ıüphelenmekte imif. Dün eve celrnif. 
Karısını evde bulamayınca ıUpheleri 
artarak, birkaç yer dolaftlllf ve niha
yet tanıdıiı bir hanın içinde kanama 
raatlamııtır. Bu tesadüf Mehmedin 
aklını yttinden oynatarak, ne yaptı
ğını bilmez bir halde, bıçakla üstüne 
saldırmış ve kadını birkaç. yerinden 
yaralarnıttır. O sırada polialer yetiıe 
rek katil Mchmedi yakalanuflardır. 

• Beyoglunda Bostanbaşında Def
terdar yokuşunda 19 numarada otu
ran §Oför Yaşarın çocugu 1,5 yaşla
rındaki Raif, diın pencereden bakar
ken sokağa düpntıı ve gönderildiği 
Etfal hastancainde ölmiiştür. Zabıta, 
tahkikatına devam etmektedir. 

• Arap camiinde Yemenicilerde 
tornacılık yapan izzet, Kalafat yerin· 
de motörü çalıttırmak için tulumbalı 
el !imbuına hava verirken, lamba bir 
denbire patlamıştır. Hazneden sıçra -
yan caz, Izzetin üııtilnU batını tutuş· 
turmuş ve yarıbelinden apğıaıru ta
mamen yakmııtır. Yaralı Beyoğlu hu 
tanesine kaldırılmıt ve tedavi altına 
alınmııtır. Hidiıede kim.enin ıuçu 
olmadığı anlaıılınıttır. 

• Dün denizde siddetli lodos dal· 
galan arasında hır kayık devrilmiştir. 
Haber verildiğine göre, Haaan. Ah
met adlarında iki arkada§, Yemiş is
kelesinden aldıkları soğanı bir byığa 
yuklemi§ler ve Kadıköyilne eeçmck 
üzere limandan çıkmıtlırdır. Haydar
pafa önlerinde dalgalar kayığı alabo 
ra ctmiı ve iki arkadaf tehlikeyi aa
vamamıılardır. Devrilen kayıktaki 
mallar kurtanlamamıştır. Hasan, Ah
met hidiae yerine yetiıtirilen bir mo 
törle denizden çıbrılmııtardır. 

• Dün aaat ı 7 de Fatihte oturan 

dinin kız kardqleri Samatya polısine 
baıv~runca sahilde bulunan elbiseler 
~dıJcrine gönterilmif ve bunun ha
kikaten. Sallba~din oldugu anl&Jdmrş 
tır. Salibıddinın cesedi araıtınhnaJ;. 
tadır~ 

• Dün sabah uat 8 de Samatyada 
tramvay caddeainde feci bir .kaza ol
muıtur. Ojrmdiiimiae cöre, 384 7 nıı 
maralı arabacı Mazlum, tek atlı ara
baımı Ağahım.ımr önünde durdıır
muJ. hayvanını suladıktan ıonra ;ış 

lıimı g~irmek iıtemittir. Bu sır da 
oradan geçen bir otobüsün guru tii
sünden ürken hayvan, başlıgı takmak 
la meşgul bulunan mazlCımu altıncı al 
mış ve çiğneyerek sürüklemeye b ıa 
mııtır. Etraftan ycti9enler azgın hay
v~nı durdurmuılarsa da iş işten g('r. 
mış ve Mazlüm çok ağır yaralar al
mıştır. Yaralı, sıhhi imdat otomobilile 
Cerrahpap hastanesine kıldırıJm ş
tır. Sıhhi durumu, tehlikelidir. 

• Dün, Haydarpap - Pendik } o
lunda bir gencin ölümile sonuç bulan 
bir vak'a otmuıtur. Haber verildig ne 
göre, 1857 numaralı m.ıkinist Ahmc
din idare ettigi 31 numaralı banlıyö 
katan dün Pendiktcn kalk.mı§ ve Hay 
darpapya yaklaırrken Kurbagalıdcre 
köprü üzerinde bir ıdamı çiğnemi tır. 
~aza, ço_k feci ve int olmuı, m ki
nııt trenı durduramamıştır. Ağır ·2 • 

ralar alan adamcağız, tren tarafından 
bir parça sürüklendikten sonra teker
lekler araıından çıkanlmı§ ve Zeynt'p 
Kimil hastanesine gönderilmiıı;e de 
çok geçmeden orada ölmüştür. H. di
aeye polis elkoymuf, tahkikat bu ~da 
mın Kurbaialıdeıt:de oturan Mu ta
!ıoğlu Arif adında birisi olduğu sonu 
cunu ver~iştir. Kaza etrafındaki a aş 
tı~ ve ınceleaıeler aiirmektedir Ma 
kmılt •e ateJÇi sorguya çekilmic:•ir. 

aeyyar kuıçu Salahaddin. Y enikapı fl!!!~!iııi!~li!!!i!iiiiii!iiii!!iiii!!ii!!i!iii!ii!ıı- • 

dalgakıranı önünde denize girmek İl- Eşkiya ı·nı·nde 
tcmiı ve aoyunmuıtur. Havanın tid-
detli lodos yapmaaı yüzünden Sali· Hayatımızda bu ka-
haddin dalgaların teairile 9 metre ka- ki h 
dar sahilden uzakt.ınuı. boğulacatı- dar mera 1 ve eye~ 
m anlayınca feryada baflamııtır. Hi- J b' oman OkU 
diseyi etraftan görenler, Salihaddini can 1 ır r -
kurtaraınamrı1ar ve imdadma vaktin· madınız. Bay Hüseyin 
de yetitememitlerdir. Polis, boiulma 
dan haberdar edilmiı. vak'a yerinde Rahminin yakında çı
yapıtan ketifler ve tahkikler boğula- kacak. 
nın kim olduğunu tayine kifayet et· ""'l!!!ili•llii•~~!!i!!!!!!!i!!i!i!!!!!!!!!!!i• 
memittir. Dün aktam, bi~re Sallhad •!!! • 

Dün Ankaraya Giden 
istanbul Polisleri 

Cumuriyet Bayramında Atıkarada yapılacak geçit töreninde 
bulunmak üzere dün fehrimizden 200 polis. bir birinci komiser 
iki ikinci komiser idaresinde Aııkaraya gitmittir. 

dütmanlıimdan kurtulacak kadar e. 
depaizlik de edemezdim. O beni ld· 
barlar alemine memup bir adam et
ti. Benim buaıdan 90nra da edepsiz· 
lilder etmem luım ıelec:ek ama bu
na hem daha as mecbur olacağım, 
hem de daha as iirmç edepaizlpde 
kalabileceıim. Bana bir milyon verse 
iyiliği bu kadar bUyUk olmazdı. Bu 
nitın da, birtakım diplomatik hiz· 
metlerde bulunmuı sayılıp itibar gör 
mem de hep onun sayesinde. 

Eline kalemi alıp bana ne yapmam 
lurmeeldiğiai bildirmek iıteı, ace
ba ne yazar? ... 

julien bunları düıünüp dururken 
M. de La Mole.'un ihtiyar upfı ge
lip: 

- Marquiı ıiıi çapıyor, dedi. 
giyimli değilseniz bile lıemcn ıeJme
niıi emrediyor. 

U tak. j ulien 'in yanında &fderkm 
yavaJÇa: 

- Çok 8f1celi, dedi, kendinizi ko
ruyun. 

Bölüm xxx Ut 
ARfKLIK TAMUSU 
' Z6f cehennemi ) 

Acemi bir lraJ'umCa. ba elmaıı 
yontarlıcn en parlak lrıYdc ı'lla
rmdaa birkacnu mah•etmi\. Or
taçaida. o kadara ela 1İtıni7elim, 
daha RicheHea samanında, bir 
FraM•, ..... "'""" olan bir 
adamdL 

MIUUAU 

Julien, marquil'yi &Uf pilalriirlır 
bir halde buldu: o bllytık aallzade 
8mri1nde belki ilk defa olarak neza
ket. terbiye dıpna çıktı: Julien'e, 
ağzına JrUfürleri yağdırdı. Jullen 
Ptb. sinirlendi ama duyduğu min
nettarlık hlul uraılmadı. "Çoktan 
beri ıeve aeve kurduiu ne gilzel bul· 
yalan vardı; zavallı adam bir anda 
heptinin yrkrlrverditini görüyor! A. 
ma bir cenp vermeliyim, suamım 
lSfkesini bu.bütün ırttınr .,, V erecr· 
ii cenbı. eabcre bildiği Tartufe ro
liinde buldu. 

- 8- •ir melek deiilim... Siz.e 
iyf hizmet ettim, bunun kartılıgını 
bana clSmcrtçe verdiniz... Size min· 
nettardnn ıma yirmi iki yapnda· 
~· Bu evde benim dütimdillderi
mı .anbyan bir aiz Yardınız, bir de o 
acvimlt •• Marquia balınrak: 

- Canar ! dedi. Sevimli! Sevimli r 
Siz onu sevimli buldufunuz ciin, bu 
evden kaçmalı idiniz. 

- Kaçmak istedim; o zaman siz. 
den Languedoc'a ıitmelr için izin 
iatedim . 

Marquiı ateı püskürerek dolat
~ktan yorulmut. ıstıraptan mecal • 
ıız bir bale diltmiittU; bir koltuta 
yığıldı: Jullen onun kendi kendine: 
"Hayır, katil bir insan deifl ! .. diye 
aöylendifini duJdu. Hemen diz lhttl 
diiferek• 

N.~TAÇ 
Wılaı nrl 
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Maliye Vekalet' nden: 
Ton 
Miktarı 

Muhtelif eb'at ve sıklette oeyaz Holçfray kağıdı 305 
,. ., •• Mitelfayn kiğıdı l 50 Ton 

Muhammen Teminat 
kıymeti Muvakkat 
L. Ku. L. Ku. 
51760 00 3838 00 

.. " Renkli Mitelfayn kağıdı 55 ,, 6060 00 453 7 5 
,, .. Graft kağıdı 60 ,, .sıoo oo 382 50 
,, .. Makine ~ğıdr 27 ., 3375 00 253 13 

6S X 100 eb'adrnda 33X 34 kiloluk Mitel kuıe kağıdı 05 ., 1075 00 80 63 
70 X 100 eb'adında Paketi 25 kiloluk 15, 20, 25 No. lı mukavva 3000 Paket 3375 00 253 13 

lstanbul Harci Askeri 
Kıtaatı ilanlan 

Bir metresine tasınlanan 
ederi 570 kuruş olan 7000 
metre haki elbiselik kumaş 
kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. Üstermesi 8 1-
kinciteşrin 93 5 Cuma günü 
saat 15 tedir. Süreksiz i
nanç parası 2992 lira 50 .ku 
ruştur. Şartnamesi iki lira
ya Satınalma Komisyo
nundan alınır. Eksiltmeye 
girecekler kanunun 2 ve 3 
maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte süreksiz inanç 
parası mektup veya Alrtla
riyle Önergelerini üsterme 
saatinden bir saat evvel 
Ankara M. M. V. Satınal
ma Komisyonuna vermele-
ri. (379) (6583) 

8387 

Devlet Demiryollan ve Limanları i letme 
Umum idaresi ilaruan 

25 İkinciteşrin 1935 gününden itibaren Anaaolu ve 
Toros sür'at trenleri, umumi tarife D. D. 71 No. h uzun 
mesafe tarifesi ve D. D. 104 No. 1ı arsıulusal yolcu tari
f esi üzerinden bilet alan yolculara tahsis edilmişdir. 
Diğer tenzilli tarifeler üzerinden bilet alan yolcular bu 
trenlerle seyahat etmek istedikleri takdirde katedecek
leri mesafenin umumi tarife üzerinden hesaplanacak üc
retlerinin yataklıda seyahat edenlerden % 25 ive adi 
vagonlarda seyahat edenlerden de «fo 12,5 u munzam 
ücret olarak abnacakdır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilebilir. 
(3149) (6696) 8492 

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 girmek 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 

Siyah ve renkli kaplık bez 115000Metre/ 24 22400 00 1680 00 
1 - Yukarda cins ve miktarları ile muhammen kıymetleri yazılı levazım 

kapalı zarf usulile satın alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. Bunlara ait 
şartnamelerden Holç ve Mitel kağıtları na ait -olanı 25 lira mukabilinde ve di
ğerlerine ait şartnameler bedelsiz olarak Ankarada Maliye vekaleti kırtasiye mü
dürlüğünden İstanbulda Dolmabahçe kırtasiye deposu başmemurluğundan 

•"' • aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon Reisliğine ver-
14-10-935 günü kapalı meleri lazımdır. Buna ait şartnameler parasız olarak 

zarfla eksiltmesi yapılan a- Ankarada malzeme dairesinden ve Haydarpaşada te
layın 200000 kiloluk ununa sellüm ve sevk müdürlüğünden alınabilir. (6623) 8425 

verilen fiyat layıki hadde ----------------------

alınacaktır. 
görülmediğinden yeniden 

2 - İsteklilerin beyaz Holçfray ve 
ve graf kağıdı ve makine kağıdı ı 7 
kağıdı ve mukavvalar için 18 Birinci 
ve çarşamba günleri saat 14 te 
lan ile Ankarada Maliye vekaleti 
misyona müracaatları. (3006) (6473). 

Mitelfayn kağıtları ile renkli Mitelf ayn 
birincikanun 935, kaplık bez, Mitel kuşe 
kanun 935, tarihlerine tesadüf eden sah 
hizalarında gösterilen teminat mektup
kırtasiye müdürlüğünde müteşekkil ko-

pazarlığa konmuştur. Tah
min bedeli 31 bin liradır. 
şartanmesi Giresun Alay 
Satınalma komisyonunda -
dır. İhale tarihi 15 İkinci
teşrin 935 cuma günü saat 
15 tedir. Muvakkat temina
tı 2325 liradır. İsteklilerin 
muvakkat teminata karşılık 
Maliye vezne makbuzu ve
ya banka mektubu ile ihale 
gününde Alay Satınalma 
komisyonuna müracaatları. 

BULDUM 
Hiç dökUlmiyen 

PUDRA 1 

1 lstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonu ilanları 1 

11 Tokalan Pudra ı., 

rüzgara, yağmura, 

pudradır. 

kullananın 

.. 

İstanbul Komutanlığı 
birlikleri ihtiyacı olan aşa -
ğıda cins ve miktarı yazılı 
üç kalem sebze 12-11-935 
salı günü saat 15 te kapalı 
zarfla alınacaktır. Mecmu
unun tutan 6691 lira 20 ku 
ruş olup ilk teminatı 502 li
radır. Şartnamesi her gün 
öğleden evvel komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin vak
ti muayyeninde ihale saatin 
den bir saat evveline kadar 
ilk teminat m&.tup veya 
makbuzlarile birlikte teklif 
mektuplarını Fındıklıda 
Komutanlık satınalma ko
misyonuna vermeleri. 

(6758) 
Cinsi Kilo Beher kilosunun 

tahmin~ fiyatı 

Pırasa 59040 6 kuruş 
Lahana 39360 5 " 

kilo çorbalık pirincin mu
hammen maliyet tutarı 
1900 liradır. Şartnamesi 
her öğleden evvel komis
yonda görülebilir. İlk temi
nat 143 liradır. Eksiltmesi 
11-11-935 pazartesi günü 
saat 16 dadır. Eksiltmeye 
gireceklerin ilk teminat 
makbuzlarile birlikte belli 
gün ve vakti muayyeninde 
Fındıklıda Satınalma ko
misyonuna gelmeleri. 

(6762) . . " 
Açık eksiltme ile alınaca-

ğı evvelce ilan edilen 
ve eksiltme gunu is -
teklisi çıkmadığından on 
gün sonra alınmasına 
karar verilmiş olan 15 
ton nallık demirin muham

(405) (6777) 

·~· 
Yapı: istanbulda Hay

darpaşa hastanesi tamiratı 
kapalı zarf usulile eksiltme
ye konmuştur. Keşif bedeli 
513067 lira 86 kuruştur. 

Keşif proje ve şartnameleri 
25 lira 68 kuru karşılığın-

da Vekalet İnşaat Şubesin

İspanak 19680 6 ,, 

~ den alınacaktır. İhalesi 14-
11-935 perşembe günü sa
at on beştedir. İlk teminatı 
38520 lira 59 kuruştur. Ek
siltmeye girecekler 2490 
sayılı kanunun 2, 3 cü 
maddelerinde istenen bel
gelerle birlikte teminat ve 
teklif mektuplarını havi 
mühürlü zarflar ihale saa • 
tinden en geç bir saat evve
line kadar Ankarada M. M. 
V. Satınalma komisyonuna 
vermeleri. (407 (6779) 

. men tutarı 1350 liradır. İlk 
* • * vakit bumu yüzü kızar· 

maz. Bu pudra y "nele, parlak İstanbul Komutanlığı 
burun, panldıyan lnzaran yüz • birlikleri ihtiyacı olan 

fbr. Mqhur aktrisler, •inema 18700 kilo kuru soğanın 
yıl~ lı mem!ekctin nam ver- 12-11-35 salı günü saat 16' 

• güzelleri, hu!Ma 3,000,000 kadm 
her abah ''krema köpüğü,, aıtiva e- da açık eksiltme ile ahna-
den (Tokalon pudr nu) kullanıyor. caktır. 

Beher kilosunun tahmin • 
Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karalı:ZSy K6prtıbatı 

Tel 42362 - Slrked Mllhllrdar· 

J 11 zade Han. Tel 22740. 11111 

Trabzon Yolu 
ANKARA vapuru 26 Birin• 

citeırin CUMARTESi . günfi 
•aat 20 HOPAYA kadar. 

(6719) 8592 

Ayvahk Yolu 
MERSiN vapuru 26 Birinci

teşrin CUMARTESi gfinO saat 
19 da IZMIRE kadar. (6720 8530 

Mersin Yolu 

fiyatı 5,5 kuruş olup ilk te-
minat 80 liradır. Şartname
si her gün öğleden evvel ko
misyonda görülebilir. İstek 
lilerin vakti muayyeninde 
ilk teminat mektup veya 
makbuzlarile birlikte Fm -
dıkhda Satınalma komis
yonuna gelmeleri. (6760) 

İstanbul Komutanlığı 
birlikleri ihtiyacı için 4000 
kilo domates salçası 12-1 1-
935 salı günü saat 15,30 da 
açık eksiltme ile alınacak -
tır. Muhammen tutan 760 
lira olup ilk teminat 5 7 lira
dır. ÇANAKKALE npuru 27 

Birinciteşrin PAZAR günü aaat 
10 da MERSiNE k dar. (6721)8531 

Şartnamesi her gün öğ -· 
leden evvel komisyonda gö

Tr a bzon yolu rülebilir. İsteklilerin vakti 
KARADENiZ vapuru 27 Bi- muayyeninde ilk teminat 

rincite rin PAZAR günü aaat mektup veya makbuzlarile 
20 de RtZE'ye kadar. "6767,, birlikte Fındıklıda Satınal -

·~·~~~~~~~~~~~· ma komisyonuna gelmeleri. 

1 
DOKTOR.. l ••• (6761) 

Rusçuk IU Hakkı Uzel Komutanlık birlikleri ih-
Galatasarayda Kanzuk cuahanesı l km}•S<nda Sahne ookağmda 3 nu· 
maralı apartunanda ı numara. . 

tiyacı için ihalesi yapılan 
ve taahhüdünü ifa edemi
yen müteahhit nam ve he
sabına alınacak olan 10.000 7599 

teminat 102 liradır.Hergün 
öğleden evvel şartnamesini 
komisyonda görülebilir. 

Eksiltme günü 28-1 o .. 
935 pazartesi günü saat 11 
dedir. Eksiltmeye girecek -
lerin ilk teminat makbuz -
larile birlikte belli gün ve 
saatte Fındıklıda Satınal -
ma komisyonunda bulun
maları. (67 59) 

Birinci Ticaret Mahkemesinden: 

İdaresi altında bulunan Yağkapa· 
nı iskelesinin 514 ve Mavnacılar ce • 
miyetinin 24 numarasına kayıtlı mav 
naya yüklemi~ olduğu yaprak tütün· 
terin deniz suyundan avarya olmasın

dan dolayı lazım gelen deniz raporu
nun alınması mezkQr mavna reisi Ha 
san tarafından talebedilmi§ ve mah· 
kemece deniz raporunun 11·11·935 
pazartesi saat 14 te alınması tensip 
edilmiştir. Binaen gerek mavoa ve 
gerek hamule ile alakadar bulunanla· 

rrn deniz: ticaret kanununun 1063 cü 
maddesi mucibince raporun alınması 
esnasmda mahkemede bulunabilecek· 
Jeri ilan olunur. (15917) 

İkinci lcra Memurluğundan: 

Paraya çevrilmesine karar verilmiş 

Zincirlikuyuda Maslak civannda Tuğ 
lacı lsmaile ait mamul tuğlalar 
2 • 11 • 935 cumartesi günü sa
at 10 dan itibaren sözü geçen yerde 

Hazır bulunacak memuru tarafından 

İkinci artırması yapılacağından ma· 

hallinde hazır bulunacak memuru 

tarafından satrlacağı il n olunur. 
(15908) 

• $ • 

Kırklarelinde 20 ton sa
de yağına istekli çıkmadı
ğından ayni şartnameye gö 
re 6-11-935 çarşamba gü
nü saat 16 da pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Tahmine
dilen fiyatı 80 kuruştur. İlk 
teminatı 1200 liradır. İs
teklilerin pazarlık gunu 
Kırklareli Satınalma komis 
yonuna gelmeleri. ( 406) 

(6778) 

18-10-1935 tarihinde yapılan eksiltmede elde edilen 
fiyat haddi layıkında görülmediğinden 7 363 lira mu
hammen kıymetli lokomotif, vagon ve supap yayları 
gümrüklenmiş olarak teslimi şartile 9 İkinci teşrin 93 5 
cumartesi günü saat 1 O da Ankarada İdare binasında pa 
zarhkla satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 552 
lira 2 3 kuruşluk muvakkat teminat ile kanunun tayin et
tiği vesikaları, kanunun 4 ncü maddesi mucibince işe gir 
meğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname 
ile ayni gün tayin edilen .saatte malzeme dairesi komis
yonunda hazır bulunmalan lazımdır. Bu işe ait şartna· 
me Haydarpaşada tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde, An
karada malzeme dairesinde görülebilir. (6729) 

8533 

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 Satın
alma Komisyonunca S İkinciteşrin 35 Salı günY.saat 14 
te açık eksiltme ile satfn alınacaktır. Nümunesi~1er gün 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 48 lira 60 kuruşluk 
teminatını Beyoğlu malmüdürlüğüne yatırarak makbuzu 
ve 2490 numaralı kanunun istediği vesaikle o gün ve sa· 
atte Komisyonda bulunmaları. (6541) 

8295 

lnhiıarlar Umum Müdürlüğünden: 

10000 Kilo Sigara Paket ) 
Kolası "Toz" ) 

11000 Kilo Sigara Makine) 
Kolası "Toz" ) 

5400 Metre yeşil yağlı ) 
kaneviçe ) 

40 Kilo Siklop Çen- ) 
beri Kavalyesi ) 

4-11-935 Pazartesj 
saat 14 de 

5-11-935 Salı 
saat 14 de 

İdaremiz ihtiyacı i~in yukarıda nev'i ve mıktarlarr 
yazılı malzeme şartnameleri mucibince pazarlıkla sa· 
tın alınacaktır. İsteklilerin pazarlığa iştirak etmek 
üzere hizalarında yazılı gün ve saatlerde yüzde 7 ,5 te· 
minatlariyle birlikte ve şartnameleri almak için de her 
gün Kabataşda Levazım ve mübayaat Şubesindeki alım 
ve satnn komisyonuna müracaatları. ( 6404) 

8181 

Afyon Vilayetinden: 
1 - Sandıklı İlçesinde yapılacak 1 3513 lira keşif 

bedelli İlk okul inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konuldu. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. Ek
siltme, şartnamesi, Mukavelename. Fenni şartname, 
keşif cetveli, plan, istiyenler bu kağıtları Afyon Kültür 
Direktörlüğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 1 Teşrinisani 935 gününe rastlayan 
Cuma günü saat 16 da Daimi encümende yapılacaktır. 

4 - Eksiltmşeye girebilmek için isteklinin 1O13 
liralık teminat vermesi, bundan başka aşağıda yazılı 
vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır. Bu gibi işleri 
gördüğüne dair fenni ehliyet vesikası, Ticaret odasına 
kayıtlı olduğuna dair vesika. 

5 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede 
yazılı saatten bir saat evveline kadar getirilerek Daimi 
encümen başkanlığına makbuz mukabilinde verilecek
tir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncii 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 6699) 
8494 



. Türkiye Ziraat Bankası Genel Kurulu adi surette olarak İkinci Teşrinin 26 ıncı Sah günü saat ı S te Ankarada Banka Merke; 
bınasında toplanacaktır. Aşagıda isimleri yazılı delegelerin bu toplantıda hazır bulunmaları rica olunur. 

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK iŞLER: 
1 - I 934 yılı işleri ve hesapları hakkında yönetim kurulu ve murakıp raporlarının okunması. 
2 - ı 934 yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının tasdiki ve idare meclisi üyelerinin ibrası. 
3 - İdare Meclisi üyelerinin banka ile ~r~di haricinde iş gönneleri hususunda karar vf'rilmesı, 
4 - Mürakiplerin 1934 yılı ücretlerinin tayı~·'' . . . 
S - ı 936 yılı için iki mürakip ve iki yedek murakıp seçılınesı, 

lJbaylık adı ve Delegeler adı 1 lbayhk adı ve delegelerı adı; 

A.fyon 

Atnasya • 
Ankara 

Antalya 

Aydın 

Saylav Bay Ali Çetinkaya (Bayındırlık 
Bakanı) 
İzzet Ülvi Aykurt 

·~ ,. 
Berr Türker 

" ':s Nafiz Aktın ,, 
Rıfat Araz ,, 
Şakir Kınacı 

" Saffet Arıkan 
" ., Rasih Kaplan 
., Numan Aksoy 

Adnan Ertekin •• 

,, 
,, 
" .. 
., 
" .. 
,, 

İzmir 

İsparta 

Kars 
Kastamonu 

Kayseri 

Saylav Bay Mahmut Esat Bozkurt 
,, ,, Rahmi Köken 
•• ,. Şükrü Saracoğlu (Tüze Bakanı) 
,, ,, Kemal Turan Ünal 
,. ., Mükerrem Ünsal 
,, ., Baha Öngören 
,, ., Dr. Tevfik Aslan 
,, ,, Sami Erkman 
,, ,, Hilmi Coruk 
.. ,, Ahmet ~Hilmi Arga 
,, ,, Reşit Özsoy 

" 
Ba1ıkesir " 

.• Nuri Göktepe 
,, Dr. Mazhar Germen 
,, General Kazım Özalp 

Bakanı) 

Kırklareli 
Kırşehir 

(Sü Kocaeli 

., ,, Şevket Ödül 

.. ,, Mehmed Seyfeli 
,, ,, Ali Dikmen 

ı l32yazıt 
Bilecık 

Bolu 

Burdur 
Bursa 

Çanakkale 

Çankırı 

Çoruh 
Çorum 

Denizli 

. Diyarıbekir 
Edirne 

Elaziz 

Erzincan 
Erzunıın 

Eskişehir 

G. Antep 

Gireson 

~ümüşhane 
lçel 

İstanbul 

-

•• 
" 
" .. 
,, 
" .. 
" ,, 
" 
" ,, 
u 

" 

" 
.. 
,, .. 
" ., 

" ,, 

,, Hayreddin Karan 
,. Tevfik Fikret Sılay 

İhsan Tav 
" ,, Salih Bozok 
., Ali Şevket Öndersev 
yan Behire Bediz 
Bay İsmail Hakkı U zmay 
,, Mustafa Şeref Özkan 
,, Refet Cam tez 
,, Dr. Galip Kahraman 
,, Sadettin Ferit Talay 
,, Ziya Gevher Etili 
,, Hilmi Ergeneli 
,, Şükrü Yaşın 
,, Mustafa Abdülhalik Renda (Ka

mutay Başkanı) 
Rıfat Ünür 

" ,, Fuat Bulca 
,, İsmet Eker 
.. İsmail Kemal Alpsar 
., Dr. Kazım Samanlı 
., Necip Ali Küçüka 
., Yusuf Başkaya 
,. Zülfü Tiğrel 
•• Faik Kaltakkıran 

" ,, Mehmet Ali Yöniker 
,. ,, Fuat Ağrah (Finans Bakanı) 
,, ,, Hasan Tahsin Berk 
,, ., Abdülhak Fırat 
,, Bayan Naki:ye Elgün 

Bay Aziz Akyürek 
,, ,, Cetal Bayar (Ekonomi Bakanı) 

" ,. 
,, 
,. 
,. 
" ,. 
,. .. .. 
" 
" 

uk 

" 
Emin Sazak 

,, Ali Kılıç 
,, Nuri Conker 

" 
General İhsan Sökmen 

,, Münir Akkaya 
,, Hasan Fehmi Ataç 
., Hamdi Ongün 

Ferit Celal Giiven 
" 
" 

Emin İnankur 
Selah Cimcoz ,, 

,, Abdülmuttalip Öker 
,. Ziya Karamürsal 

akası r 
üdür .. v .. n 

at 

Merkez ve Mmtaka dahi 9 Maliye şubesi için şartna
tnesınde yazılı şerait dahilinde 3 8 7 5 O kilo meşe odunu ile 
l 7 500 kilo kok kömürü açık münakasa ile satın alına
caktır. 

Taliplerin belli muhammeni bulunan 751 liranın % 
?,s pey akçesi tutarı olan 56 lira 33 kuruşun Vilayet 
l'vıalsandığma teslim ederek 26-10-935 tarihine müsadif 
cunıartesi günü saat ı O da Kadıköy Bahariye caddesi 98 
1'10. da Üsküdar Mıntakası Tahakkuk Müdürlüğünde 
~lan~cak eksiltme komisyonuna müracaatları. (6369) 

Gümrük muhafaza Genel komu
tanlığı istanbul Satınalma 
Komisyonundan: 

1 - Deniz Vasıtaları için şartnaıncsi n1ucibince 250 
ton Lavemarin maden kömürü 8-11-935 cuma günü 
saat 16 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutan 33 7 5 liı adır. 
3 - Şartname ve evsaf Komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İstekliler yüzde 7 ,S tutağı olan 282 liralık vez-

~e tnakbuzu veya Banka mektup]armı teklif mektupla
tıy}e birlikte saat ı S de Komisyona vermeleri. ( 6604) 

8423 

akin ·s · Aranıyor 

ava Kurumundan: 
Tiırk Kuşu için müsabaka ile Yeşilköy Makinist _Ok~

~u mezunlarından bir makinist alınacaktır. İsteklılerın 
11 ıli kagıtları ile beraber her gün Türk Hava Kurumu 
Geneı Merkezine başvurmaları. (6783) 

Konya 

Kütahya 

Malatya 

Manisa 

Maraş 
Mardin 
Muğla 

Mus 
Niğde 

Ordu 

Samsun 

Seyhan 

Siirt 
Sinop 

Sivas 

Tekirdağı 

Tokat 

Trabzon 

Van 
Yozgat 

Zonguldak 

,, ,, Ragıp Akça 
.. ,, Tevfik Fikret Silay 
,, ,, Ahmet Hamdi Dikmen 
., ,, Mustafa Ulusan 
., ,, Recep Peker (C. H. P. Genel 

.. 
" 
" 

" 
,, 
•• 
" .. .. ,, .. 
., .. 
" .. .. 
" 
" 
•• .. .. 
•• 
,. 

" 
.. 
,, . , 
.. .. 
,, 
•• 
" .. 
" .. 
" 

sekreteri) 
,, Muhlis Erkmen (Tarım Bakam) 
,, İbrahim Dalkılıç 
., General İsmet İnönü (Başba -

kan) 
,. Said Fırat (Z. K. Ko. Raşkanı) 
,, Refik İnce 
,, Yaşar Özey 
,, Turgut TiırkoEYltı 
,, Mitad Alam 
,, Rıza Erten 
,, Dr. Hüseyin Avni Ercan 
,, Nuri Tuna 
,, Şükrü Ataman 
,, Halit Mengi 

Cavid Oral 
" 
" 

Hamdi Yalman 

" 
Muhiddin Baha Pars 

,, Etem Tuncel 
,, Dr. Asım Sirel 

" 
Ziihtü Durukan 

,, Ali Münif Yegona 
., Damar Arıkoğlu 

Cavid Oral 
" 
" 

Mahmud 
,, Yusuf Kemal Tengirşenk 
,, Hulfısi Oruçoğlu 
.,, Rasim Başara 
., Remzi Ciner 
,, Cemil Uybadın 
,. Faik Öztrak 
,, Süreyya Tevfik Gel"' ~ 
,, Resai Erişken 
,, Daniş Eyiboglu 
,, Şevki Kıroglu (Tüccardan) 
,, Münip Boya 
,, Sırrı İçöz 
,, Sungur 
,, Rifat Vardar 
,, Hasan Karabacak 

8534 

Hayat Sigorta arın a D1eğerli 

Bir Yenilik 
Bundan böyle, en büyük felaket olan ölüm ve malOliyetin 

acılarından çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinizi · 

Malüliyeti de Temin Eden Senelik Te· 
mettülü Tam Mu telit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz .. Bu sieortavı memleketunizde ye~ane tatbik 
eden: 

Türk irk eti 
yaptığı bu yeni nevi ile hayat sigortalannda mühim bir inkılap yapouşur. 
Çunki bu sigorta ılc : 

Ölüm ve maluliyet temın olunur - her ene nakdı temettü vcnlır -
vefat halınde mllemmcn meblliğ derhal odenır - mukavel namenın bıta· 
mmda sıgortalJ hayatta bulunurS3 ve malulıyetc uğramamış t6C mucm· 
men meblağ % 10 fazla ıylc tedıye olunur - muvakkat ve daımı mahilı} et 
müddetıncc ucrct alınmaz - daimi ınalüliyct halınde mucmr.ıcn mcblliğm 
% 10 u senelik irat olarak vcrılir ve vefatta ve ya mukavclcnamenın hita· 
mında müemmen mebllig yene tamamen odcnır. 

Diğ'erlerinden çok üstün faideleri olan bu sigortanızı 
vaptırmak üzere şu adreslere müracaat ediniz · 

Anadolu Sigorta Şirketi 

Muamelat merkezi : İstanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef.: 20531. 
Umumi acentalığı : Galata, Ünyon han. Telefon: 44888. 

7607 
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apah Zarf Usuliy e Eksiltme: 

afıa Bakanlığından: 
1 - Eksiltmeye konulan İş: "Tokat Vilayetinde Nik· 

sar - Reşadiye yolunda Betonarme Fadh köprüsil ın· 
şaatı. 

İnşaatın keşif bedeli 215 00 liradır 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şun ,,, 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. 
D - Tesviyei turabiye, şose ve kagir inşaata dair 

fenni şartname, 
E - Betonarme büyük köprüler hakkında fenni şart· 

name, 
F - Keşif hülasa cetveli, 
G-Projc, 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı 107,5 kuruş 

bedel n1ukabilinde Nafıa Vekaleti Şoseler Reisliğinden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 11-11-935 tarihinde pazartesi gunu 
saat 16 da Ankarada Nafıa Vekaletinde Şoseler Reisli
ği dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1612,5 li

ra muvakkat teminat vermesi. bundan başka aşağıdaki 
vesikaları haiz olması lazımdır. 

1 - Ticaret Odasına kayıtlı bulunduğuna dair ve-
sika, 

2 - İsteklilerin yapmış oldukları iş ere aid vesikaları 
ihaleden en az Üç gün evvel göstererek Nafıa Vekale· 
tinden alacakları ehliyet vesikası. 

6 - Teklif mektupları yukarıda Üçüncü maddede 
yazılı saatten bir saat evveline kadar Şoşeler Reisliği 
dairesine getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderile
cek mektupların nihayet Üçüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile 
eyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecik
meler kabul edilmez. (3053) (6538) 8388 

Kültür Bakanlığı Arttırma 
Eksiltme komisyonundan: 

Eksiltmeye Konulan iş San'at 
Okullan için Makina, Avadanhk 

Ve Malzeme: 
Tahmin edilen Muvakkat 

bedel teminat 
1 - Elektrik Laburatuvar alat . 

n1akina ve malzemesi. 15.160 1.13 7 
2 - Tesviye, demir ve ağaç 

işleri için 32 aded muhtelif 
cins makina. 40.900 3.067,05 

3 - Tesviye, demir, döküm ve 
ağaç işleri için avadanlık 
ve muhtelif cins ve mikdar-
da malzeme. 13.572,60 1.017,95 

San'at okulları için satın alınacak olan ve yukarda 
yazılı bulunan elektrik alat ve malzemesi, tesviye, de
mir ve ağaç işleri için makinalar ve tesviye, demir, ağaç, 
döküm işleri için avadcınlık ve malzeme kapalı zarf usu
lile 25-9-1935 tarihinde eksiltmeye konulmuştu. 

Saptanan günde yapılan eksiltmede yapılan teklifler 
haddi Iayik görülmediğinden yeniden 45 gün müddet
le ilanına karar verilmişdir. 

Bir numarada gösterilen ihtiyaçlann eksiltmesi 
11-11-1935 pazartesi günü saat 14 de, 2 numarada 
gösterilen ihtiyaçların eksiltmesi aynı tarihte saat 15 

de, 3 numarada gösterilen ihtiyaçların eksiltmesi aynı 
tarihte saat ı 6 da Kültür Bakanlığı binasında Arttır

ma Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 
1 ve 2 numaradaki ihtiyaçların teslim müddetleri de

ğiştirilmiş olduğundan umumi şartnamede değişiklik 
yapılmıştır. Her üç numarada gösterilen ek iltmelere 
aid teklif mektublan aynı tarihte saat 13 de Komisyon 
Reisliğine verilecektir. Eksiltmeye girmek isteyenler ek
siltmeye konulan eşyaya aid şartnameleri Ankarada 
Kültür Bakanlığı Gereç Direktörlüğünden parasız ala
bilecekleri gibi İstanbul'da Sultanahmet'te San'at Oku· 
lu Direktörlüğünde de görebilirler. (2868) (6158) 

7898 

Ankara ilbaylığından: 
1 - İlimiz çiftçilerine dagıtılmak üzere satın alına

cak 100 dane 6 numara ve 7 5 dane 3 numara yerli ma
lı pulluğun 4-11-935 pazartesi günü saat ıs de açık 
eksiltmesi yapılacaktır. 

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

rülebilir. 
4 - İsteklilerin pullukların yiizde 7 .5 tutarı olan 

Banka mektubu veya hususi muhasebe direktörlüğü 
veznesine yatırılmış makbuz ve teklif mektupJariyle 
birlikte eksiltme günü saat 14 de i1baylık daimi encüme
nine vermeleri. (3076) (6567) 8420 
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Hergün taze olarak ihzar edilen := -•• •• 
ZL L 

Vitamin -Kalori -Gıda - Kuvvet -Sıhhat. 
Pirinç - Buğday - Patates - Beyaz mısır - Arpa - Bezelye 
Yulaf - Mercimek - irmik - Çavdar- Badem - Türlü özlü unlan 

Çocu'klar1nıza yediriniz. istediklerini ve sevdiklerini bıktırmayarak deği tire değiştire yediriniz. Vitamini ve 
kalorisi ~ok olan bu mUkemmel, özlü unlarla yavrularınız neşeli, sıhhatli, tombul, kanii, canh olurlar. Çabuk 
bUyUrler, Çabuk diş çıkar1rlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar. Hasan özlU unlarile yapllan mahallebi 
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COCUk' BÖYÔR. ADAM OLUR !Elbiselerinizi, Pardesülerinizi,I 
k'UMBARAS 1 DA KASA OLUR. ! Paltolarınızı ve Muşambalarınızı ! 

- -~ısmarlamak veya hazır almak iCjin daha ne bek iyorsunuz?~ 
~ Kumaşlarının mükemmeliyeti, kusursuz biçimi ve fiyatlarının § 

~~ ~ ucuzluğu ile en gü be"enenleri bile memnun eden: § 
~ • Büyük~ 

, 
ıs 

I 

~,Jj 

KUMBARASI 

Siz de 31 i!kteşrin arsıulusal artırma günü 
bir kumbara alarak para biriktirmiye baş
layınız. Gelecek sene bu tarihte küçük bir 
sermaye sahibi olmuş olursunuz. 

".. .... .. . ..:. . . . . ... , ' .. .. . ' . 

•--BÜY<JK TEtlZILAT -• ' · -

~ KUrk mantolarınızı 1-----------------
Kendİn İze acımıyor musunuz? 

bir tek kaşe 
_.,....~. 

1 

§§ Clalata'da :::; 
~ Karaköy'de EL BiSE~ 
~ Mağazalarını§; 
::ziyaret ediniz. Her keseye elverişli fiyatlarla bulacaksınız.§§ 

"lll l l lll l l il il il l lll lll l lll lll lll lll lll lll lll l lll il l lll l il l l l lll lll l l l l lll lll lll lll l lll il l lll lll l il l lll lll l lll lll l lll I 
Dr. H Az 

1 
M __ ---D- r-. -1H- S-AN_ s_AM1 __ , Göz Doktoru 

Cerrabpaşa haataneai aabık cil- GONOKOK AŞISI ŞUKRU ERTA" 
diye ve zühreviye mütehassısı. il Belsoğukluğu ve ihtiUitlanna karşı Bıriuci SınıJ Mütehassıs 
Galatasarayla lngiliz sefareti pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyo- (Babıali) Ankara caddesi No 60 

rasında tramvaycad. No 26 _ lu Sultan Mahmut türbcsi,No.113. Telefon: 22566 7600 
8123 1 7912 ._,,,_,,_, __ ...... , 
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alacak yer 
de bu ıztı
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Ay vade ile ve kefııletsiz 

EEYKO 
Ticıırethaneıinden tedarik ediniz. 
Annc!oludnn ııyni şeraitte ıipnriş , 

kabul olunur. 
Mahmutpaşa, Kürkçü Han 

•- Tel 21685 -• 

Ademi iktidar 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 

demek? 

Baş a~r.ıı 
Diş atrııı 
Kırıklık 

Bütün bunlar en seri ve en kat'i şekilde 

• • 
1 

Kaşelerile geçer. 

Arsıulusal artt1rma günü olan 31 Birinciteşrinde Bank·a Şube 
~e Sandıklaranda bir biriktirme hesabı açterarak en aşatı 10 
hra yat1ranıar arasında 100 kişiye aşağıda yazıh ikramiyeleri 
verecektir: 

Birinciye tOO Lira 
ikinciye 80 .. 
Uçüncüye 60 .. 
Dördüncüye 40 .. 
Beşinciye 20 .. 
Elllnclye kadar 10 ,. 
Elli birinciden yüzüncüye k. 5 .. 

Kura Birincikdnl!nun 7 sinde Ankarada Merkez binasında 
çekllecektir. Kuraya girebilmek için para yat1ranlar1n paraıa.: 
r1nı 7 birincikanuna kadar çekmemeleri lazımdır"' 


