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Bayram Büyük Törenle Kutlulandı 
Barış I çin Konuşmalar 

İng iltere Fransa ile Beraber 
italyaya Yeni Teklifler Y ap~yor 
İki Devlet Ne Harrar, Ne Aksum, Ne de Yüksek 
Yaylalarda . İtalyan Nüfuzunu Kab l.ıl Etmiyor 

l ngiliz Dış işleri· Bakanı 
Cenevrey e Gidec~k 

Samu,el Hoare Da 
Ve ihtimal 

llc Devlet Arasında Konuşmalar Yapılacak 

Beyazıtta bahriyeliler tribün önünden geçiyorlar 

Çok Şiddetl i Yağmura Rağmen Halk 
Kahraman Askerlerimizi 

Alkışı·anıak için Sokaklardan Taşıyordu 
\. b ::t&i!*11 41!!1• liW:L'Mzlt-----··------------·-=-~_,,==-o---========"=~=-----

lngili3; Dııiıleri Bakanlanndan Fransız Baıbakanı cı• Dııitleri lngiliz Drı Bokanlarından 
EDEN Bakanı Lacıal Samuel Haare 

l l>aris, 29 (A.A.) - Sauerwein bugün Paris-Soir gazetesinde 
n ~alyaya yapılacak yeni teklifler hakkında Fransa ile lngiltere-
ın UYUşmuş olduklarını haber vererek diyor ki: 

B "İngiltere bu teklifleri yarın Romaya bildirecektir. 
k u teklife göre İtalyanlara bazı Habeş eyaletlerinin 
g 0 ntrolü verilmekte ise de ne İngiltere, ne de Fransa 
dere~ Harrar, gerek Aksum ve yüksek yaylalar hakkın
da hıçbir tavizde bulunmamaktadırlar. Bunun sebebi 
d~ liabeş imparatorunun böyle bir teklifi reddedeceği-
ır. 

la Bu anlaşma geçen pazar günü İngiliz ve :Fransız mütehassıs
ı:.t arasın.da yapılan konuşmalar sonucu hasıl olmuştur. 

Papa da T aviıssut Ediyo~ 
Par· tatb'kıs, ~g (A.A.) - ltalyaya karşı Laval, çarşamba veya perşembe günü 

halck cdılecck ekonomik tedbirler Cenevreye hareket edecektir. ' 
tağı ın.~a tanzim komitesinin yapa - Aloisi'nin Cenevrede bulunup bu • 

CorUşmelerc iştirak edecek olan [Arkası 13 üncüde] Barrı için tavauut lar :>•apan Papa 

Yunanistanda İta lyan Ordusu Somali Ve 
ligre Kollarından ilerliyor Eski Başbakan 

Papanastasiu 
'Yakında Uçakların Harrarı Tevkif Edildi 
Bombardıman Etmesi Muhtemel 

Uçak bombardunanlanna karp giz.lenmiı bir· Habeı maki~eli tüleii 

rBu huıuıtaki telgraflar 13 üncüde] 

Ati na, 29 ( Ozcl aytarımız bildiri
yor) - Eski Başbakan Papanastasiu 
tevkif edilmiştir. Kendisi gizli bir be
yanname neşretmiş olmakla ittiham 
edilmektedir. 

Yeni Cilmhuriyet Partisi lideri Pa 
J>a Andero muvakkat bir müddet i~in 
Mikono'ya silrülmiiştıir. 

Örfi idare kalktı 
Atina,• 29 (Ozel aytarımızdan) -

Orfi idare gece yansından itibaren 
kaldırılmıştır. Gazetelerin iki tarafı 
t~hrik edecek yazılarına meydan ve
rilmemek ilzerc matbuat sansür edi -
lecektir. 

Kabine meselesi 
Atina. 29 (Ozel aytarımızdan) -

"Bütün Yunanlıların kurumu" adın -
da Kraıcılar Birliği Ba bakan Kon -
dilisi ziyaret ederek kendi ine Yunan 
ulusunun §İmdiki kabine ka'dar sağ -
lam icraatlı bir hükumete tesadüf et-

i A rlca ı ı 3 iin~iiriel 

Cumhuriyet Bayramı dün bütün 
Türkiyede olduğu gibi lstanbulda da 
büyük törenle kutlulanmıştır. Gesit 
resmi saat 11 de olacağı halde halk 
daha sabahın sekizinden itibaren so

kakları doldurmağa başlamıştır. Ya
ğan şiddetli yağmura ve soğuğa rağ
men çok eçmcdcn her yer hınca
hınç dolmuş, ve büyük caddelerde 
karşıdan karşıya geçmek bile müş

küllcşmiştir. 

Baştan aşağı donanan şehirde neşe 
ve sevinç akşam gc!E vakte kadar de
vam etmiştir. 

Bayrama ait tafsilat ve digcr re
simler 8 inci ve 9 uncu sayfamızda
dır. Ankaradaki bayram tafsilatını da 
Ankara haberleri sütununda bulacak 
sınız. 

/"At t .. k' .. B "\ a ur · un asın 

Çocuklarına 
iltifatları 

Ankara, 29 - Bugün Kama • 
tayın IÖl"en aalonunda milletin 
bayram kutlulamasınr kabul eden 
Atcıtiirk'e meslek arkadaglarımı • 
zın da aaygı ve yürekten bcığlılıh· 
larını sunmak ıereline erdim.' BÜ· 
yük O nderimi:z: te§ekkürle basın 
çoc~hlarına selamlarının iblağını 
emır buyurdular. Sevinerek bil • 
diriyorum. 

btanbul Basın Kurumu Baıkanı 
Tank US DicJanyolunda topçular iki tarafta biriken halkın alkıılan arasından 

'-..._ _ _ _ _ _ _____ .) lleçerl'len 

• 
Beya:&ıt mevdanında ilbay ve 7lomutanlar ııikeri. elti~ ediy9t 
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Dl1$öNDlJKCI; 
Birkaç vecize 

Size, kime ait olduğunu ha
ber vemıeden, birkaç vecize o
kuyacağım: 

Beyaz saç der ki: 1'Kalmaya 
geldim." 

Dü~eni kaldır ve öleni unut
ma.! 

.Kalpte' kapalı kalan hikmet 
ve felsefe, testinin içinde ka
palı aklan ışığa benzet. 

Göz ve dost ... En küçük ey 
iki~ini de yaralamaya kafidir. 

Ölüm gecikirse insan onun 
gelmiyeceğini sanır. 

Kalbin doğruluğu eIIi dua 
okumaya bedeldir. 

lnsan gezer, gezer, eve döner; 
yaşar, yaşar, toprağa döner. 

Bu vecizelerin altında, cevhe
rinin satha yakınlığı ne derece 
olursa olsun, bir Victor Hugo 
veya Tolstoi imzası görmek, bir 
çoklamnızı hayrete düşürmez, 
<leğil mi? Fakat hayır, bu söz
ler ne medeni bir Fransız şairi
ne, ne de medeni bir Rus roman 
cısına aittir. "Medeni" vasfında 
ısrar edişimin hikmeti şu: Çün
kü bu vecizeler, insan eti yedik
leri iddia olunan vahşi Habeşle
rin atasözleridir. Bir Fransız 
gazetesinde gördüm ve size ter
cüme ettim. En küçük şeyle in
cinen göz kadar nazik bir dost 
kalbi taşıdığını söyleyen Habeş 
lcrin yamyamhklarına inan
mak, bu ata sözlerini okuduk
tan sonra ne kadar güçse, insan 
etinin zihin açtığına ve ruhu bu 
derece beslediğine hükmetmek 
te o kadar imkansızdır. 

Peyami SAFA 

Kırkçqme ve Halkalı suları 
düzeltilecek 

Belediye ile EvkaE arasında ihti
laflı bir ıckilde bu'unan i lcrdcn en 
mühimmi sulardır. Bunların başında 
KırkçeJme ve Halkalı suları gelmek
tedir. Bu suların yakında belediyeye 
geçeceği ümit ediliyor. Sular beledi
yeye geçince, yıllardanberl tamir edil 
miyen su yollan tamir edilecektir. 
936 bUtçesi hazırlanmağa bafanma
dan, Evkafla olan ihtilaEların netke
l~nmesl istenmektedir. 

Bono fiatlaıı çok 
düıüyor 

G•yrimübadil bonoları son zaman
larda yine dilşmefe batlamı§tır. Bir 
bono 13 kur\lfa satıldığı için, artık 
sarraflar da bono almağa ba~lamıı
lardır. Buna mukabil cmllk satışı pek 
ağır ve kıymetsiz bir tekilde devam 
etmektedir. GayrimUbadiller idare he 
) eti önUmUzdeki hafta toplanarak An 
karaya &öndeıi"ecek heyeti ıeçecek -
tir. 

Yeni alınacak vaourlar 
Şehrimizde bulunan Ekonomi Ba

kanlığı Deniz MU.teıan Sadullah GU 
ney, Denizyollan itletmeılle Vapur
culuk Sosyetesi uasındaki tonaj iti
nin daimt bir niıbcte bağlanmak su
retile hallediJmcsi i!;ln ince'emeler 
yapmııtır. Denizyolları itletmesinin 
yaptıracağı yeni vapurlara dair hazır
lanan prtnameler Ekonomi Bakanlı· 
ğı mliteha1111ları tarafından &özden 
geçirilmektedir. On güne kadar kat'i 
eklini alarak Avrupa inpat miiesııc

selerlne glSnderilmesi muhtemeldir. 
Var.ureuluk Sosyetesi de, tonaj işi hal 
ledı'dikten sonra yeni vapurlar satın 
alacaktır. 

No. 74 

Cumba.dan 
Rumbaya 

Server BEDi 
Cenale ıüri cıkuduktan aonra "-· 

nına bullıl'llik kahkabaı.rla ıülüyor • 
du. Abluı Şahinde kapıamın önün• 
de ıörünerek: 

- Ne oluyorsun ayol? dedi, çıl· 
dırchn mı? K.cti kendine ne ıülü· 
vorMan öyle? 

c.mile iııblumm üıtüne yüriy_. 
onu bir kolundan tuttu ve k_..iıw 
dofna 99kti: 

- Gel, Nk, "- d•tan 7ucbm, 
tür Jucbm, INık, elinle l 

Arp.ak çlbn Wr ıöahiia ütiiae 
•YUClllDll kaprya Şahinde ötdd ıö
zünii ha)'N'ttıen .a.bilditine apl'liık 
Cemile,.i dinM&. 

- Al .. Sen mi rud.n t. ...... Ka, 
haai ....., ftllabi y.a-... 5-in Ü· 
tipliiin ,.. ki. 

- vallahi ... yaad1111, bak! 
Cemile lciptı söeı-di. Her keli • 

ııeıi bir Cimli yanhfı ile tdcatlanmıı, 

ill~lara 
Yapışhrdacak 
Yeni pullar 
Tıbbi mil&tahzarata yapıştırılacak 

1 
olan pulların basımı Damga Matbaa
sınd"3. devam etmektetlir. Haber veril
diğine göre, henüz müstahzarat pul
lan ihtiyacı kar§dayamamıı ve Dam
ga matbaa& çalı§malannı arttırmıştır. 
Şehrimizdeki birçok eczahanelerle ec
za depolarıntla mevcut mUıtahzaratın 
çoğuna pul yapl!tırılmıştır. llgili o
lanlardan bir kısmı bilhassa kUçük 
kutular üzerine yapıştırılan pu larrn 
bazı tehlikeli yolsuzluklara meydan 
vereceğini düıünerek pulların reçete
lere yaprftmlmasıru ileri ıiirmektc
dirler. Halbuki, bu it ancak ecza fi. 
yattan için hazırlanacak ecza narhı 
cetvelinin tcsbidnden sonra mümkün 
olabileceği için timdilik tatbikı gay
rikabildir. Farmako" oglar Birliği, son 
dcla kararlaştırılan nizamname esas
larının pratik olmayan kısımlan üze
rinde bazı tetkikler yapmaktadır. Bu 
incelemelerin ıonucu Sağlık Bakanlı
ğına bildirilecek ve istihlak resminin 
reçetelere pul yapııtmlmalt ıurctile 
mi, yoku giimrüklerde alınmakta o
lan yüzde 10 muame'e vergisine mu
ayyen mikdar daha ilivesi ıeklile mi 
alınacağı ondan ıonra anlaırlabilccek
tir. Sağlık Bakanlığının nizamname 
hüktimleri arasında tatbikı güçllik ve 
tehlikeli durumlar eösteren bazı esas
lar üzerinde ameli ve kolay bir ıekil 
bulacağı umulmaktadır. Fakat bulu
nat'6k yeni formül, tayin olunan İs• 
tihlik reımi niıbetlerini değiıtirmiye
cektir. Bu i§ üzerinde dlişündüğünil 
açıklayan bir doktor da nizamname 
hükümlerinin tamamen tatbik edil
mek gerekliği karşısında yapılacak 
özel ve genel tekliflerin kabul oluna
rak meriyete konmasına imkan gör
memektedir. Çünkü, on ıenedenbcri 
tasarlanan ve artık lccsinlcıen nizam
name hükümlerinin tamamen yerine 
~ctirilmeıi bir prensip işidir ve ecza
lardan alınacak lııtihJ.ak resmi husu
sunda aulmış ·11k ve yeni bir adımdır. 
Prensip meselesi düşünülmese bile 
yurdun bütiin kötelcrinde mevcut ec
zane ve müstahzarat depolarında ni
zamnamenin istediği şeyler yapılmış, 
yerine getirilmiştir. Bu şekillerden 
bagka teklif olunacak yeni çare ve 
tedbirler istihlak resmi itini büsbütün 
karııtıracaktır. ----
Talebe 
Pansiyonu 
Yükıek Mühendis mektebi talebe

leri için yeni ve modern bir parasiyon 
binası inıası kararlaımııtır. Bu bina
nın projesi etilt olarak mektebin son 
11nı! tılebesine verilmittlr. Hangi ta
lebe projede en ziyade muvaffak o
lursa, onun eıerl kabul edilecektir. 
Bina iki yı'da yapılacak ve yarım mil 
yon liraya mal olacaktır. Bu pansiyon 
binasında her türlil modern tesisat 
bulunabilecektir. 

Eıki Liman Ştrketinin malları 
üç milyon lira tutuyor 

Tasfiye edilmekte olan Istanbul li
man inhisarı şirketinin bütün malları, 
emlaki ve vesaiti hep birden 8nümilz
deki ay içinde aatılacaktır. Sablacak
lar arasında liman ıosyetC1inln Li
man Hanı, Balattaki liman kızağı ve 
liman atelyeleıi, Liman aosyetesinin 
motôrlli, motörsüz remllcri, buharlı 
romorkörleri, motörleri, ıu vapurları, 
mugları, duba, mavna, ıu kayılı ve 
sandalları bulunmaktadır. Blitün bun 
ların kıymeti Uç milyon liraya yakın 
tahmin edilmektedir. Fakat, btanbul
da liman iflerlnin monopol altında 
bulunması, bir taraftan da kıymeti
nin yüksek olması, biitün bu eemi ve 
malh\ra, Liman genel direktörlüğün
den başka müşteri bırakmamaktadır. 

..tırlan iiri büirii, bir ..ı1-.oa 
izine bem:iyen y&D&ın1 Şahinde ta· 1 
nınwıtı. Cemileden fada mektep sör
dütü için imli 1•ıılanm hemea 
iıaret -etti. 
Omuzı-m. ailken Cemile: 
- Sen ona balana. mini P.J ı 

ra. ona blıkl diyOl'du. 
Şalıindeain na..-.nda, bar buut- 1 

ta, badi luılıiliy.t derece.W ...
bat döndürücü bir Mrika .eviywini 
temail eden Cemilenin deatan yuan· 
ya ela muvaff• obnMı onu eptallaf· 
tmnrıtı: 

- Güııel, -.allahi rüael. di7ordu. 
Sonra birdeMire cıanla.....Jc cbta· 

nya kıoftu, A-5,. h.nlma Maa-di: 
- A..,e! .. Ko,1 Aanel •• 
Cemile ıürini ltw ıc .. de ....i

ne olruclu. Aai)oe haımn ela batını iki 
)'W ..ııı,..ic, - , .... _ ...... 
ıibiı 

- Eliae Mibik, pek ıiul Glmuıt 
dironlu. 

<Amile IMa tetdd ıöriiace bir d• 
öt.ki türlü fÜr yuımk İçin .__ 
..&ona kottu. Ald.. hep .w \iır 
beyit .. ı;,.ordu: "~ıltin lıara. 
nn yok. Gonca ıüllün tuMnn ,.-ı,, 
Buna benzer bir tef uydurmayı dü· 
tündü. o etki maninin son t.araf ını 

----- Ne Dersiniz? 
GAZETECil ERi 

"'Cumhuriyet,, bayramının tö • 
t•enini takip edip okuyqculara bil
dirme• için Beyazıda gülen ga • 
utecif.ri oradan uirattılar. 

Bu iratıı ne fartlar altında 
oluraa ohun hak•ı:& ve fİrkin bir 
hareket olaralr incelemiyc deler 
bir haduetlir. Çünki "Cumhuri • 
)'et,, rejimi gibi halita halılıını lllt• 

ren bir idarenin kurulduğu ırünü 
kutlularlıen bis wautedyi töreni 
talıip için tribünlere •olrmomalı 
«>• onlara yer u.rmemelı "Cumhu· 
riyet" telôlılril~rile tobantabana 
sıt bir fCYdir. 

Gautecilerin, iılerini görürken 
ne ,ibi güçlüklere uiradılrlarını, 
kanun, idare 11• ıalui telilılıiler 
yüsüntlen ne lradar Mırp yollar • 
dan yürümİye mecbur lıalJııtla • 
rını okuyucular biZ.elertli onların 
böyle bir bayram günü. hayrom 
töreni yerintlen lıouulmalanna on 
iter• /asla müteeuir olurlardı. 

Memur ve idare tefôlrlrileri a
rcuına gautecinin itibar• deier 
bir 11asile .ahibi olduiu lranaati 

Soğuklar 
Bastırdı 
Evvelki gece sabaha kartı baılayen 

poyrazla kanıık yağmur dün de alc
uma kadar devam etmiıtlr. Hava da 
birdenbire değişmiş ve sıcaklık dere
cesi 10,5 a kadar dil müştlir. Yağmu
run bugün de devam etmesi mubte· 
meldir. Havanın birdenbire aoğumaıı 
birçok kimseleri korkutmuıtur. Kışlık 
odun ve kömürünU alamıyan baıı kim 
1;eler teli§a dlitmiltlcrdir. Odun ve 
kömür fiyatları son hafta içinde art
mağa başlaınııtır. Odunun çekisi 
280 • 300 kuruşa satılmaktadır. Kö· 
mürün ki'osu mahalle aralarında 4 
kuruşa kadar verilmektedir. Poyraz 
denizde de epeyce şiddetli tesirler 
yapmaktadır. Limanda bulunan nakil 
vasıtaları seferlerini güçlükle yap
maktadırlar. Maamafih hirı; bir deniz 
kazası olmamıştır. 

Posta ve Telgraf Mühendisliği 
tahsili altı yıla çıkarıldı 

Posta Telgraf ve Telefon mühen
disliği tahsili beş yıldan altı yıla çı
kanlmıt ve mektep Yüksek MUhen
dis Mektebine bağlanmı§tır. Bu şube 
için, Fransanın maruf posta ve tel
graf miitehasaıslanndan ve Parisin 
her yerde örnek tutulan kablo tesisa
tını yapan mühendis Dünaze profe

sör olarak getirtilmi§tir. Profesör ders 
terine ba§laıru§ttr. 

Maçka tramvaylarının ar
trrılmaıı lazım 

Maçka, Bayazıt ve Eminönü ara
sında işleyen tramvay arabalan son 
zamanlarda çok kalabalık olmaktadır. 
Tramvay sosyetesinin bu hatta ayır
dığı arabalar lı:afi gelmemektedir. Maç 
ka ve civarı yeni yapılan binalarla 
günden güne kalabahklaımııktadır. 
Bundan başka, hattın Maçka mezar
lığına kadar uzatılması dolayısile, mü 
him bir l<uım Beıiktaı yolcuları da 
bu hattan gidip gelmeğe baı'amıtlar
dır. Maçkalılar, tramvay arabalarının 
arttırılmasını dilemektedirler. 

Yeni gÜmüş paralar 
Yeni yirmi beş ve elli kuruıtlult:lar

dan otuz alu,ar bin liralık ufaklık An 
kara, lzmir, Istanbul merkez banka· 
lanna gönderilmiı ve piyasaya çıkarıl 
mıştır. Ufaklıkların basılmasına de
vam edilmektedir. Mayı a kadar para 
basılmasına devam edilecektir. 

babrilJMllTOl'du. Şllhindeye kıottu 
fttorda. 

AW... sileNk "meainia ,,__,, 
.......... " kıeliımemini yar* JaJik 
uManıık okudus 

karanflıllin, l&Mwın 1olc 
Gonca sülsün, bn• m rok 

Bea Mni MT•dim ama 
Senin IM&nd.n haberin yok. 

Cemile teknır ..lona dönenle di· 
vana yüzükoyun uzandı. Kalemi ağ· 

KOVMUŞLAR l 
girmedikçe ve onlara yapılan mu
ameleler ıahu, ~man ve :zemin 
ile Jeğiıtıhçe böyle hafa aitmiye
celt hadi.eler olup gidecek gibi 
ııörünüyor. 
Dünyanın her tarafında en bü

yülı törenlerde ga:&eteci lütur•u:& 
ve lrimsenin mümanaatına marus 
kalmadan i§ini görür. Bundan 
kimse tedirgin olmaz. 

Hele bi:s gcueteciye Cumhuri -
yet bayramının coıkun tesohü~le
rini olıuyuculanno bildirmeye ım
Jtôn vermemek pek kolay telair 
edilir hareket değildir. 

Umuyorus ki; bu hadi•• gaza • 
tcciler halıkında sürüp gelen bir 
•eri "tera muamele,, nin •onuncu· 
ıu olsun. Yoksa medeni memle • 
lıetlerin en büyÜlt leyİ.z memba • 
laruıdan biri olan matbuatın bu 
namüsait fGrtlar altında bizde 
ileri gitmesinin ve halkı aydınlat • 
mcuının yolu bulunamaz;. 

Bi:s böyle düfiinüyoru:s, 

Siz ne dersiniz ? 

Bakırköy ·incirli 
Yolu a~lldı 

Cümhuriyet Bayramının 12 inci ylı 
dönümü münasebetile Cümhuriyet 
Halk Poırtisi Bakırköy ilçesinde bir 
tören yapıll'IUJ ve bu arada yeni ya
pılan İncirli - Bakırköy asfalt yolu 
da açılmı9tır. Törene saat 9 da ba§
lanmıı ve ı 2 ye kadar Bakırköy is
tasyonundaki meydanlıkta geçit reın:ıi 
yapılmııtır. Törende Bakırköy, Ye§ıl
lcöy ve o civardaki bütün köy halkı 
bulunmuılardır. Gece saat 22 de de 
büyük bayram ıerefine Slimer Bank 
E·aktrköy bez fabrikasında bir balo 
verilmiıtir. 

Yeni okullarda derslere 
başlanıyor 

Yeni açılan üç orta okuldan ikisi 
henüz derslere baılamamıılardı. Biri 
Ortaköy, diğeri de Kadıköyünde olan 
bu okullarda yarından itibaren ted
risata baılanacaktır. Okul1arın biitiln 
hazırlıkları bitirilmiıtir. Kadıköy oku 
lunda talebe yazma itine birkaç gün 
daha devam edil•cektir. Bu okul muh 
telit olaoak, Ortaköy okulunda da yal 
mz kızlar okuyacalrtrr 

Kaçak elmaı yakalandı 
Gümrük muhafaza teıkilitı Beyoğ

Junda önemli bir elmas kaçakçılığı 
meydana çıkarnııstır. Kaçakçılıktan 
suçlu Ahmet ve Behlôl ile kaçak el
masları bilerek aldığı iddia edilen bir 
kuyumcu sekizinci ihtısas mahkeme
sine verilmi§tir. 28 parça kaçak el -
mas muhaEaza altına alınmıştır. Bu 
elmaalann Ruayadan getirildiği sanıl 
maktadır. 

Türkiyede yapılan ilk 
Türk gemisi 

Gölcük hevuzlarında bir müddet -
ttnberi yapılmak~ •' olan askeri yağ 
gemisi, bueUn denize indirilecektir. 
Türk havuzlarında muvaffalnyetle ya 
pılan bu ilk Türk gemisinin denize in 
dirilmesi dolayıaile toren yapılacak -
tır. 

Floryanm imar planı 
Florvanın modern bir ,,ekilde imarı 

için, Mimar Seyfi bir p an hazırla • 
mııtı. Onümüzdeki ilkbaharda, Flor
yada esaslı bir şekilde bayındırlığa 
başlanabilmesi için, yakında ıetirtile 
cek olan gehircillk mütehassısı ecne
bi mimar, burada tetkikat yapacak, 
Mimar Seyfinin plinını da gözden ge 
çirecektir. 

:ana tokuyor, tNClln aibi emsek, 
,.Jıymnılc dütünüror, bir .. Y bula
maytnca öfkesinden kaMmin ucunu 
ııwıyordu. Hem nedense bu eeier 
ıözünün önüne Tahrinin o tivri bur
nu, çipil gözleri, baıık çenesi ıeli
yordu. 

"Hay muıibet 1 Çekil g3ziimün ö
nünded.l,, diye batmlı. Sıçı-ayıp otur 
mu,, kaleminin terı tarafnu yiy..
dütünüyordu. Birkaç defa hatırına 

KUÇUK HABERLER 

• Ortaköy Fıkaraperver cemiyeti 
Gümhuriyct-Oayramınm 12 ine! yıldö
nümü münasebetile dün Ortaköydeki 
cemiyet binasında birçok fakir çocuk· 
ları sevindirmiştir. Bu mUnasebetle 
cemiyet bir giydirme merasimi yap
mış, yoksul ve mühtaç birçok mektep 
1( yavruları eiydirmiştir. 

• Belediye elektrik ınllhendist Yu
suf Ziya, Ekonomi Bakanlığı elektrik 
iıteri etüt idaresi mühendisliğine ta
yin edildiği için, belediyedeki vazife
Finden istifa etmiştir. 

672 lira ık 
Bir hırsızhk 

POLiS 

Kaiiımpaşada Hastane yokuşunda 
Papçeşmesinde 18 numaralı eve ge· 
çenlerde bir hırsız &irmi~ ve eec:f.y~
rısı evsahibi mütekait si.ibay Sahranın 
Tavanvaç marka, kordonlu 250 lira 
değerinde bir saatile yemek odasında 
asılı bulunan ceketinin cebinden 422 
lira parasını çalmııtır. Kasımpap po
lisi, vak'adan haberdar edilmiş, sıkı 
izlemeler ve tabkikler karıısmda bu
nu Eski§ehirli Aziz adında bir aabt· 
kıalının yaptığı anlaşılmıştır. Aziz, po 
!isin izlemesini karııtırmak maksadi
lc htanbu'da durmamış ve Eskifebi· 
re kaçmıştır. Azizin orada olup olma
ciığı Eskişehir Emniyet Direktörlüğü 
ne yazılmış ise de henüz bir cevap 
almamamı tır. Yapılan tetkikata ~ö
ıe, hırsız gece yansından sonra bah
çeye girmiş ve yemek odasının demir 
parmaklığını kırmak suretile içeriye 
atlaD11ftır. Tahkikat, tekrar derlnleı
tirilecek ve suçlunun bir an evvel tu
tulmasına çalıplacaktır. 

• Vefada oturan Mehmet, Voyvo
da caddesinde tramvaydan atlamıt ve 
tam bu sırada arkadan gelen bir otô
mobilin altında kalmııtır. Mehmet, 
muhtelif yaralar almıttır. Şoför Meh
met Ali yalcalanmıı. tahkikata bat
lanmııtır. 

• Sekiz yaıında Şuda, dün Kurtu
luı - Beyazıt seferini yapmakta olan 
J 54 numaralı tramvaydan Tepcbaşın· 
da atlarken dÜfmUı ve batından ya
ralanmııtır. Çocuk tedavi altı~ ahn
mııtır. Vatman hakkında tahkikat 
sürmektedir. 

• Altunizadede , Koıuyolunda 3 
numaralı evde oturan Hidayet, tamir 
edilmekte olan bir dükklnın iskelesi
ne çıkmıJ, ayağı kayarak, yere diit
müıtür. "Teh1ikeli surette yaralanan 
Hidayet hastaneye kaldırılmııtır. 

• Köıtenceden gelen Daçya vapu
ru yolcularından Kirkorun limana ka
çak eşya çıkardığı anlaşılmış ve üze
rinde yapılan araştırmada kaçak bir 
sok ipekli kumaı ve çorap bulunmuş· 
tur. Kirkor tutulmuıtur. 

Yeni ekmek narhı 
Bugün başhyor 

Yeni tkmek zammı bu sabahtan 
itibaren tatbik edilmeğe baılanacak
tır. Ekmek 12,20 kuruşa, francala 16 
kuruşa satılacaktır. Bu vaziyete cöre 
ekmek fiyatı üzerinde geçen haftaya 
naaı:ran 20 para bir fazlalık vardır. 
Francala fiyatı üzerinde bir değişik
lik yoktur. 

Hava Kurumunun ıergiıi 
Türk Hava Kurumu Fatih ilçesi 

dün Şehremini Halkevi binaaında 
havacılığa ait bir sergi açmıştır. A
çılma töreninde birçok davetlilerle 
kalabalık bir halk kütlesi bulunmuı
tur. Sergide birçok uçak tiınsali teş
hir edi.mektedir. Hava tehlikesi ve 
uçaklar hakkında 'ezicilere izahat 
verilmiştir. Çok güzel hazırlanmış o
lan bu sereiyi dün ak§ama kadar bin
lerce kişi cezmittir. 

ıelmiı: "Göılerin var, belntın yolc!,, 
mıara.rnm alt taraftnr ptirememitti. 
Ayağa kalkb, dolaıtı, tekrar oturun
ca: "Buldum!,, di,-e yerinden tıçn· 
dı. "Bir ıu gibi alopn yok!,, nunaı
nı bulmuıtu. "Sakıt, v-e "akrı., koo. 
li-1--.!_ - .... _ı_ u -•- " ır__.-mc ~ı!11 y..-ıı,, \:alaf,, 
"kakıı11 gibi bir ıürü kafiyeler ha
brladı. 

Nihayet !U lnt'ayı yazmııb: 
Gözlerin var, bakııın yok, 
Bir ıu gibi akıtın yok, 
Tilki ıibi bakma yüzüme 
Şimıek cibi çakııın yok 1 

~ 
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Türk ıponı 
· Atlr ıubaylanrriız, birçok Avnı~ 
memleketlerinde yapılan annlkı..
ınmabakalardan parlak neticelerle ıe
ri döndükten, eskrimcilerimi:ı.le Bal• 
kan ıampiyonu olan ıüreşçHerimİSt 
160 milyon nüfuslu dott ülkenin ·~· 
me talwnlannı hiç cüçlük çckmedC!' 
yendikten ıonra. öyle •aıuyonun ıa, 
Türk sporunun karakteriatik vasi• 
kendiliiindon ortaya çıkıntı bulunu• 
yor. 

At, güreş ve kılıç .•• Dikkat ediyot' 
m ..... naz, IM&nlar Tülkün, tarihin el'I 
eski derirlerindenberi üzerinde çaht" 
tıiı ve ün aldıjı üç ulusal ıpor ıube
tidir. 

Bu oyunlara ok ve ciridi ilave edi
niz: Titiz bir özenle devam ettinne
miz ve memleketin her taraf ma yay• 
mamız, bütün kuvvetimizle te§vik et• 
memiz gereken ulusal ıporumuzull 
çerçevesi çizilmiş Olur. 

Amatör olarak Gr"'o • Romen td'" 
zında pl"'Ofle uğrqan)anmıun tafl" 
11 nCkadar az olduğunu ve hunlarıo 
ancak birkaç büyük tehrimizde çaht: 
ma imkanını bulabildiklerini çok i1' 
biliyoruz. Ve yine biliyoruz ki, Ana• 
dOlunun yayla ve dağlannda yeti$d' 
atıl acı lcuvntli ve yaman ~üreJ~I .. 
rin hemen hepsi, Y•i'ı ~ürete çaht" 
mak " bilgiıizlilc yÜzünden ziyan o
luyor. Türkün terdini yabancılara 
kartı müclafM etmek in1kiumu bula• 
nvvorlar. 

Bu kadar kıt imkanlar ve baııbof 
çalıırnalar içinde Rldığanı:ı. neticel: 
rin önemi bize kesin bir bnaat verı· 
yor: Serbeat ve Creko - Romen nır
:ı.ınd'llki gür-eti. ~eketin her tar·a• 
fına ra,..-.lc, ııkt bir aurette bq altı 
sene çalıpraak olimpiyatlarda dün~• 
pmpivonluiunu almamız iıten itil• 
delildir . 

A'lr ııpor. kılıç ve cirit içıin de vr 
ziyet böyledir. 

Sonra unutnuyalnn ki, bütün bd 
oyunJ.r, .por tubelerinin en ••illeri,.. 
den tayılanr, ayni umanda vüeudutl 
bir uzvunu deiil, her tarafını Wdd 
h~te getirdiii İçin ele en faya.l' 
idman fekilleridir. hlimi laaynakir 
ra delil, kökü Orta Aıyadaki at.al•: 
nmıza dayanan Ulutal adetlerinıİS1 
diriltmek. etki pn ve töhretine li• 
Jik bir tarzda yaptmak ta ayrtdl 
u1uıçuluk duycularnnm kuvvetleıt• 
dinnek için ciizel bir vaaıtadır. 

Yaşar Nabi 

Siit gQ§ümlerinde 
Yeni etiketler 

• 
Süt talimatnamesi hükümleri cZSı-

CSn.Unde tutularak hazırlanan eiiğUıı' 
etiketlerinin ancak 50 ıütçU tarafltı" 
dan alındığı. binden fazla ıUtçünütı 
kendileri tarıafından yaptırılan tene1'1 

etiketleri kullandığı anlaıılamktadıt• 
Bu huusta, sütçUlerden bir krsmı u· 
limatname ahkamına riayet etmerne1' 
le beraber eski idare heyeti de bele-' 
diye ile beraber çalı§tığı için çekeın"' 
mektedirler. Gerek uray, gerek Siit
çüter Kurumu tarafından kıabul edi• 
len emaye etiketler, Sıhhat Direlctör' 
lliğüncc de muvafık görülmüştür. a~ 
bir ıiltçü, kendi yaptırdığı teneke le~
lıayı kullanamıyacaktır. Talimatnarne 
hükümlerine riayet etmemekle heyeti 
idareyi devireceklerini zannedenlcl' 
hakkında tiddctli takibat yapılaca1' 
ve yeni konulan esaslar behemehal 
tatbik olunacaktır. Dün bu husuııa 
fikrini soran bir muharririmize Sıb• 
hat Direktörü Ali Rıza Bayaun şun• 
l~rı söylemif tir: 
"- Etiketler kurum tarafından h~' 

zırlattmldı. Beıediye ile dlrektörtiı• 
iümüzce de &üğüm1cre taktırılması 
muvafık görüldü. Bu etiketleri taŞ; 
mayan sütler ne olursa olsun bOZU 

ıüttür. Bu itibarla bunları .almanı•~ 
inat edenler hakkında derhal kanw~ 
taıkibat yapılacaktır. Zabıta! bcledif' 
memurlarına icap eden emirler verıl• 
miştir. Her memur, mıntakası içinde
ki bütün sütçüleri yeni hüküınler' 
eörc kontrol edeceklerdir.,, 

içime ıüpbe düıüror 
Neler, neler üıüıüyor 
Seni öpmediğim için 

-
Dudaktanm üJiiyor! 
Hele bu Jon iki mıa.radan o kada' 

hotlandı ki, avazı çıkbit kadar ._.,. 
eti kendine: 

- )'ana be Cemile, yana be uı.ı; 
külb.U kız, ı.a.mn canına r~ 
diye batırdı. . 

Sonra telefona yapıttı ve Tah•i' 
beyi yazıhanede bularak batırdı: 

Bu maninin Tahtinıe pek yakıth· 
iını ıörünce keMc..,•11 bastı. Yine 
anneei&e Şahindeye kotayordu: 

- Ulan W,. Tahsin, efendi ~ 
hiıt, Kayterili, kıencline sel 1 ~ 
artık mani düzüyorum, baf\a "1 
u.. a..yt, mini, fİİI', anladı.~ •-•~ 
Yemmcia o1..., da o pirohl k~-· 
nı çekaem... Hey!. Duymuyot rr# 
tun? - lWun Tahıine de bir mani yaz· 

d11n r diye baP,yordu. 
F mt içinde ... ı Selim için Wr 

te7 JUmak ieteli • .._ Telaw •· 
lona tlöacli, ma•mn .... mcla otur
du •• ha•a bıwıncaya .._., 1&• 

atl.-ce dilıündüldln. JMchlct.n, çiz. 
dilet-. uira~tu ıonra fU Mkia 
9atm Çlbrch: 

Bulutludur eli ıöain, 
Y.a.n doludur her .özün. 
Ayağını tetik al, 
.Ahmı alma öluaaiin. 

Tahtin bey telefonda: _,4 

- Gülüm, cli1ordu, eerfıot as.
na, AUahmaı qlana? 

- Ne tuiıotu be? •• Dfftaa r.s" 
1onm cWilc a.. Anlamadan mı? 

- Ne Clatanı ıülüm? 

- Gel ele sör, kot, sel-
- Peki, pleyim de sizinle dıf,,. 

ela yemek yiyelim. 
- Haydi, kot beldiyonun. 

Arkası vı• 
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iki Bayram Qirarada 1 

Kars Bugün Kurtuluşunun 
15 inci Yılını Kutluluyor 

An karada Ge.çit Töreni 
Atatürk Tebrikleri Kabul Etti Ve Stadyumda 

Töreni Şereflendirdiler 

On.binlerce Halk Kahraman Suvarilerin Arasında 
GP.,.ftn Kö11lü Kadınlarını Siddetle Alkışladı 

,,._~;>~.!'"''7--.J' ... 

f 
tıı_j:~~a, ~9 A.A. - Cumhuriyeti 
"lllua ~nci yıldönümü bugün 
ltı l\t., de.ki baı yu:uunda Falih Rıf 
t'ej~ 'i,1ın dediği gibi yalnız bir 
ilin h ll.YJ'aıru değil, Türk mmeti -
}'ı:ıtdıı Yat ve d vam bayramı olarak 
ltı:ıtıuı1' her kö§eainde aevinç içinde 

\' ıuınıaktadır. 
~aıı~utnuzuıı en ucr kö§elerine 
t..rı b';JYa kadar her yıl gittikçe ar
t?ırı bır heyecan içinde kutluladrğı
ltt l!ı u klu. 1 bayramın bugiin <lev 
lu İdi ;1' 21Qd arz.ettiği mnnz.ara 

eh 
Unlerdenberi bu büyük hayra • 

~tıı haıırl ~ b . • 
.... il /\ k ıgı eyecanr ıçınde bulu -
Solı: rK ar h lkı, aabahın daha 
~l\laa.l ~ ~~tlerinden itibaren bu 
)\-ıel"a. . lf~nun onuruna olarak ıüel 
)oııa::~•n Y pılacnğr ınhayıı giden 
:ttıl'dtı llPlamı§tı: Bir gün Önce 
'b~Yl"a rı h~r. tarafından bu ulusal 
lel'ce rna 1ftirnk için gelmiı olan bin 
)et k YUrtd ttan ayrı olarak vilô. -
'-'e A. ~2:alal"ınd n Ankaraya gelen 
l~ce 1k·a~ıı_ halkına katılan on bin
Stlb, •ıının en içten tcz.abüratile 
tı- "rıan A k ıt old .. n ara, bugün çok ınk ,a 
farkJ1 :gu _ fevkalôde günlerden 

ır cun Y ıamakta idi. Oka-

kil eden '.Arikar.amn daima yeni yeni 
devrimler esen havasını bugiin tenel· 
füs etmek .bahtiyarlrğ1ru duyan tek 
bir kimse yoktu ki doğuda.n bıatrya, 
kuzeyden güneye uzanan bir yurd ü
:zorinde ayni sevinci duyan bütün 
Türk ulusunun heyecanını hinebne
mİ§ olsun .. 

Bütün bir yurdun bu kadar içten 
kutluladığı bu ulu&al bay:ramın An • 
karada halk tczahüratiyle baılıyan 
açıh§r at 13,30 da Atatül'k'ün uluı 
büyiiklcrhıi, hükCnntıt crıkinmı w el
çilerin tebriklerini ~ul etmesi takip 
ebniş ve ondan ıonra da kanı, deniz 

ve hava kuvvetleriyle izcilerimizin 
mekteplilerin, yaya, atlı, kadın erkek 
on binlerce halkın ittin\k ettiği bir 
geçit resmi yapılmrıtır. Türk köylü 
kadınlarının milli kıyafetleriyle atlı· 
lar arasında geçİ§İ yürdctaı alkıılan
mı§hr. 

Çankayadan itibaren bütün yol bo
yunca biriken halkın, izcilerin en 'iç
ten tezahiirab arasında Kamutaya 
gden Rciıicümhur Atatüıiı, Kamu • 
tay önünde bir kıt'a asker ile muzika 
tarafmd n ıeliunlamnıt ve baıta Ka
mutay Başkanı olduğu halde Başba
kan, bakanlar, genel kurmay baıka • 

ni tören ve bütün yollar üzerinde bi
riianiı olan hallan içten tezııhürab a
raaında pçit resminin yapılacağı 
stadyuma gelmiı ve burada da Ka -
mutayda olduğu gibi afüıl mcı·asim -

Kars, 29 (Ozel aytarımız bildiri
yor) - Bugün Cilmhuriyetin 12 in
ci yıldönümU Karsta çok co,kun tö
renle kutlulanryor. Karsta ıki bay
ram biribiri ardı 6lra gelmi tir. Yoann 
da Karsın kurtulu unun l S inci yıl
dönümüdür. 15 sene evvel Türk ordu 
su bugün şehrimize girmiş ve güzel 
Karsı düşman istilfismdan kurtularak 
bugün kahraman Türk ordusunu bağ 
rma basmıştı. Yarınki kurtuluı bay
ıamı fevkalMe bir ekilde kutlulana
caktır. Bu husus için lbnngelen ha
zırlıklar yapılmı tır. Birçok istilalar, 

Sıvas - Erzurum hattında 
iki istasyon açıldı 

Sivas ( Ozel aytanmrz bildiriyor)
Erzurum - Sivas demiryolunda Si
vastan itibaren 25 inci kilometredeki 
Bostankaya ve 43 üncü kilometrede
ki Tecer istasyonlarının a~dma resmi ,. 
bugün yapıldı ve §İmendifer bu iki 

istasyona kadar işletilmeğe ba§landı. 

le brttlanmıı ve muma ergınlik 
martmı çalnuıtır. 

Atatürk tören alanını ıercOendir • 
diği zaman ulusun en büyüğünü can
dan ve heyeaınla a•k11layanlann ade
di elli binden çok fazla idi. ' Atatürk 
kendiıine mahauı tribünd .yerini alır , 
ken bibünün direğine de Cümurbaş -
bnlığı bayrağı 9Ckilmckte idi. Boşta 
izciler olmak üzere kız ve erkek bin
lerce mektep talebesi, yürekler kabar 
bcı bir intizamla, Atatürkün önünden 
geçmiıler ve halkın sürekli nlkışlnriy 
le lcarıılaımıılardır. Geçit törenine 
Türk hava filolariyle Türk kuşu ku
rulu da munf.\"'.am bir kadro ile i§tİ· 
rak etmit ve çc.~ alkıılanmııttr. Mek
tep talebelerimizi kahraman askerle
rimiz takip etmiı ve memleket müda
filerimizin sahanın verdiği imkan do
layısiyle büyük önderin önünden ilk 
defa olarak bOJük kolunda ve çelik 
adımlarla &eçİJİ halkın çoşkunluğunu 
son raddesine çıkaran bir manzara 
arzetmekte icü. Piyadcler dört nala 
~ mızraklı süvariler, onlan top
çular ve topçulan da bahriyeliler ta
kip etmiıtir. 

Bundan sonra on binlerce atlı ka • 
dın ve erkac köylülerimiz ellerinde 
parti ba)'Taldan olduğu halde, Ki
mal Atatürk'ü heyecanlı ''yaşa,, lar
la tel&mlıyarak geçmiıler ve çok al
kıılanmıılardır. 

Geçidin devam ettiği iki saat zar
fında müteaddit uçak filolnrımız ge
çi.~ al~":'-m üzerinden geçmiı, pla -
nol'lerimiz meharetli uçuılar yap
~ı-Jr ve m~teaddit para§Ütçüleri • 
mız .tek ve çıft Partl§Ütlc muvaffakı
~tli aurette abl.mıılardrr. Paraıüt -
çuler araıında bır de bayan bulun
makta idi. 

Geçit remıinin aonunda Atntür
kün ,alandan ayrılııı geliıinde oldu· 
iu gibi halkın candan tez.ahürlcriy 
le kartılanmııtır. 

Bu gece Ankara baştan baıa do -
nanınıı bulunuyor. Saat 1 buçukta 
başhyan halk ve askerin iıtirakiyle 
yapılan fener alayı bütün şehri do· 
~~t~aktadır. Alayın tam Kamutay 
onu~den geçİfİ Cumhuriyetin ilanı 
dakıkaaına teaadüf etmiıtir. O esna 
da b~ tarihi dakika ahlan toplar ve 
fabnkalann sürekli düdükleriyle ııe 
lamlannıakta idi. Şu dakikada An
karapalaata parti tarafından veri
len resmi balo ve yine Halkevinde 
tertip edilen merasim ve balo umu· 
mi yerlerde toplanmıı olan Anka
ra balkı ve onun konukları bu gü -
zel günü bir defa daha kutlularnak 
fınahnı bulmaktadırlar. 

Ereğli bez 1abr&kası 
Ereğli, (Ozel aytarımız bildiri

yor) - SUmer Bank Genel Direktö
rü Nurullah Esat ~umcr,, Muhasebe 
Umum MüdUrü Kemal Ziya Erim-

Arıka,.Q k" l"l . . • • • . · tan, inşaat ~irektörü Reşat bugün 
de_I" ıc· oy u en bayramı kutlulamak ıçın ıehıre oynıyarak weldıler Ereğliye gelerek inşa edilmekte olan 
)olla~' f hrin küçük büyük bütün ru, Kamutay cüvaı1ı üyeleri C. H. P. bez fabrikasında ve Eregliye 15 kilo- I 
~l\ç i ·Çok haklı bir gurur ve ae • genel sekreteri ve diğer zeval tanı - metre mesafede bulunan ve Bez !nb-
l'iyle ~~= . d'Yaklannuı hnlk yığınla fından karıılanmııhr. rilc~sının su tür?iruerinin ~urulacağı ı 

8iitiln -f, .. 1• Program mucibince Kamutayda !lvrız Suyumı gıdcrek tetkıkatta bu-

• 

düşman zulmü görmil§ olan Karslı • 
tar, belki herkesten ziyade istiklal ve 
Cümhuriyct aşıkıdırlar. Uzun yıllar 
çekilen ıztırap ve acı, Karslıların yü
rdğinde ne derin yaralar açmıştır. 
Karsın, her düpnan istilasma karşı, 
ne kahramanca dôğüştüğü, ne kadar 
kan döktüğü uzun ve acıklı menkıbe
ler teşkil eder. Bugün Atatürkün hür 
ve müstakil Türkiycsi sınırlannda hu 
zur ve refah içinde bulunan Karslı
lar, aziz Cümhuriyetimizin ebedi bek 
çisi ve Atatürkün en çok inanmış ve 
bağlanmıı çocuklarıdır. 

Zelzeleden zarar görenlere 
yardım 

Ankra, 29 (A.A.) - Kızılay 
kurulu aon hafta zarfında Kigi il
çesi yerdeprenmesinden zarar gö
renlere bin, göç.menler için ikinci 
genel müfettiılik emrine 1,200 E -
yüpteki verem diapanaerinin in~a • 
ama yardım İçin bin ve Çankıri 
yangmında evleri yananlara 570 
lira olmak üzere 3,770 lira yardım
da bulunmuıtur. ' 

, 

Geçidi seyrederken! 
Gözümle tatbğrm en büyiik haz. 

lan düşünüyorum. Ön aaflarda bir 
güzel geçit resmi geliyor. Onun akan 
düzenine, ahenkli hareketine ve bin 
bir yürekten gelen bcmberlliine hay• 
ran olmadan kendimi hiçbir zamaa 
alamadmı. Evet 1 Gü7.CI bir denizin 
müsait bir mevaimle elelc verip uf
kun bir köıcsine oturtuverd.iği bir 
peyzaj da güzcld' , güzeldir ama 
-nasıl anlatayım- bukndar gözalıcı de
ğildir. 

Dünkü baymmda da bu tadı yine 
tattım. Sinsi ve inatçı yağmura ve 
Beyazrttan Takıime kadar kilomet -
reler süren yola rağmen yclcpareli
ğİnden milimetre kaybetmemiı olan 
geç.it gözümün önünde yaylana yay
lana geçti. Bir daha inandan ki; bir 
asker geçidi kadar ıehirliyi coıturan 
teY olamaz. 

811 güzel geçidin pC§İnden hiç de
ğilse bir çeyreklik bir zaman aralığı 
bı:raksa!ardr da cmaf cemiyetleri di
ye Evliya Ç.Clebivari yapılan ikinci 
geçidi onun ciddi mahiyetinden ayır• 
wardı. Hatta gençlik ,-e mektepleri 
de davul zuma ile ''izhan ıadimani., 
edenlerden, '\'e çiçddi, halılı ve yaf
talı otomobil ve kamyon kalabalığın
dan ayırsalardı.. Geçit prognumnı 
yapanlar iç.in bu aöylediğim noktaya 
ilipnek gerektir. Bütün bu güzel as
ker geçidi böyle bir ''cteroklit,, gnıp 
takip edince heyeti umumiycai bir 
aurTe alays çeınisini alıyor. Herlıalde 
gelecek yd bunlaın ayırt etmek ve ~eı: 
birinin -ıüphesiz ayn olan- yerlcnnı 
iyice ta.yin etmek çok daha doğnı o • 
lacaktrr. Sözümü bitirmeden bu ara· 
da bir noktaya ehemmiyetle bo.smak 
isterim. 

Dünkü geçitte alay ıancağı önün• 
de hayran hayran bakan fakat mu • 
leaef sancağa na.aıl hürmet edilir bil
miyen bi.rçok kimae gördüm. Sırası 
geldikçe hani hani yaz.ılıyor. Ne za
man biz hümıet edilecek ıeylCl"i öğ· 
reneceğiz ve ne zaman. (aancak) ta 
bütün bir ülke ve ülkü canlandığını 
iyice knvnyacağız? 

B.FELEK 

urtc yurdunun ini !leş- tebrikab kabul ~= Atatürk yine ay lunmujlardrr. 'lxila 1ioiclulal' 
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Bostancıbaşı Sevinçle Bağırı
yordu: Bre Koban! 

Gemend Atın, Pek Çekin ! 

- Paıanın bu emri, bi.zlere bir 
ham tcklütir. Buruı, Istanbuldur. 
Sonra, hepimizi kılıçtan geçirirler. 
Bizler. böyle heterli i.11ere giremeyi.z. 
Kenduaunun bir eayri çaresi varaa, 
onu ıönün. 

Diye, Mu.ufa Pataya haber gön
denniflcrdi • 

Muatafa Pap: ancak hayatının mu 
hafuaaı için beslediği adambrmdan 
bu acı cevabı alınca, artık lıa1dkatcn 
kendi baıına bir ıelimet çaresi ara • 
mıya mecburiyet hissetmişti. Derhal 
harcın dairesine kO§mUJ, başına siyah 
sarıklı adi bir kavuk giymİJ, sırtına 
yeıil çuhadan bir cUppe geçirmit: ya 
nma da tqıyabileceği kadar altın ve 
mücevher alarak konağının apdeıha· 
ne penceresinden ıeai.zce (Nallımes
cit) camisinin yanındaki arsaya in • 
mişti. Fakat ölümün soluk çehresi, 
burada da Muatafa Pqaya kaqı gel
aıişti. 

Padip.h, Boatancıbapya: 
- Al tunu. .. 
Emrini verip te Harem dairesine 

gittikten biru sonra: 
- Padiflhım 1 .. Bostancıbaır cmri

şerifinizi yanlrı anlayıp mührü alıp, 
kendusunu salıverdi. 

Diye haber gönderilmiıti. lbrahim: 
bu haberi alır almaz: fevkalade ıue • 
be gelmiı; Bo.tancıbaııyı çaftrtarak: 

- Tez:, klfir .. Ya, batı .. Ya, ba§ın. 
Diye emir vermiıti. Yaptığı hata -

aan ve i§ittiği uardan hayatını teh -
likede ıören Boatancıbaıı derhal ba
§lna toplıyabildiği yüzlerce bo.~ı
yı alarak Muatafa Paıanm konatına 
§İtap ctmiı. n konalın etrafını boe • 
tancrları ihata eylemiıti. 
lşte. tam bu mUbaaara eaıaamda, 

Mustafa Pap da apdctlbane pencere
sinden uaullacık kaymIJ. ve o anaya 
inmiıti. Fakat, etralın unldığmı ıö· 
rilr &'Örmez Pfll'DUf; mescidin duva
n kmanna yığılımt olan otlann ara 
arna girerek aaldanmııtı. Burada, ıe· 
ce oluncıya kadar bekliyecek ve son
ra, karınlıkta bir takrip ile boetan -
crlar ara11ndan yılan tcibi aüzülüp 
kurtulacaktı. 

Bu sırada Boıtancrlar her tarafa dı
ğrlmrş, Mmtafa Papyı aramıya bat· 
lamrılardı. Konafm apdesthancaini 
arıyanlar, oradaki alçak duvan ıö -
rüp, paprun buradan kıstıfını aıı • 
lamIJlardı. 

Mustafa Papyı elinden bçıran 
BostancıbaJIYI acı bir dil§ünce almıf
tr. Hi~ tUpbeei.z .ki, fimdi. kendi kel
lesi uçacaktı. Bu sırada bir boetaacı 
neferi: 

- Bakın ağalar J. Şuradaki otluk 
kımıldar. 

Diye bafmnıttı. O sunan, yirmi 
bostancı birden, kendini duvardan at
mıt. o ot yıfmınm etrafını unnııtı. 

Muatafaı Pap, artık kurtulamıya • 
c:ağrnı anlamrıtı. Etrafındakileri p • 
tırtmak ve kendine bir yol açmak 
i~n. birdenbire yerinden fırlamq; 

- Hay bre, medet 1 ... 
Diye bir nlra atımı: belindeki al· 

tın kabnh palayı aıyıraralr, etralıru 
kuşatan boetanalann batJarr ilatüne 
sallamıftı. Bir bostana neferi kanlar 
i~inde yere yuvar~ 

O zaman :&o.taocıbafmm aevinsle 
dolan cUr Hei; 

- Bre, koman. Kement atın.. Pek 
5ekin. 

Oiye, korkunç akialer yapmqtı. 
Boatancılar, derhal ip atmlflar, 

M uataf • Papnın ayalc)anna dolqetr
mıılar: hep birden çekerek onu yere 
yuvarlunqlardt. 

Daha bir iki saat evvel berkesin 
tazim ve tekrimlerle önünde eğildik
leri bu aabık sadrazamın başına, gö
•üne silleler, yumruklar indiriHyor; 
tütün vilcudu, tekmeler altında çiğ· 
rıcniyordu. 

Boetancrbaıı. sevincinden derhal 
paditaha haber göndermiıti. Kendisi 
de, Mustafa Pa.1ayı yerlerde sürükli
ye ıürükliye götürüp, orta kapının 
önünde baıınr kesecekti. 

Ayaklarına ip takılan Mustafa Pa. 
§&., Nalhmc&cit ulusundan ailrüklene 
ıilrüklene Sirkecideki ıebilin ö:ıilne 
getirilınitti. O zaman saraya koşan 
bostancı avdet ctmif ve Paditah Jb
raiıimin §U emrini getirmiJti: 

T Katledip, meytini getirsinler. 
Artık, Mustafa Pa§anın hayatı son 

dakikasına ermi§ti. Çünkü o emirle 
beraber saraydan, Cellat Kara Ali de 
~önderilmiıti. 

Cellit Kara Ali, birdenbire Musta
fa Papnın üzerine atılmıı; bir daki
ka yUz:Une baktıktan aonra. acı bir 
kahkaha atmıı: 

- Hay devletlim! .. Ne haldir, bu? 
:Diye bağırmqtt. Muıtafa Paıa, 

can bavlile yalvarmalı baflamıttı: 
- Aman doıtlar1.. Bana kıyınan. 

Padişah huzuruna aağ götüriln. Di· 
yeceklerim var. 

Fakat; ıon sözler, diılcrinin ara· 
smda boğulmuı kalmı9tı. ÇUnkü Cel
lit Kara Ali, birdenbire kemendi boy· 
nuna takmıı; yamalı Kambur SU
leymana: 

- Çek, bre. 
Diye homurdanmıttı. Mustafa Pa· 

p.nın lime lime olan vücudu birılen
bire aaraılmıı ve sonra hareketsiz 
kalmıştı. O zaman Cellit Kara Ali, 
belinden enli yil.ılü bıçağını çrk:ır
mı,, paıanın ıakalından tutup boynu
nu gererek bir hamlede kafasını ko
parıvermiıtl 

• Kara M uatala Pa§&nın bu ıuretle 
katlinden aonra, sıra malının müsade
resine ıelmiıti. Patanın kon.ağındaki 
hazi.ne ile kıymetli eıyayı alıp saraya 
nakletmek için saraydan adamlar gön
derilmiıti. Konakta, her taraf aran· 
mıı, yalnız bir heybe içinde (otuz 
bin flori altın) dan baıka para bulu
namamııtı. 

Bu para, azdı. Bir sadrazamın ha
zinesinde bu kadarcık bir para bulun
masına inanılamazdı. Buna binaen 
paprun asıl bazineıini bir yere gi.z
lediğine hWanedildi. Korıağın her ta· 
rafı didik didik edildi. Bu esnada bU
yUk bir balı perdenin arkasında, bir 
kapı kctfedildi. Bu kapı kırıldı. Içeri 
girildi. O zaman, birdenbire herkesi 
bir hayret istili etti. ÇUnkU. bu gi.z
li odada görülen manzara, aarayın 
adamlarına korku ve hayret vermi§ti. 

Ortada kıya.ıetli tatlarla müzeyyen 
bir taht bulunuyordu. Bu tıht il.ıe
rinde, öldUrUlen Muıtafa Patanın 
balmumundan yapılmıt bir heykeli 
oturuyordu. Sağında ve aolunda da 
vüzera kıyafetinde, yine balmumun
dan dökUlmUJ ikiıer heykel duruyor· 
du. Muatafa Papnm ayaklan dibine 
bir tahta yatırıimıttı. Bu tahtanın 
üzerine muntazam faıılalarla birta· 
kım çiviler çakılmıftı. Tavandan altm 
bir kandil sarkıyordu. Bu kandilden, 
hafif bır ıtık dağılıyor; manzarayı. 
korkunç bir tablo ulinde canlandırı
yordu. 

Sarayın adamları. bu odadan içeri 
ıirmeğe ceaaret eclememifler; derhal 
aaraya adamlar kotturup: 

- Bir acibe z:ubQr eyledl Gaale 
göriilmUf delildir. Ancak sihir ve ef
sun itidir. 

Diye haber göndermltlerdl 
Padiph lbrahim. gözle göriilmBt 

-olmıyan ve nihayet (aibir ve efıu:ı) 
itine dayanan bu acibeyi işitir işit
mez merak içinde kaldı. 

- Hocam 1 .. Var, ıen bir nazar ey 
le. Ne i§tir, bu?. 

Diye Cinci Hocayı yolladı 
Arka• var 

r 
Bugün T O R K SiNEMASINDA 

TÜRKÇE SOZLÜ 

R E K S VAHŞi ATLAR 
KRALI 
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• fokı Habeı harp cephesi uhneleri. Yanaaiataada llOD •ak'alar. 

Yine Kıskançlık Ve Sinir! ~ıııııııııııııırıııı 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kulcdibinde F. SUmer imzasile bir 
evli kadın bize yazdığı mektupta çok 
ıinirli olduğunu vı: bu ıini~ yü
:ıiinden kocasına karıı elinde olmıya· 
rak, haıin davrandığını, bu yüzden 
kıakançlığa da mani olamadığını ha
ber veriyor ve diyor ki: 

" ... Ne yapacaiırru be11 de bilmi
Yoram. Baaı saman yalnı:ıı ltalıp ta 
clüıünceyc dalınca hak.,:ıılıiınu an
lıyorum. Foltat elimde deiü. Çolt 
cehdettim, ltocama ltarf' birsolt 
pnler tatlı yü:ıı ~ö.terclim. Faltat 
arkaaınclan bazı ••beplerle ku
kançlığım •on dereceyi buluyor; ya 
ona hiçbir t•Y aöylemiyerek ııünler
ce dargın duruyorum, yahut •ab
reclemi;ycrelı ltaı>Ba ediyor, bağınp 
raimyorum. Bunlann .ittirclen ile -
ri geldifini .anarak beni doktora 
wötürdü. Fakat hiçbir layd4SI. ol· 
madı. Bugün onu hergün kendi&ine 
hakaret etlilme•i ltbımgelen bir 
UfGlt ue her i.tecliiimi yapmağa ha
:ııır bir eair teU!klti ediyorum. Elim
de dejii. ne )'Opayım1" 

Yeni umanda evlenen bir kadın 
bile karşısındakini bir arkadaş, bir 
dost bulmak istiyor. Bir emir, bir zor
ba değil. Sümerin hali bir mizaç ve 
bir terbiye tarzı meselesidir. Islahı 
kabil olmadığını söylemek istemiyo
ruz. Biraz ceht ve gayretle düzelmi
yecek huy ve mizaç yoktur. 

Kıskançlık yUz binlerce evlilere ra
hat vermiyen eski bir derttir. Bereket 
ki, bu da zamanmıızda azaldı. Bir za
manlar kanlannm rengini ba§kalann· 
dan kıskananlar vardı. Sonra kadın
lar içinde kocalarının yine erkek ar
kadaılarile ahbaplığına bile tahammül 
cdemiyenler eksik değildi. Sosyete 
hayatı bunları kökünden yrkmı.t gi
bidir. Fakat lüzumsuz. manasız kıs
kançlıklan tamamile yıkıp atmak ka
bil mi? 
Kocasının biraz geç gelmesini bile 

hemen onun fena naUnaaebetlerine 
hamleden ve bunun için baıka delil 
aramağa lilzum görmiyen kadınlar gi· 
bi karılarını eve k1litlemeğe kalkan 
erkekler de bili var. Bütün iş aile 
ocağında devamlı bir hürriyetin, kar. 
§ılıklı bir emniyetin bulunmasındadır. 
Bu da bir görgü ve terbiye meıelesi
dir. Fakat sıkı, devamlı bir ceht ile 
bu da almabllir. 8Umer ıibi birçok ka
drolar bile bile işledikleri kusurlan 
hep sinirlerine yüklerler: "Ne yapa 
yım, sinir... Elimde değili" Ve bu 
sözlerle kusurlarından kurtulamıya
cakJarma emindirler. Halbuki dediği
miz gibi biraz: ceht ve biraz umimiyet 
o kusurların ıinirden ileri ıetmediii
ni, silinip atılabileceğini gl>9terir. 

• Sevıri bilmiven adAm 

Hiç ıevmiyen çoktur; fakat sevci
ye inanmıyanlar da var ya... Bazısı 
ıevmek itine muktedir olamu. Eşini 
bulmamııtır. Buısı aramamıı, koca
mıı ve yaıını batını aldıktan sonra 
artık ıevıinin de bir hayal olduiuna 
inanmafa baflamııtır. 

Eskitehirden Na. En. yasıyor: 
"Otu:ıı dolnu ~nda oldqpm 

laalcle IHqiine ltotlar ne ltinucyi 
NHİm, ... "• •ir iradının sa"'•NI· 
•)la •llİl••ilec•fine inandan. Ben. 
ce lıodut erltefin bir ıırlıaliQfftlır. 
iman arltadflfl için ihtira bealiyc
mcdi.ii 6İbi ltıulın için de be•lİ;yc• nw•. Ser>6İnin bir hayal oLluiu oe 
boı ualtti ol1111lor tarolmdan uydu
ralduiu liltrindeyim. Zaten büyiilr 
Napolyon da .. .,,, ifaQlerin iti" d•· 
mİf. Ancalı bcuı cıdcımlann ba yü:ıı
den öldiiliin• •ile fGÜ oLlrılum 
~ liltrimtl• tereddide JÜfÜyor H 
lnr türlü lıal1 bir laiMiın wrcmiyo. 
ram. Ne Jenini:ıı?" 

Na. En. bunlan yuuken evli olup 
olmadıinu yamııyor. Fakat bizce mu
hakkak beklrdır ve muhakkak ki ka
dınlarla me11ul olmafı lil.ıumaw: ve 
abeı bularak içinde birtakım billeri 
bôğınaia çabfmı!tır. SöaUne inandığı 
Napolyon bile qkı ipiz:lerin İfİ aa
yarken ve harp meydanında dolapr
ken sevgilisini dUıUnmekten kendini 
alamamııtır. Birtakım adamlar IÖy· 
lediklcri gibi dü§Unmezlcr. Birtakım
ları da birçok tesirlerle hislerini ka· 
lrn deri tabakaları altında gizlerler. 
Na. En bu tesirlerden bir gün kendi· 
ni kurtarabilir ve kendine yakın bir 

kadınla karııla§ırsa sevginin nasıl 
yeryüzüne hikim olduğunu görüp an
lıyacaktır. 

• 
Naııl anlatmalı? 

M. den A. E. yazıyor : 
" ... Genç bir kı~la tanıııyor ue M• 

lômlaııJIOrum. U:ııalrtan onan #tay. 
ranıyım. OlduJ,ca ~engin bir aile
nin kardır. Son derece .acle giyinir, 
çok çekinwen, ince ra/alu 6ir ltn .. 
Acaba bu .. "6İ benim işime en,•l 
midir? Kend&.ine ltalbimi açmalt
ton çekiniyorum. Ne yapoyun, na.al 
harelcet edeyim?" 

Böyle sevıi hiçbir iıe enıel de
ğildir. Mademki ıelimlapyoraunw:; 
evveli onunla do.t, ahbap olmağa ha· 
krnız:; kendisine arkada9ça refakat et· 
meğe çalııınız. Gittikçe aamimt ol
ma ğa, gittikçe huıuıiyetile alikadar 
olmağa ve emniyetini kuanmağa uf· 
raıınız. Birçok genç kızlar kendi'eri
ne yaklapn ıdamhrm mU:aatlarmı 
bildikleri için bayle doetluldardan çe
kinirler. Ona ilk IÖzlerinia arasında 
kendisile tanıtmaktan, yalnız: onun 
sohbetinden iıtifade etmek ve yalnız 
değerli, zeki bir ıenç kız:la konuş· 
maktan batka ııyeniz olmadıimr 
sövlcyinis. Yavq yan•, onun naııl 
kabul ettiğini yok1ıyarak açrlm ve bir 
müddet sonra ıevginizi anlatabilirsi
niz. .... -....--~ 
SAGLIK 
ÖGÜTLERI 

= Pek Yakmda Y 1 L D 1 Z Sinemasmda 
İ DOnyanın en 4öhretli primadonna•, billılr .eali 
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j KARMEn ~ TRAVIATA 
MADAME BUTTERFL Y opera11nıa tekmil iki perdesini Ne.yor 
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KADIN ne YAPSIN? 
rm••111nn111ıı Bu laml Unutmayın ı 

· Marahuana 
Amerikanın en .azeı yilılerce dana8al, rkleri kamattıran b~r 
fGaellik H aeaptik, em1&lsia " orijinal maaikl araa 

pçen merakb .e heyecanb bir mum 

Yakında i PEK Sinemasında 
1111111111111111111111111111111tıır11111111111111111111111 

• ını•ı•n11111n11111n111111111111111111111111111111111111t.1111 .. , ... 111111 

· H a r i k H a y a t K a z a ve O t o m o b i 1 
Damar aertletmeainden _ SigortalannlZl Galatada Unyon Hanında Kain 

UNYON SiGORTASINA yaptırınız. korunmak için ! -Damar aertleımesinden korunmak : 
biraz da ihtiyarlıktan korunmak, ö • :i 
lümden sakınmak demektir. Onun : -için bugün söyliyeceğim §eyler ömrü : 
uıatmıya yardım edecek tedbirlerdir. 5 

Daırıuların ıertleımeslne en ziya - ! 
de istidat g8steren artritlk insanların ! 
~n büyük kabahatleri,her nereden gel • 
miş olursa olsun, vUcutlerindeki zehir S -leri iyice çıkarmamaktadır. Onların ; 
böbrekleri iyi iılemez, zehirler i~r- • 
de kalır. 1 

Türkiycdc bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

•• 
UNVON 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmaymız. 
Telefon : 4.4888. 160 

Şu halde ilkin dUfilnWccek JCY· yi- ________ _... ________________ _, 

yecek ve içecekle imkin olduğu ka -

1111'11rl11111trlllflt111111111111111111:~&11111111111111111f1111111111111trlll 

dar az zehirlenmektir. bu da ıüpbe • Devlet Demiryollan ve Limanları itletme 
ıizdir ki, ancak sıkı perhizle olur. Umum idaresi ilinlan 

Damar sertlepeıinden korkan ar-

tritik adamın yiyeceği et haılama ya- 18-10-19 3 5 tarihinde yap dan eksiltmede. elde edil 
but kızartma tavuk eti yahut koyun 
veya kuzu eti olur. Sığır etinin de fiyat haddi layıkında görülmediğinden 7 363 lira rl1 
batlamaaı olabilir. Balıkların yalnız: hamın en kıymetli lokomotif, vagon ve supap yay 
beyaz: etli olanlamu, onlar da hatla- 1 · 1 • İ · • 9 
ma olarak, yiyebilir. Et yemekleri yal gümrük enmış o arak teslımi şartile 9 kincıteşrın 
nız öğle yt.ıneklcrinde. cumartesi günü saat 1 O da Ankarada İdare binasında 

Yumurta ile ıUtU ve ıütlü yemek • lıkl 1 , B · · k · · I · 5 
leri her öfünde yemelidir. zar a satına ınaca.ctrr. u ışe gırme ıstıyen enn 

Ekmek imlıcln oldufu kadar az, lira 23 kuruşluk muvakkat teminat ile kanunun tayin 
hem de yalnız kabuk tarafı. Ekmeğin tiği vesikaları, kanunun 4 neti maddesi mucibince işe 
içi midede mayalanmalan artırır ve meğe kanuni manileri bulunmadıgı"" na dair beyann 
zararlı ekıilikkr hlaıl eder . 

Sebzeler damar ıertlepnesine karıı ile ayni gün tayin edilen saatte malzeme dairesi k 
kuvvetli bir ıiper olurlar. Fakat pi - yonunda hazır bulunmaları laznndır. Bu işe ait 
rinç ile kuru sebzeler insanı lUzuınun 
dan daha çok beslediklerinden artri - me Haydarpaşada tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde, 
tikler için pek iyi "1}'1linutu. Bunla- karada malzeme dairesinde görülebilir. (6729) 
n bUsbUttln bıralnbamakla beraber 
daha ziyade yaı ıebzelere rafbet et • 
mek iyi olur. Patates onlar için pek 
iyi bir yemektir. Domatesi korkma -
dan yiyebi1lrler. Inaiyakta az: mikdar 
da asit oksalik olduğundan az yenil
melidir. Mantar yemek bizde pek S -
det olmamakla beraber, damar ıert • 
leımesine kartı iyi yemeklerd~n sa -
yılır. 
Bahadırla biber kara ciğeri kızdır 

dıklanndan biç iyi ıeyler değildir. 
Meyvelerin hemen hepsi tavaiye e

dilir. Yalnu ceviz ile badem, fındık 
ve kestane ayırdedilmelidir. 
İspirtolu içkilerin her tUrlUlil ka -

rıciğer Uzerine fena tesir ettikleri 
için büsbütün yasak edilir .. Ispirto • 
dan bilsbUriln vaz ıeçilcmeyince, iyi 
bir praptan fiinde bir litrenin i1çte 
birine kadar izin verirler. 

Yirmi dört saat içeriainde içilecek 
suyun miktarı bir buçuk litreyi ıeç
memelidir. 

Yemeklerden ıonra birer kahvenin 
bUyUk zaran olamaz. Çay ayle deiiJ· 
dir. Ondan bUabUtün vaz ıesmck da -
ha iyi olur. 

Yemeklerin cinsinden aonra mikta· 
rını da dütUnmek lazımdır. Vzun u -
zun tecrübelerden sonra, damar ıert -
Jeımesinden korunmak için, izin ve -
rilecek yemek miktan §Öyle teabit e
dilmiıtir: 

Ekmek 200 gram; et 20; aebse 250, 
tereyı.t 50; teker 40 gram, bu bdar· 
la doymuaanu bol bol ılit içebilirai· 
nia: eqi olmamak prtile botunun 
ıidecek kadar yofurt ta yiJcbiliral • 
nia. Y oiurt timdi frenlderce de, da
mar eertlctmeaine karı; en makbul 
yemek aayılır. Oıılann fikrine göre 
yoğurt inuna usun ömür temin eder
miı. ÖmrU untmaıa bile banaklan 
teınia tuttuiu. karacilerl yormadan 
inaanr bealediii ıüpbeaı.ctir • 

Lokmaa Hekim 

YEN 1 N EŞRIY AT •ı~!!!i!!!l!i!!!!ii!!i!ii!!!!ii!i!!ii!ii!!ii!i!iii!!i!i!!!9!~ 
Türk içtimaiyatçı11 Gökalp 

lıtanbu1 Universitcsi Profesör 
yardımcılarından Ziyaeddin Fahri 
bu isimde bir risale kaleme almış· 
tır~ 

HAFTA 
(Hafta)nm son sayısı Habeş har

bine ve İnfiliz siyasasına ait reaim· 
ler, (Gi.zli bir Habet cemiyeti var) 
gibi dikkate deier yazılarla çıkınıt
tır. Peyami Safa, bu hafta (Matbu
atta kıymet buhranr)ndan bahsedi
yor. (Cıımhuriyet nedir?) batlığı al· 
tında İatanbul halkı arasında yapıl
mıı bir anket, (Çerkes Etem kim -
dir?) baJlıklı yeni baılayan meraklı 
yazı, (latanbul Amerikan koleji) 
iizerinde bir reportaj, ~ok enteresan 
yazılardır. 

HASKALMiN 

A§r1lar1 dindirir 

'HAS,, kellm•lne Dikkat 

Deniz yolla 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Earak8J K 

Tet 42362 - Slrked MDh 

nanude Hu. TeL 22740. 

Ayvahk yolu 
Bandırma nparu 30 Biri 

tefrin ÇARŞAMBA ,aaa 
19 da A YVAUÖ'a kadar "67 

Mersin yolu 
INEBOLU npuru 1 lklo 

tepin CUMA ... t 11 tle Merti 
kadar. "6710 

Trabzon yolu 
GOLCE.MAL ••para 31 

citefna PERŞEMBE ,eaı 
20 de HOPA YA kadar (67'1 

DAKTIL 
ARANIYO 
Haftıada iki ,an Btleden 
aut ikidH albJ• kadar oaef . 
olmak lan Tlrkçe bihr ~ 1 

AJmaaca ye frana1aca Li 
riyle mubaberata muktedır 
daktiloya ihtiyaç nrdır. 
Adreaı Yeni postane arka" 

8-int Han 14 No· 
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iCMAL 
Cenevre' de faaliyet başlıyor 

• l Yaya kartı tatbik ıedilecek ozecr ltedMl°ltr haıkkmda OD WOz dev • 
etten tqdddil eden komite b:m b-

Zecri Tedbirler 

Şimdiye Kadar 15 Devlet 
Muvafakat Cevabı Verdi . 

k1 ıını~;!;:.: ~:1'~!1r:u;!:: Ekonomik zecri tedbirler 10 ikgnci 
~cı: tebliğ edilcnk te§rinievvelin t " d • t · b ~ ~r:e ka&n- cevap verilme- eşrın en ı ı are n tatbik edilecek 

1 __ bildırilmiıtı. Dün gazctc1crde s:ı· Panıı., 29 A.A. - Cene~de fa.' 
ıııcuı. bir ,.._ ----- ,.._,_,c._ ..,,;..,.,..; _ _...!_ 
~ "~·-~ .1-- 11JCAı liyet yeniden baılamaktadır. 

~ rad:ır gel cevapleın.n bir hu- . ''Petit Pariaien.., gazeteai diyor 
t~ı~_::.a~ıycr. Cev plarrn mahiye- ki: . 

• .... ..... ,.c.Whnek iç.in On :Sekiilcr o- "f rnhsa bükfuneti pakta aadık 
lllilc3lıün tcklifl.trini hatıflama!t liı- l ~d ve ngiliz hükUınetiyle tamamen 

ır. On .dr:izler komitesi lt.alya- mutabık bulunmakta olup ekono -
:ta kartı a1m.tu::ak .... -: tedh.irieri ıı.... ~ ... .._.. .....,s ~ik. zecr} ted~ir!erin tatbiki için ye 

1 ~ftıl': na bır ~uhlet ıabhsaline de çalıımı-
t - ltnJytıyn iJilh ve harp mal - yacaktır. 
~si ihrncnun mc:nedilme3i. yani B. •uiih ınmb ırçok hükUınetler §İmdiden mu· 

2 J :rgosu, v fak tlerini bildirdiklerinden tan-
- l'a!yayn htüaaz yııpıbnama· · k · • ıKıred· · J zmı oınıteaı en kuvvetli ihtimale 

~~ıcı:=ı: :!~~ göre paktın derpit ettiği bu mnıte-
•L Y.ani mali tedbirler. ~~ z~cri makinenin iılemeai için 10 

3 ltnJ ıkıncıte§rin tarihini teabit edecek • 
- ya nın satm elnı .. ti Abl k ~ıtrb•• r. u n ve as eri zecri tedbir. 

..,. 4 - ~ am maddelerin ltaJ-. _ ler.i!' t~ilik bertaraf edilmesi için 

.,.a ıı.ablınamau. ,,_ lngıltere ıle yapılan anlapna tedn-
6 z cen nrtan bir tazyik tatbiki dü•ünü 

- ecri 3rlerden doğ'an za. J k l " 
~~ tclaliıi iç:in cak tedb' • ere yapı mı§tır. 
<&re tirnk. Yani knTfılddı yardım. ''Petit Joumal,, ıunlan yazıyor: 
~ Ccnevreden gelen telgraf, timdi- "Dün akınm kadar Cenevreye 
d c kad.ar gelen cevaplarda otuz bC§ Günoy Afrikıuıı, Avuaturalya, Bel
i c!lctın birinci tedbiri, on altı dev· çika, lngiltere, Estonya, Fransa, 
ije~n i~inci tedbiri, on altı devletin Guatemala, Liberya, Lüxenbure, 
d~Uncu tedbirj, yedi devletin dör - yeni Zelind, Sovyetler birliği, laviç 
.uncij t dbiri, dört devletin de be • re, Norvc~ ve Hindiıtan hükiimet • 

.:ıncki tedbiri k bul ettiğini bildir • lerinden, zecri tedbirlerin tatbikini 
<: ledir. Henüz bütün devletlerin kabul ettiklerine dair cevaplar gel-

Vaplan gelmediğinden ltalyay mittir. 51 hükWrıct ekonomik zecri 
1 .~ı .al?Jacak tedbirlere kaç dev- tedbirlerin t tbik.ini kabul ettiğine 
.;.,~ lfllrak edeceği belli değildir. göre Cenevreye gelen bu 15 cevap 
..: llcak g len ilk p rti cev plar, zcc aırıks:a yetmiyen bir sayı teıkil et
·~ tcdbirittin mahiyeti etrafında metcdir. V ekonomik zecri tedbir 
id~leUcr nd b'·..::1. f.k. 1 rin tatbikinin nazik bir ameliye Jı~ ar ı a u,-vn. ı ır ayn-
sff~ bulunduğunu göstermektedir. olduğunu ve hiç kimaenin bunun 

b v harp malzemesi aat.m.amak ekon~k ve aiyaaal aonuçlarmı tet 
j -----~-1-.: ......... '--.L .._. _ _._ kik etmeden karar vermek ve taah te t ..... ".T .T ... ~. ~ çu=-

I ti creddüt göst rmiycn bazı dev • hüt altınaginnek utemediğini ia-
tıı ~ ltalyadan maJ satın alma • b l etmektedir. 
)' a v hele b zı ctyalan ltalya- Polonyanın durumu 
na ıatnı makt tereddüt ediyorlar. V 29 AA Hük" QUnunLı be &!'§Ova, . • - umet 
lnit • rnber, On Seklı:lcr ko- taraftan gazeteler, zecri tedbirler 
k eaı cevaplan tetkik ederek nihai hakkında Polonya'nın Ulualar Soa
ot IU'o.r ~~nnek için T qrinievvelin y tcaine verdiği cevaptan bahseder 
b .. u~ bırı?ci gÜnü toplandığı zaman, ken, Polonynnın, bazı memleketle· 
1 U~k bır ekseriyetin zecri tedbir- rin y pbği gibi, t abhütlerine ria -c::k tatbüre hazır olduğu anlaııla - yet .için mükafat iatemediğini ve ga 

tır. yet dürüst hareket ettiğini teba -
lci ~ bu zecri tedbirlerin tatbi- riiz ettirmektedirler • 
ııso)i ~~ayı yola getirecek mi? Mus- Kurj r Poranny diyor ki: 
y ııının bundan korkmadığı, ltal- Polonynnın notaaı, bizim Uluslar 
'ft"'t0 rdulanrun Habeıistanda h re - ~-- • hil 1 

b~ baılıyac klan gün aöylediği ~yctea.ıne da bu unuıumuzun 
ır •~ en tabii bir neticesidir. 

:t ~utuınan anlaıılıyor. Muasolini, 
to~r-ı tedbirler ekonomik aahaya Kurjer PoJıki de ıöyle diyor: 
la Unh .s~r ~aldıkça. ltalyanm bun • ''Polonya, Jerek yapacaği İ§ bir-

dra. dıaıplın v ı bır ile mukabele Uğini, gerek ltalya ile olan ekono -
I" kccğini aöyl mİ§ti. ilk adım ola - mik pıünasebetlerini, olduğu gibi 
~ ta~~ik ~dilmek iatenilen ekono- nazarı dikkate alacaktır.,, 
li ~ nıucYYıdelerin o kadar ıiddet - Mekaiha ue :ecri tedbirler bi: ~a.ma1ı da MucaoJiniyi böyle Meluiko, 29 A.A. - Genel sıh-
tı·r unud dÜ§tDektc haklı gÖ6tere • bat itleri idaresi bir ltalyan lô.bora 
i~t~~ ~eae)i. ltalyayn aıı.tılmıyacak tuvanna ıg:nar)ndığı 12,000 pezos 
lc'· 1 -

1 ı:naddeler listesine petrol, değerinde serum aiparitini feshet • 
~uı- " d • i ddd.cr on- mi§ ve bunlan bir Alman li.boratu· 

lflır. 1 A vnnna umar nmıttır. 
~u~ ncak bu tedbirlerin ilk adım ol- ltaly y karıı finanaal zecri ted 
le ~u da unutulmamalıdır. Tedbir - birlerin tatbikine ve ltalyan ihraca 
tQ h~ tedrici olarak §iddetlendiril • tsnm memlekete girmesinin yaaak 
) .eaı, Franaa ile lngiltere arasında- edilmeaine karar verilmiıtir. 
J~1 İnla manın aaalanndan biridir. 
ı~1Yn, tatbik edil cck zecri tedbir-
:• Yola diği ttıktfu,d bu ted· 
~lhcl:iddetl ndirilecektir. lngiliz 
led~ 7 ~nı BaJdwin, ~ gün söy • 

it ği bır nutukta ltalyanın abluk 
tni 

1~11 ıı.lınmaıı ihtimalinden bahaet 
t / ır. Ancak İngiliz donanmaıı ta
b~ tndan tatbik dilebilecek böyle 
t~l· te~biri belki de Jtnly bir harp 
le ~kı der. Bunun içindir ki, böy
h' ır tedbir bugün için mcvzuuba. 

11 
la değildir. Ancak İngiliz Bıı§baka 

rı:nı!' böyle bir ihtimalden bahset -
lıtg~j· bu t. dbirlerİ tatbik yolunda 
d~ 1 

•• tc~nın çok ileri gİtmeği dÜ§Ün 
leu~unu göstermesi itibarile dikka
ij ,;~ r. Her halde yannki İ!ftİma 
... e -.:.n ~ede f liyet yine batlı
... or. -A Ş E 
~··· 

Romada bir gösteri 

ingiliz faşistleri 
Se~ime gürmiyorlar 

Lontlra, 29 (A.A.) - İngiliz 
faşistlerinin bir toplantısında 
söylev veren Sir Osvald Mosley 
fa istlerin bu seferki seçime gir 
miyeceklerini bildirmiş ve bu -
na sebep olarak partinin propa
ganda teşkilatının tamamen bit 
memiş olmasını ve az mikdarda 
namzetle işe girmek arzusunda 
bulunmamasını göstermiştir. İn 
giliz faşistleri başkanı, f aşistle
ri istedikleri gibi oylarını kul -
lanmakta scflbest bırakmış, fa -
kat eski partilerden hiç birisinin 
bir faşistin oyuna Iayik olmadı
ğını da ilave etmiştir. Roma, 29 (A.A.) - Bir bölük 

~~nç faşist Venedik sarayına 
rder~kt sarayın balkonunda bil 
l' u:ı gun. asılı bulunan faşist bay Cenubi Amerikadaki harp 
ı'agt~ı Lıktör sarayına götiimıüş Buenos Aires, 29 (A.A.) -
derdır. Bu ilgi ile Venedik mey- Şako ban konferansı Paragu· 
anında büyük bir tören yapıl· ay ile Bolivya arasındaki har -

~Ştr. Mussolini, halkn çoşkun 
osterilcrine cevap vermek üze· bin bittiğini ilan etmeği karar-

re aray baloknuna çıkmıştır. laştırmıştır. Konferans, bu iki 
S hükfunete müracaat ederek, her 
İ\'aata vagon atelyesinin •iki ulusu ayıran anlaşmazlıkla -

temel atma töreni ra bar§çıl blr çözge bulunması 
sı~'"• (Ozel aytarmw: blldiriyor)- için mutavassıtlara yardım et -
~t 

1
1 dlizIUklerinde kurulacak vagon melerini istemiştir. 

:ya~1Y~cılnin temel atma töreni bugün 
da tır. Atelyeler 936 Haziranın-
ii~y(iz lm ol~caktır. Tesisat bir milyon 
at b1 bin lıraya mal olacaktır. Inşa
~ ~c; bitmez 350 bin liralık i§ ka· 

'""'ICCektir. 

Madrid kabinesi 
Madrit, 29 (A.A.) - Chapa· 

prieta yeni kabineyi kurmaY.a 
memur edilmistir. 

Amerikanın darumu 
Vaıington, 29 A.A. - İtalyan • 

Habeı mubasamumın ba§langıcın • 
dan beri birçok defa yaphğı diyev
Jeri tekrarlayan Hull, Amerikan 
hükUınetinin bu meaelede güttüğü 
politikanın tama.mile mü&takil ol • 
duğunu ve herhangibir yabancı ül
ke ile yapılmı§ bir andla§Jnanın te
siri altında bulunmadığmı &Öylemiı 
ti~ ' 

Danimarka 11e .zecri tedbirler 
Kopenhag, 2§ (A.A) - Dıtbab.n

hğı, zecri t dblrler hd-kmda Ulusla'l" 
Sosyetesine verilen nota:nn metnini 
nqretmiftir. Buna göre, Danimaıb 
hükUıneti telif ve tanzim komitesi • 
mn iki, üç ve dört numaralı teklifle
rini tatbika ~tadır. Bq 
numanılı tddifin ta.th!ki için. yeni .şe
çilen diyet ~hıiroı kanuni bir esas 
kabul etmesi ltızım gelecektir. Buna 
binar-n J>u tedbirler ikinci t:qr!:nde 
tatbik edilebilecektir. 

lweç fe zecri ted. 
birleri tatbike amade 

lstokholm, 29 (A.A) - ltalyaya 
kal"fı kabul ed:len Firumaal zecri ted
birlerin 31 ilkte§rinclen itibaren lıat· 
biki iç.in tedhir lındığı Uluslar Soa
yeteai ı el acicreterlifine t.ehliğ e
dilnıiı tir. 

İsveç hükUındi, telif ve tanzim 
komitesinin ileride tesbit e:ıdeceği e • 
konomik zecri tedbirlerin tatbikini 1 
ikiru:itepinden sonra temine amade 
bulunım.ktadır. 

Hindistan ve zecri , 
tedbirler 

Delhi, 29 (A.A.) - Hindiatan hü
k\ameti, zecrl tedbirler.in lngiltCTe ta
rafmdan tatbik edildiği §ekilde tatbi
kına karar vcrmiıtir. Bu tedbirlerin 
hafta içinde tatbik edileceği zanne • 
diincktcdir. 

1 talya ile Cenubi Amerika 
arasında 

Buenoa • Airca, 29 (A.A.) - Jtal
yan tecim heyeti bir l tnlyan • Arjan 
tin t~ andfafltl2lıı yapılmasına ma 
tuf tetcbbüılerine baılamııtır. Fakat 
ıaylavlar kurulunun dıı iıleri komia
yonu Uluslar Soıyeteai tarafından 1-
talyaya karıı konulan ekonomik ted
birleritetkik etmekte olduğundan 
göat~ilen do&tça kartılayı§a rağ • 
men bu heyetin muvaffak olmaaı 
mÜ§kül aörünmektedir. 

lskenderiyede hamalların 
• 

grevı 

lıkencleriye, 29 (A.A.) - Iyi bir 
günde'ik elde etmek için beıledikleri 
ümitler tahakkuk etmiyen 1300 pa. 
muk hamalı grev yapmııhırdır. Ara-. 
bacılar da gTev yapmak tehdidinde 
bulunma.ktadrrlat. A ntaıınazlık, der -
hal lta\yaya gönderilmek üz~ yapı. 
.lan büyük mikdarda pamuk aiparif • 
lerinden ileri gelmiıtir. 

isvi~rede yapllan 
Se~im:n neticesi 

Beme, 29 (A.A.) - Ulusal 
konsey için yapılan seçimlerin 
kesine yakın sonu;lan şunlar -
dır: Radikaller 48 yer kazanmış, 
4 yer kaybetmişlerdir. Sosyalist 
Jcr 50 yer kazanmışlar ve durum 
larında hiç bir değişiklik olma
mıştır. Katolikler 42 yer kazan 
mış, 2 yer kaybetmişlerdir. Köy 
lüler 27 yer kazanmış, yedi yer 
kaybetmişler, genç köyler 4 yer 
kazanarak 3 yer kaybetmişler -
dir. 6 yer kazanan liberal muha
f azakarlann dunımunda hiç bir 
değişiklik yoktur. 2 yer kazanan 
komünistlerin de durumunda 
değişiklik yoktur. Veiler gru -
pu 7 yer kazanmıştır. Öteki 
gruplar 7 yer kazanmış, 4 yer 
kaybetmişlerdir. 

Hükumetin ekseriyeti muha
faza edilmiş bulunmatkadrr. Bu 
ekseriyet radikaller katolikler, 
köylüler ve libcrall~rden müte • 
şckkildir. 

Japonya ve deniz 
konferansı 

Tokio, 29 (A.A.) - Sanıldı
ğına göre deniz konf eransma 
dair verdiği cevapta Japon hükfi 
meti, delegelerin vaktinde Lon
draya gelmesini temin için bu 
konferansın en geç 2 Ikincika
nunda acılmasını istemektedir. 

İtalyan Ulusu 
Ve Faşizm 
Roma, 29 (A.A.) - "Cu1*nt 

History" adındaki Amerikan 
mecmuasının ne rettiği bir ma
kaleye göre, faşist hükUınetinin 
dış siyasada yaptığı söylenen 
yanhşlrklardan inkisara uğra -
yan İtalyan ulusu, faşist hüku
meti erkanından ve güttükleri 
sistemden şüphelenrneğe başla
mıştır. Kırk dört milyon l tal ya 
nın her zamankinden daha srkı 
ve daha toplu bir şekilde faşizm 
ve Mussolini'nin etrafında top
landrkları şu sırada neşredilen 
bu gibi münasebetsiz yazılar, 
ancak çok bariz bir suiniyet ya
hut şayanı teessüf bir cehaletin 
mahsulü olabilirler. 

Faşizmin ve Mussolini'nin et 
ra~ında toplanmış olan İtalyan
lar, bu hareketleriyle, ülkeleri-. . 
nın zararına oJarak yapılmaya 
savaşılan bütün haksızlıklara 
karşı gelmek hususundaki kesin 
dileklerinin parlak bir delilini 
vermektedirler. 

Leh • ~ekoslovak 
M ünasebatı 
Varşova, 29 (A.A.) - Süel 

çevenlerle stkı ilgisi bulunan 
Ploska Zborjna gazetesi diyor 
ki: 
uPolonya ile Çekoslovakya ara 
smda bir hakem mahkemesi teş 
kili hakkındaki Çekoslovak tek 
lif.inin manası yoktur. Çünkü 
iki memleket arasında bir anlaş 
mazlrk mevcut değildir. Mevcut 
olan şey, Çekoslovakyanm 925 
Çekoslovakya • Polonya muahe 
desindeki açrk taahhütlerine ria 
yet etmemesidir.,, 

Japonlar ve Şimali Çinde 
muhtariyet 

Pekin, 29 A.A. - J aponkırm, 
muhtariyet hareketini yalnız iyi 
bir tarzda akrştlamakla iktifa et 
tikleri ve fakat bunun Çin ahali 
si içinde derin kökleri bulundu
ğu takdirde bu harekete müza
heret edeceği bildirilmektedir. 

Yalanlanan bir haber 
Roma, 29 (A.A.) - Stefani 

Ajansı "Entransijan" gazetesi 
taraıfmdan g{lya 200 ltalyan as
ker kaçağının Avusturya sını
rındaki ileri karaokllara iltica 
ettiklerine dair yayılan haberi, 
tamamen asılsız olduğunu bildi 
rerek, yalanlamaktadır. 

KUÇUK HARiCI 
HABERLER 

.. Varşova, 29 ( A.A.) - I tal 
ya, Leh - İngiliz kurnpansmdan 
3500 tonluk bir vapur satın al
mıştır. Vapur kömür yüklü ola
rak Gdinya'dan hareekt edecek
tir. 

~ Prag, 29 (A.A.) - Çekos· 
lovak ulusaı. bayramı ilgisile 
Most şehrinde söz söyleyen 
Benes, demiştir ki: 

"Hadiseleri s" unetle bekli -
yorum. İtalyan - Habeş muha· 
s::ınasmın Avrupayı harbe sü -
rükleyeceğini tahmin etmiyo -
nım. 

• Budapeşte, 29 (A.A.) -
Staviski'nin şeriki cüıımü olan 
ve geçenlerde Paristen kacan 
~a.nker Pelissier, MacarisÜna 
ıltıca etmiştir. 

• Cenova, 29 (A.A.) - Ital
ya Kralı, Cenovayı Po vadisine 
~ağlayan 50 iklometre uzunlu • 
gunrlaki yeni otomobil yolunun 
açılış törenini yapmıştır. 

. • Bem, 29 (A.A.) - Burada 
ki Lehistan elçiliği, bazı gaze -
telerde, Lehistan Dış işleri Ba
kanmnı istifa edeceğine dair ya 
zılan haberi kesin olarak yalan
lamıştır. 

• Budapeşte, 29 (A.A.) -
Almanya ile Macaristan arasın
da, Almanyaya 1200 vagon ke
ten tohumu satılması hakkında 
bir anlaşma imza edilmiştir. 

• Londra, 29 (A.A.) - Mac 
donald, ~usal i§çi partisi konf e 
ransmda, maden amelesinin üc
retlerin arttırılması hakkındaki 
isteklerinin imkan derecesinde 
müzaharete mazhar olacağını 
bildinnistir. 
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No. 19 'Çeviren: M. Rasim ÖZGEN 

Bohemyalılar Hınçkırır Ve Ka
dehler Çınlarken Sermest Erkek
ler Kadınları İpnotize Edi_11ordu 

Sovyef devriyelerinin 11uilra iateme•İ 

Çarın karşısında oturmuJ, baıınu 
iğmiştim. Kendimde münakaşa ede
cek kuvvet göremiyordum. Ordu· 
muzun mağlCıbiY,eti.. Gayretlerimin 
heba olma ı, kan selleri, Dumanın 
aırılması. Şimdi de, gemicilcrimin 
beni, rehine olarak kullanmak için 
yakalamaya kalkışmaları .. sok hazin 
şeylerdi. 

Yirmi dört senelik ömrümü bahri
yeye hasrettiğim halde, bugün, bah· 
riyelilerin elinde rehine olmak pek 
acı bir akıbet, Eek elim bir mlika
fattı. Gençliğimi, ihtiraalarunı, kud· 
rctimi donanmamızın §crcfinc feda 
etmiştim. Bahriyelilere hitap eder
ken, bir defa bile, sesimi yUkseltmiJ 
değildim. Onların haklarını koru· 
mak için, amirallerle, nazırlarla, hat
ta çarla ırcki mlştim. Askerlerimin 
nazarında, bir dest, bir srrda§ tanıl
mak benim en çok iftiharla karşılaş
tığım bfr duygumdu. Rehine! Bu 
fikir beni altüst ediyordu. Birdenbi· 
re, hatınmdan, §im ek gibi bir dü
şünce geçti: Çocuklarımın hastalığı
nı behanc ederek Rusyadan ayrıla
maz mıydım? 

- Niki ! dedim. Biliyorsun, ki İren 
ile Fcodor hasta bulunuyorlar. Dok
torlar, hava tebdilinin çok faydalı 
olacağını söylüyorlar. Onları, iki ay 
memleket d~ma götürmemde bir 
mahzur görür müsün? 

- Hiçbir mahzur yok Sandro 1 
Kucaklaştık. Niki, bugün alice

naplık gösterdi. Firanmı icap etti
ren sebebi bilmez göründü. Ben 
utandım ; fakat vaziyetim utanma 
duygumdan daha kuv..vetli idi. °Kaç
malıyım 1,, kelimclcrl, beynimin 
içinde öyle sınhyordu ki, saltanata, 
devlete ve millete karşı olan vazife
lerimi unutturuyordu. Rusyadan nef
ret ediyordum. 

Sekiz aene M>nra 

1913 senesi nihayetinde Ruayada 
idim ve Avrupa harbinin yaklaştığı
nı, daima, tekrar edip duruyordum. 
Sözlerime inanmıyan yahut nP~kteyi 
seven kimseler: 

- Bu cidalin tam zamanım tayin 
edebilir misiniz? diye soruyorlardı. 

- Evet, diyordum, en g~ 1915 .• 
- Korkulacak şey 1 
1913 - 19 ı 4 kışı, Sen Petersburg 

kibar :\lemi içinde geçirdiğim son 
mevsimdir. Romanofların, altı ay da
ha evvel teait edilen Uç yüzüncü yıl 
dönümü bütUn toplantıların konuı· 
ma mevzuu idi. Her ıey büyilk ve 
tam bir intUam içinde geçmiJti. HU
kUmet, memleketin, iı:,:inti Alekaan· 
dt'ın saltan.atındanbcri bu kadar aa
kin günler görmediğini temin edi
yordu. 

Şubatta, ktzım !renle Yusupofun 
evlenmeleri vukun geldi. Yeni evli
ler, haziranda Londrada, bizimle bu· 
luımak üzere, bal aylarını geçirmek 
için ltalyaya ve M uıra gittiler. 

1913 sonbaharında, Avusturyadan 
avd~f eden karde§im GrfıdUk Serj, 
merKezi Avrupa devletlerinin silih 
ve cephane fabrlkalannda gördüğü 
ateıli faaliyeti hUkOmete bildirdi. Na
zırlar gilldUler: çlinkU bir Grandük· 
ün makul mUtalealar ıerdetmcaini U· 

•ulc muvafık bulmuyorlardı. Bir 
grandük, teırifata göre, haımetli bir 
budala sayılırdı. 

Harbiye nazm, bir bUyilk akpm 
gazetesinin müdirini çağırttı. Ona, 
Almanyaya kartı. a.z kapalı tehdit· 
lcr dolu ve "biz hazırız 1., ıerlevhalı 
bir makale dikte ettirdi. Halbuki bu 
esnada, yalnız: toplanınız ve tUfenk
lerimizdeki nokaandan baıka, bir 
harp vukuunda silB.h altına alacağı
mız milyonlarca insana lA\tm olan 
ayakkabı ve kaput stokundan da 
mahrumduk. 

Bu makalenin intipr ettiği akşam 

kibarların ve zenginlerin devam et· 
tiği bir lokantada bulunan maliye 
nazırın borsa ile çok alakası olan 
bir gaı:eteci ıu suali sordu: 

- Ortalıkta ne var? Yarın, bu· 
nun, borsadaki tesirini nasıl tahmiD 
edersiniz? 

TecrUbeli devlet adamı gfildü: 
- Azizim, biliniz ki kan daima 

tereffUU intaır eder. 
Hakikaten onun dediği çıktı ve 

herkes - ihtimal ki Alman sefiri 
mUsteana - bu vak'ayı unuttu. 

Sulh ve müsalcmete ait mütebaki 
üç yüz günUmUz, oyunla, teessürü 
mucip davalarla ve dikkati celbede -
cek derecede salgın bir hal alan inti• 
barlarla geçti. 

Bu sene, tango oynanıyordu. Ya· 
bancı illerden gelen bu musikinin 
sinir yoran ahengi, bUtün Rusyayı 
sarmıştı. Bohemyalılar hıçkırır ve 
kadehler çınlarken, kırmızı elbiseli 
Romanyalı kemancılar, sermest er· 
kek ve kadınları hipnotize ediyorlar, 
akıl almıyacak ahlik&u:lıklauı sürük
lüyorlardı. Bundan da iateri alabil· 
diğine artıyordu. 

Uzun kıt gecui, sabahın saat be
şinde, buz tutmuş camlann arkasın· 
da ışıklar parlıyordu. Moskovada 
Yar klübünün dan salonundan, yal· 
palıyarak gelen bir genç, yaşlı er
kekler arasında oturan çok güzel 
bir genç kadının masası önünde dur· 
du. Bir sütuna dayanarak bağırdı: 

- Dinle 1 Artık çok oldu. Senin 
burada ve bu atte i in ne? 

Kadın, istihfafla güldü. ~ekiz ay· 
danberi, biribirinden boganmı§lardı. 
Tabü ona itaat ctmiye bir mecburi· 
yeti yoktu. 

Genç. biraz dinlendikten sonra: 
- Ya, öyle mi? dedi ve sonra al

tı kurıunla kadını o1dUrdü. 
Me bur Praaolof meselesi böyle 

başlamıştı. 

Hup gürültüleri 
Umumt harbin arcfsinde, hia&t ci .. 

nayctlerin Avrupalıların beyinlerini 
felce uğratmakta oynadığı rolü tes
bit edecek olan bir mUverrih en kıy· 
metli tetkik kaynağını bulacaktır. 

Pari sokaklarında askerler sefer· 
berlik iHinlannı duvarlara yapı§tmr
kcn, beride heyecan meraklıları. 
kendi rivayetine göre, kocasına ifti
ra atmıya hazırlanan Figaro gazete
sinin müdiri Gaston Kalmeti öldü· 
ren ve bir cıki baıvekilin karısı o
lan Madam Hanriyet Kayonun mu
hakcmeıini dinlemeye koıuyorlardı. 

28 temmw: 1914 tarihine kadar. 
Avrupa guetcleri, ilk aayJalarında, 
Avuıturyanın Sırbiatana verdiği ül
timatomdan %1yade, Kayo itine ehem 
miyet verdiler. 

Londrıdan Ruıy&ya avdet eder
ken Pariıten eeçtim. İtittiğim şey
lerden kulaklarıma inanamıyordum: 
Mühim siyasiler, mes'ul diplomatlar 
halka tcıkil ediyorlar ve ••o,, nun 
kurıulup kurtulamıyacağını müna
kap ediyorlardı. 

Ben, ıafdilAne sordum: 
- "0., dediğiniz kim? Lahey ha· 

kem mahkemesine müracaat ledecck 
olan Avuıturyadan mı babsediyorsu· 
nuz? 

Benim nUkte yaptığıma zahip ol 
dular. 

Pariı sefirimiz tıvolıki: 
- Fchametmeaplan niçin, S n 

Pctcnburg'a dönmekte bu kadar •· 
ccle ediyorsunuz? diye sordu. Ora
da CSlU yaz mevıiminin ca.zibeıi yok
tur. Harp mi? (ellerini kaldırdı) Ha
yır, hayır 1 Aıla l 

Avusturya, bir mDddet daha teh· 
dit edecekti. Sen-Peteraburg teta .. a 
düıecek ve Kayaer dit gıcırdatacak
b. On bet ınn aonra da her ıey unu
tulacaktı, 

'f Arkası vaı J 
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Habeşistandan 
• 

Enstantaneler 
'l. - Bazı Ha&eı kabile rei.leri ltalycm kuvvetlerine boyun eğiyorlar, 

2 - General Dö Bono erkônıharbiye•ile haritayı tetkik ediyor, 3 -

ErilTe • Hobeı hududundaki Marcp nehrinde bir köprü, 4 - Cepheye 

dofra nakliyat, 5 - ltalyanlar Aduaya yeni yollar açıyorlar, 6 - Adi

aababa'tlan da cepheye •evkiyat yapılıyordu. 1- Habq cukerleri için 
er~ak v teçhi:at dağıtılıyor, 8 - Habeı muhariplerinclen iki tip, 9 -

C pheye doğru ;yapılan yeni yollardan •• 10 - Kocaları cephede cenkle. 

ren Habq kadınlan da geride boı durmuyorlar. 

3 
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Dün Rum 
Kilisele.rinde 
Ayin Yapıldı 
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HiKAYE 

~ 

Sovyet Misafirlerimiz izmirden 
Uşak Yoluyla Ank~raya Gittiler 

Ulu Cümurbaşkanmuz Atatürk'e 
yapılmak istenilen suikasdi ve hain 
suikastçi1eri tel'in için dün saat 11 de 
Fenerde ve bütün Rum kliselerinde 
ruhani ayin yapılmış ve Rum yurd
daşlarımıı: iıa,rafından hainler tel'in 
edilmi9tir. Rum patriği Fotyos evvel
ki gün bütün Rum kiliselerine bir ta-
mim yapmış ve Cümuriyct bayramı 
günü bütün kiliselerde suikastçileri . 
tel'in ve Atatürkün sıhhati, uzun }'ll
lar yaaımuı, Türkün ve Türk vata
nının daima yükselmesi için dua Mil 
mesini bildirmittir. 

Rum Patriği Fotyos, ayrıca Cümur 
başkıını Atatürke bir tazimat telgrafı 
çekerek suikastçileri tel'in etmiş, bü
yük Atatürke uzun ömürler dilemiş
tir. Dün Fenerde yapılan ayine Pat
rik Fotyos riyaset etmi!. bütün Sen-

- Sinod azaları da bulunmuştur. 

lzmir rnaıçuatla ön 11ra tribünler 

bmir kOl'ıflk takımı 

~ouyet mtaatulertm~ l:amirde 

Uşak, 29 (Özel aytarımız
dan) - İzmir takımıyle maç 
yapmak üzere lzınire giden Rus 
Sovyet sporcuları bugün hususi 
bir trenle şehrimize gelmişler -
dir. Mişafirlerimiz istasyonda 
Uşak gençliği ve sporcuları ta
rafından çok candan merasimle 
C4krşılanmışlardır. Cümhuriyet 
blyramı dolayısile baştan başa 
donanan garda çok kalabalrk 
vardı. Misafirlerimiz burada çok 
durmadılar ve ayni trenle An. 
karaya doğru hareket ettiler. 
Sovyct sporcuları halk tarafın -
dan hararetle alkışlandı. 

Gaf atasa rayın 
istanbul • lzmit 
Kürek seferi 
Galatasaraylıların her sene 

Cümhuriyct bayramında yaptrk 
lan lstanıbul • lzmit kürekle 
katetmek seferi bu sene de Cüm 
huriyet bayramına tesadüf eden 
günde yapılmıştır. Bu sefer te
sis edilen rekor da diğer sene
lere nazaran bir saatlik bir fark 
vardır. Galatasaray denizcileri 
İstanbul • İzmit arasındaki 56 
ıpillik mesafeyi 10 saatte kate
derek yeni bir rekor yapmışlar
dır. Galatasaray denizcilerinin 
bu sefer için kullandrkları tekne 
federasyonun yeni vermiş oldu 
ğu dörtlük klasik teknedir. Bu 
seferi yapan ekip şunlardan mü 
rekkeptiır: Diirnende: Emin, 4 
Emced, 3 HalUk, 2 Cengiz, 1 
Bekir. 

IMnirdeki maç eana.ınJa At.ancak nadırulaki kalabalık 

Ulustan 
Atatürk'e 

Aksaray, (Konya) 22. A. ~. -
Sana el uzatanları lanetliycrek sana 
karşı yüreklerimizde beslediğimiz en 
büyük sevgilerimizi ebediyyen yaşat
makta olduğumuzu yüksek katına 
sunarız. 

Bütün okulumuz öğretmen ve öğ
renicileri en değerlimiz ve varlığı
mızın sonsuz atası sizi ellerinizden 
öperek saygı ile bağrımıza basu ha· 
inlere lanetler ederiz . - Orta okul 
direktörü Yalvacar. Orta okul son 
sınıf bakanı Talit. 

Akşehir, 22 A. A. - Sana ~eğil 
ülkene el uzatacak, daha uzak ıller
den dikilecek kem gözleri taşıyan 
kafaları kırmağa and içen yarattığın 
ülkenin çocukları senin için yaşadık
larını bağırırlarken daha çok sene -
ler ba§larında bulunmanı candan di
ler ve mcl'unlara ''utansınlar, kah
rolsunlar diye haykırırlar. - Akşe
hir birleşik yapı işleri esnafı. 

Akşehir, 22 A. A .. - Mutlu va_r· 
lıfma göz diken haınlcrc gençlık 
adına linet ederken yolunda her za
man için kanımızı son damlasına 
kadaor akıtacağımıza bir defa daha 
and içtiğimizi bildirir ve u.zun sene
ler ya1ıyarak milletimizi daha yü
celtmeni candan dileriz. - Ak§ehir 
İdman yurdu. 

SlVaS, 22 A. A. - Türk ulusunun 
ve Türk cumurluğunun düşmanları 
tarafından yüksek varlığınıza suikast 
tertip edilmesinden ve bunun yarat
tığınız çelik idarelerle önlenmesin· 
den ötürü cümuriyet alanında topla
nan bütün Sıvas halkı coıkun bir 
miting yaparak Türk ulusuna ve 
Türk yurduna düımanlık için varlı
ğınıza kötii niyet sakhyan hainleri 
tel'in ettiklerini huzurunuzda iğile
rek derin saygılarımızla arzedcriz. 
- Sıvaslılar adına Basel. 

Muvur, 22 A. A. - Büyük kurta
rıcnnızın önderlikleriyle birçok dev
rimler yapan güç ve kültür alanm· 

\ daki tarihacl yerini alan Türk ulusu. 
nun bu ilerleyiıini çekemiyen, yurt
ta parlıyan etıiz ıııkların kuvvetleri
le gözleri kamaıan §atkın auikilstçi. 
lerin yakalanması, haberini ıevinçle 
alan ilçemiz halkı hükumet meyda
nında yüce Atatilrkün bilıtü önünde 
toplanarak ulu öndere auikaat yap
malı: iatiyenlere karp coıkun bir li
net ve nefret göıteri!İ yaptılar. Ata
türkUmüzUn ebediyyen batımızda 
\Tar olmaları dilekleriyle içten bağlı
lıklarına bir kere daha and içtiler. 
- Muvur parti batkanı Cender. 

Kastamonu, 22 A. A. - Canınıza 
kıymak iıtiyen alçakları lanetlemek 
için hükClmet alanında toplanan bin
lerce Kaıtamonuluların hepıinin ui
runuza kanlarını dökme~i bir kere 
daha and içtiklerini ve hainlerin en 
ağır cezalara çarptınlmalannı sabır· 
sızlıkla beklediğimizi arzederiz, Ulu 
önderimiz. - Kastamonulular adı
na AI'llan. 

Denizli, 23 A. A. - Ulu önderi
miz göz bebeğimiz Atatürke kartı 
suikast yapılmak istenildiğini haber 
alınca bütün De~ılililer toplanarak 
canlarını feda etmete bir daha and 
içtiler ve hUkCtmetimizin gösterdiği 
uyanıklıktan dolayı şükran duygula
rının yüce katınıza duyurulmasını 
istediler. Bu kötü diltünceli alaçkla
rm kanunun en ağır cezasına çarp
tırılmalarını bekliyorlar. - Miting 
heyeti baıkanı Erkin. 

Ufak kasabanın muhasebecisi'e, 
çapkın doktorun arası açılalı iki ay 
olmamıştı ki, kasabada şu havadis bi
rer birer bütün evleri dolaııyordu: 
Kasabanın en kııkanç bir kocası ola
rc.k tanılan muhasebecinin, yine ka
sabanın en güzel kadmı olarak f(>hret 
bulan karısının göğaünü iri bir böcek 
ısırmıştı. Kasaba dedikodusu henüz 
bu zevkıselim sahibi böceğin hüviye
ti hakkında doğru dürüst bir maJU
mat edinememişti. Şimdilik kantar 
memurundan tutun da kaymakama 
kadar herkesin ceplerinin içinde ne 
olduğunu bildikleri kadar emin bu
lundukları şey, muhasebecinin karısı
nın üç gündür kırk derece hararetle 
yattığı ve böceğin ı&ndığı yerin bir 
çıban haline ge1mcsi idi. 

• 
Kansının güzel olduğuna inandığı 

kadar kasabanın doktorunun çapkın 
olduğunu bilen muhasebecinin kıs
kançlığı nisbetinde ,!e timcndiferli sa
atler kadar eski bir kafası vardı. Ka
rısını ateı alev içinde kıvrandıran ya
rayı tedavi için ilk aklına gelen şey 
yakın köylerden birisinde şöhreti et
rafa iri bir ağaç gibi kök salan koca
karılardan birisine müracaat etmek 
olmuştu. 

" • 
Muhasebecinin taş çatlasa kursı-

nm göğsünü tedavi içia kendisine 
müracaat etıniyeceğini bilen çapkın 
doktorun,wıuhasebeciyle kavgalı oldu 
ğunu herkes bi'iyor ve doktorun ismi 
haberi olmadan hergün kahvelerde 
çiğnenen bu dedikodu sakızına karı
şıyordu. Muhasebecinin körkörüne 
bir ina<iı yüzünden ka*8nın en gü
zel kadınının kocakarı il§darile ha -
rap olup gitmesine bir türİU yüreği 
razı olmıyan doktorun aklına güzel 
bir fikir gelmişti: 

- Ne yapıp yapıp kocakarı}'l bul
mak. Ondan yaranın şekli hakkında 
malumat almak ve kocakarı vasıtasilc 
laz1mgelen ilaçları vermek ve pansı· 

1 1--....... ·-_· .. _a-_u-_a1n_-_i _C8_' m_w_ız __ ·ı 
SOLDAN SACA VE YUKARDAN 

AŞAGI 

1 - Yeni tıkın meyvı 8, Uzak niduı 
2 - Bıiyülc 3, Hap 4. 
3 - Can 3. İıt117on 3. Üye 3. 
4 - Manikür 4. Tavlı ıaıı 3. 
5 - ~mrş S. Rabıt edatı 2. Bir hece 2. 
6 - Zaman 2. lıtifham 2. 
7 - Tevılrlcuf mahalli S. Çift delil 3. 
8 - Kamer 2. Öküzün diıiıi 4. 
8 - Kamer 2. Öküzün diılıi 4. Beyaz 2 
9 - Ördeiin ~abeyi 3. Yama 2. Er-

kek 2. 
10 - Kapan s. Bir nehirimlz 4. 
11 - İki ıeyin ır .. ı 6. Beyaz 2. 

DOnkU Buımacamız1n halli 
SOLDAN SACA VE YUKARDAN 

AŞAGI 

ı - Afrika 6 enıe 4 
2 - Fa 2 Tokat 5 aa 2 
3 - Kan 3 Rende 5 
4 - İtalya 6 er 2 

/-s - Konya S 
6 - Alc 2 Somali 15 
7 - Ar 2 icara 5 an 2 
'8 - Etelc 4 mar 3, ne 2. 
9 - Li 2 tele 3 
10 - Sade 4 llne 4 
11 - Eter 4 1nelı 4 

Eskitehir, 22 A. A. - Buıün 
yurt ve Türklük düt111anlarının Ata
türkümüze kartı haı:ırladıklan sui
kast dolayııiyle bUyilk bir mitine 
yapılmııtır, Mitince 30 bin kiti gel
di. Öğretmen Cemal ve Faruk $ilk· 
rü aiSylev verirken bUtiin halk ılb
yor ve kahroleun hainler diye batı· 
riyordu, Bu ııradı bir ölretmen mi· 
nimint bir tılebeıinl elinden tutarak 
kiinliye çıkardı. Halka onu gC>ater. 
di. Sevimli çocuk ,.Atamı öldüre
mezler .. diye öyle bir haykırdı ki 
meydanda aflamıyan klmae kalmadı. 
Halk hainlerin fiddetle cezalandml
masını beklivor 

_ G6z Doktoru -
ŞUKRU l!RTAN 
Bınncı Sınıf Mütehasınııı 

•Babıali) Ankara caddeaı No 60 
Telefon ı 22566 7600 

man1arr yaptırma1c. 

• Çaplan doktor, bütiln zekbını bu 
ite hasretmit ve biç beUi ettirmeden 
püsküllü k.ocakan titelerindeki ken· 
disinin baaıılattığı 1laçlar ve mer
hemlerle muhaaebecinfn kanıı birkaç 
gün içinde iyi olmuı ve kocakannın 
şöhreti kasabalara sığamayıp vilaye
te kadar dayanmıftJ. 

• 
Her vesile ile çapkın doktorµ kö• 

tüliyen muhasebeci: 

- Karımı .ölümden kurtaran ko
cakarıya ve ilaçlarına nasıl inanmam~ 
Kaç defa doktorların ay'arca utraşıp 
iyi edemedikleri ~·~alır~ koca~an.~· 
nn birkaç günde iyı et•ıklerinı gor
düm. Diye koukarı iliçlannı gökle
re ~karıyor ve "çoluk çocuk" dediği 
doktorlar araamda bilhaua çapkm 
doktoru mütemadiyen yerin dibine 
batırıyordu. 

• Aradan bir sene geçmemişti ki. 
muhasebeci ağır surette haatalındL 
Bu sefer kocakarı iliçlan para etme
m.iş ve vazifeıini ço)c iyi bilen çap
kın doktor dargınlığı filan unutarak 
muhasebeçlnin evine ko9tuğu zaman 
onu hiçbir doktorun kurtaramıyacağr 
bir hastah~m elinde, etrafındakileri 
tarumıyacak kadar ağır bulmu,tu. 
Bütün emek"eri bop &itmi§ ve mu
lıaııebeciyi kurtaramamıttı. 

• 
Çapkın doktorun böcek soKmaınn• 

da kullandığı ilaçların reçetesini mus
ka gibi aak1ıyan koeaJcan, her çe,it 
yata}'a ayni ilaçları ve merhemleri 
sürerken: 

- Bunlar doktor değil, çoluk ço. 
cukl .. O karışmasa ben birkaç gün 
sonra karısmr kurtardığım gibi mu
hasebeciyi de evclallah kurtaracak· 
timi .. 

Diyordu. 

• Gündelik Slyaaaı Gazete 

TELEFON { Yut ıt.leri ı 24319 
tdar• itleri ı 2'SIO 

TELGRAF: "TAN "lltaabu 

Bir avlık 
3 
6 .. 
l yıllık 

ABONE 
Torlrın ıcirı D111n leirı 

l.ln K Lira K 
1 so ·- ·-7 so 14 -

14- 31-

iLAN 
htnıar lcbt tllncılık Slrlretlerln• mü 

racuı edilmelidir 
Küttilr ıllnlaı dotrudao dotraY> 

ıdaremısce ılınıbihr 
Kilı;Ulı illnlerm ! •tırh*9 bir ~tıı .. 

30 lrurattaı .S 11tırclaı. lıslı11 ıcıo N · 
tJr batmıı 5 karat almır Bir defıd&n 
faslı lcln Yf!lrGn&ııı ~ t O hnaı lndlrilh 

~!ıiii!il! ... A K 8 A ·~~!iiı 

mUesseseleri 
BOtOn kitaplannıı.ı, Lnazım 
doıyaaııı, Ecnebı ve Türkçt 
&.anlarda l'•tete ve mumue-

lu1111a en iyi ,eraitle 

Akb• müesseselerinden 1 

·~!!!!!!!!l!!!i!~!!l!!ı!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!@~• 

7939 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Pazardan baskı günlerde ıut 
(2,30 dan 6 va) kadar lıtınbuJ 
Divanvolu No t 18 

Muavenehanf' ve ev telefnnu · 
223Q8. VazJılr telefonu Kan ti'li 
38. Bevlerhevi 48. 7601 
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Cumhuriyet Bayramı Törenle Kutl 1 
Çok Şiddetli Yağmura Rağmen Halk 

Kahraman Asl{erlerimizi 
Alkışlamak için Sokaklardan Taşıy rdu 

Cumhuriyetin on ikinci yıldö~ü -
mü dün lıtanbulda büyük ve can -
dan bir törenle kutlulanmııtrr. Da
ha ıabahın ıckizinden itibaren bü
tün lıtanbullular havanın bulutlu 
,,e yağıılı olmaaına rağmen grup, 
arup aoka!tlan doldunnağa baıla -

danı, Galata köprüaü, Galata ve 
Eminönü meydanlarile bütün va -
pur, dcmiryolu gar ve istasyonları 
bayraklarla ıüılenmiıtir. Cumhuri -
yetin erkinlik eaaılarını ve üstünlü
ğünü halka anlatmak için &Öz ıöy
liyecek yurtdaılar için Halk Partisi 

General Muz.afler'e bir büket takdim ediliyor 

mı§h. Bilhaua Beyazıt meydanı teıkilô.tı tarafından ıehrin birçok 
hınc hınç kalabalıktı. meydanlarına halk küraüleri kon -

lıtanbulun belli batlı caddeleri, muıtur. 
Beyazıt ve üniversite meydanları, Saat aekiz buçuğa doğnı birden
Fatih uray parkı, Taksim anıl mey. j bire bastıran yağmur bir aralık 

......... ----

caddelerde ve meydanlarda geçit 
resminin baılamaıını bekliyenleri 
ıaıırttı, Fakat buna rağmen halk 
bir türlü yerinden ayrılmıyor ve 
kahraman aakerlerimizi alkıılamak 
için aağnağın altında bekliyordu. 

llbaylıkta kut/ulama 

Sabahleyin saat dokuzda ilbay -
lıkta ilbay Muhiddin Üstündağ teb-
rikleri kabul etmiye batlamış, töre
ne dahil ıaylavlar, İstanbul komu -
tanı, General ve üıt ıübaylar, üni -
verıile, yükıek okul direktörlerile 
Tüze ve Bayındırlık, Gümrük ve ln
hiıarlar idareleri ileri gelenleri, u
ray, latanbul umumi meclisi üyeleri 
ve bütün ulusal kurum ve kurullar 
mümcaıilleri ilbnyı kutlulamışlar -
dır. 

Snat onda ilbay yine valilik daire 
ainde şehrimizdeki konwlosların 
tebriklerini kabul etmiıtir. Saat on 
buçukta ilbaylıktaki kutlulama tö
reni bitmiş ve ilbay, yanında latan
bul kmoutanı olduğu halde Beyazıt 
ta toplu bir halde bekliycn süel kı
talarla bütün okul ve kurumlan tef 
tiı etmie ve bayramlarını kutlula -
mıştır. Kutlulama, yarım ıaat ka -
dar aürmüş, ilbnyla latanbul k~mu
tanı ve generaller aaat 11 de mey
danda hazırlanan tribünde yerleri
ni almıılardır. 

Geçit r~smi 

Kutlulamad n aonra meydanda 
toplanmış olan aüel kıtaların müzi
kaları hep birden Jatiklnl mar~ını 
çnlmıı ve geçit resmi aabahtanberi 
yağnn yağmurun ıiddetli bir zama
nında baılamıştır. 

Halkın coşkun tezahüratı araain
da harbiye alayı , yedek aübay ve 
tıbbiye okullarile kahraman asker
lerimiz büyük bir düzenle rneraai
me başlamıt ve onu deniz kıtala • 
n, aüel liae ve malul ıübaylar, po
lis kıtası, şehir bandoıu, alfabe ııra 
aile üniversite ve yükıek okul tale
beleri, liseler, kız ve erkek öğret
men okullan, orta, azlık, yabancı 
okullar 'N itfaiye bandoıile müfre
zesi, ıporculıır takip ctmitlir. Kı -
zılay, çocuk esirgeme, Türk hav~ 
kültür, ekonomi ve eanaf kunımla
rile endüstri birliği Üyeleri ve halk 
ta geçide katılmışlardır. 

Gittikçe şidd ti enen yağmur 11ltm 
da bütün kıta, okul ve kunımlar 
Sultanahmet - Sirkeci yolunu takip 
etmis ve Sirkecide birçok okullar ge 
çit kolundan çıkarak dağılmıalar • 
dır. Süel kıta ve okullar Sirkeci -

Divanyolunda fağmur altında acçit ramini ••.vredenlel' 

Köprü - Şi~hane yokuıu - Tepebaşı 
• lstiklal cadd~i yolu ile Takşim 
meydanına gitmiılerdir. 

Taksim alanında 

Beyazıtta ıürcn geçit reami bitin 

Kahraman asherlerimü: geçit 

Ekrem ve Fatih ilçebayı Haluk tö • 
rene iıtirak edecekleri karşılamrı 
ve burada bir müddet istirahatten 
aonra ıehitliğe gidilmiştir. 

Törenden evvel ıehitliğe konan 
birçok çelenklere ilaveten Türk ha 

resminde 

canlarını veren Türk çocuklannı 
&aygile anmııtır. 

Halhcvlerind• 

Cumhuriyet bayramımızın 12 in • 
ci yıldönümü münaaebetile dün t•b 

Genç hı:z izciler yağmura rağmen çok muntazam adımlarla ilerliyor 

c;e ilbay ve komutan ile çağınlı ge. 
neral, bafkan ve mümessiller Tak-
8im Cumhuriyet meydanına gel • 
mişlerdir. 

Burada bütün kıtalar, harbiye, 
yedek ıübay, tıbbiye okullarile de
nizciler, aüel liseler, Cumhuriyet 
anıtının etrafını çcvrclcmi~tir. Anıt, 
uray, ilçebaylıklar, liman direktör
lüğü, bankalar, tecim odaaı, hava 
kurumu ve daha birçok teıekkül ve 
müe&a selerin çelenklerile aüılen • 
mittir. 

Saat tam on üçte alandaki tören 
de baılamış, harbiye okulu bando
au tarafından istiklal martı çalın • 
mıştır. ilbay ve komutanla beraber 
orada bulunan kıta ve okullar mar• 
ıı ygile dinlenmiı ve bu aırada ala 
na Türk bayrağı çekilrni§tir. 

ilbay ve komutanlar, burada ya • 
pılan törenden ıonra' &aat on dörtte 
Edirnekapı dışındaki ıehitliğe git • 
mişlerdir. 

Edirnehapı ıehitliğindc 

Şehitlikte yapılacak tören için 
parti ileri gelenleri, rewıi daire bat 
kanlan, hava kurumu başkanı, ve 
diğer bütün davetliler J&rbaylık bi
nasında aaat on dört buçukta top.!' 
lanmıılardlt'. Şarbay adına muavin 

va kunımu lıtanbul merkezi de bir 
çelenk kalmıştır. Şehitlikte, bütün 
çağınlanlan ,arbay muavini bir da 
kika ıükute davot etmiı ve yurt için 

rimizdeki bütün Ha1kevlerinde 
toplantılar yapılmı§ ve muhtelif eğ• 
lenccler tertip edilmiştir. Eminönü 
Halkovinde aaat 22 de bir halk ba-

Çocuk E•irgeme Kurunu~ 'kamyonunilaki ~ocuklat, Kahraman askerlerimiz Dicunfyolunclan ge,erkcn • ' Mektepli kız.lar 
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Bayramdan resimler 
laeı. • ., . • 
lcütıe .•"! nuı, kalabalık bir halk de güzel bir piye• oynamıflır. 
Parl aının bulunduğu bu balo çok Beyoğlu Halkevinde dün a'ıam 
b\i }/·ve neıeli ıeçmiıtir. Eminö - büyük bir toplantı yapılmıt Cum • 
it allcevinde bu akıam da bir huriyet bayramı kutlulannuıtır. Bu 

0
1laer v ·ı k • • • d b h k 1 · 1 til .. L_ ~rı ece tır. Halkevının tem ara a irçok apor are et en yapı 
l~a.ı dün aktam Alay kei§kin· lll,lf. ve muhtelif ..tleqceler tertip 

Alman liHa talebeleri 

Gefit töreninden bi- aörünüı 

Taluim anıtına yıfılan plenltler 

edilmittir. Difer Halkevlerinde de 
toplantılar yapılarak bayram kut • 
lulanmıtllr. 

Gece 

Gece ıehrin büyük caddelerinden 
ıeçmek üzere fener alaylan yapıl
mııtır. Beyoilu tarafında Harbiye 
okulundan ve Taıkııladan birer 
Sl"UP fener ve metalelerle hareket 
etmi, ve Cumhuriyet maJ'!ını aöyli

.:yerek aaat yirmide Taktim alanı • 
na ıelmiılerdir. 

latanbul tarafmda da fener ala • 
:yma ıiren birçok okul talebelerile 
kurumlar n halk aaat yirmide Be
yazrt meydanın.la toplanmı\lardır. 
Taluime ıelen fener alayı atiklal 
caddeai - Tepebqı - Şiıbane yoku
fU - Karaköy yolile Tophaneye gel 
mit ... orada büyük bir eofkunluk 
ıöateriti içinde daiılmııtır. Beyazıt 
ta toplanan fener alayı Divanyolu
Sultanahmet ve Sirkeci yolile Emi
nönüne ıelmiı ve dönütte Anka.ra 
caddeai • Cafaleilu yOkuıu yolıle 
Bej'azıda ıitmitlerdir. 

Şehrin her tarafı donatrlmıf, hal 
km içten selen aevinci ıece ıeç .... 
kite kadar aürmüttür. 

Talı.im hallı lıür.üriinde 

Takaim Cumhuriyet anıtına çe • 
lenkler konduktan aonra ev.elce 
hazırlanan halk künüaünde Çapa 
kız öğretmen okulu öiretımenlerin 
den Vecibe Ziya bir aöylev vemıit. 
büyük Türk uluaunun en mutlu ıü· 
nünü hakiki anlamile halka izah te 
mittir. 

Vecihe Ziya, aöylevinde demiıtir 
ki: 

" - Arkadaılar, buıün aabah • 
tanberi ülkemizin her bucağından 
yü)uelen aealer duY.Uyorum. Buırün 
cumhuriyetin kurulduiu ve tarihe 
albn yazd..la yazddıiı c\indür. Bu
&'Ün, Ata~ün bizi tim öqenlik
le erkinliie kavuıturduiu gündür. 

Yıllann ulur çelenklerini taııyan 
bu ıenç cumhuriyetimizi 12 yıldan• 
beri en Juakanç duyplanmızla bü
yüttük. Evvelce bir .. tır yazıyı oku 
yamıyan eli naarrlı köylü, timdi ço
cuklanna okuyup yazmayı öireti • 
yor.,, 

Vecihe Ziya, devrim itlerinin ha· 
ımcla selen bütün ilerleJİflerİ ha • 
tırlatmıı n: 
''-imparatorluğun, demiftir, tut 

tafa al.ıatla tek lta,.mdlllık •iyaaa 
• yerine buıün bin yönlü bir aiyua 
kurulmuttur 'Ye bu aiyua ile yur -

dun - bu~ biril>irine hem.til
miıtir. Cumhuriyet, dilaiz bir ulu • 
.. ıerçek dilini öfreten, medreae • 
leri yıkan, ünivenite kapılannı her 
keae açan bir varlıktır. 
~ her f8Y9 ra,imen 

..... ctiitünoelerdea ..- olm.mız 
icap eden bu aevimli, neteli ıünü • 
müzü kutlularken sevinç duyuyo • 
ruz. Bu, bizim hakkımızdır ... 

Oiretmen, aöylevinin aonlannda 
·Atatürk'e .Wkaat taaarhyan beyin
aiz aenerileri de l&netlemit ve de
mittir ki: 

" - Ey hain ..• Canavarca bir pla 
nm oyuncaiı olan Hn, kulübende 
köpek ıribi önüne ıelene aaldıran 
mahluklardan atafıam. Atatürk, 
büıim; biz Atatürtt'ünüz. 16,5 mil· 
yon Türk, ona candan bağlıdır.,, 

Vecihe Ziya, aözünü bitirirken 
halkm öz bayramını candan kutlu· 
bmıtt bize bugünü y~tan Ata· 
türk'e, lunet lnönü'ne, onun bütün 
yarduncılanna ve orduya kal'!• duy 
dutu tükran borcunu aöylemiıtir. 

Memlekette 
Bayram 

Buraa, (Tan) - Cumhuriyet 
bayramı COfkun tezahüratla kutlu· 
)anıyor. Halk kendi küraülerinden, 
buırünün feyizli verimlerini biribi • 
rine haykırarak anlatıyor. Bur•• 
battan bata taklar, elektriklerle 
aüalenmiı n aydınlahlmııtır. Balo
lar, müaamereler, fener alaylan 
biribirini takip ediyor. 

• Gediz, (Tan) - Cumhuriyet 
ltavamuun 12 inci yıldönümü bu • 
rada aonauz bir c09kunluk içinde 
kutlulanıyor. Halk birçok eilence
ler tertip etmiıtir. 

• Samaun, (Tan) -Cumhuriyet 
bayrammın 12 inci yıldönümü bü • 
yük törenle kutlulanmıttır. Sabah
l~n ilbaylılcta yapılan kabul rea
minden aonra, binlerce halk cum • 
huriyet alanında toplanmlft nutuk
lar aöylenmiı, l'eçit reuni yapılmı• 
lir. Bündan aonra, Atatürk anıtına 
plenkler lconmuttur. Geae beledi • 
yede büyük bir balo verilmittir. 
Halk fener alaylan yapmaktadır. 

• Zonsuldak. (Tan) - Burada 

Alay Divanyolanclan ••~eriten 

Talebe Birliii ••~İt töreninde 

Beya%1Ua aece yapılan donanma 

Edirn•hprdalıi ıehitlikte yapılan tören 

Cumhuriyet~ayr ... ı bialerce Yatan 
datın ittirakile çok büyük tezahü -
ratla kutlulandı. Yapılan ıeçit rea
mi çolc muntazam oldu. Cumhuri
yet alanmda aöylenea nutuklarda 
Atatürk'• uzatılmak iatenen kirli 
eller bir kere daha lanetle anıldı. 
orta okulda verilen apüaamere çok 
ıüzel oldu. Irmak • Filyoı battı • 
nm bitmMİ memlekete iki bayram 
pptmyor. Halk aevinç İçindedir. 

Kale, (Tarı) - cwnı..nyet 
bayramı büyük bir törenle lrutlu • 
landı, Süel kıtalann ~e mekteple • 
rin yaphiı aeçit reami çok süzel 
olmuflur. 

• Mut, (Tan) - Clllllhuriyet 
bayramı, havanın )'afmurlu olmaaı
na rafmen çok parlak merasimle 
ve candan selen b.,.ecanlar araam
da kutlulanmqtır. 

' 
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Dünya Gazetelerine Göre Hidiseler 
YUNAN OIŞBA~ANI NE OiY~R: • llürk-Yunan 1 

Kral Georges 17 ıkmcıteş- Dostluğu 
rinde Ati naya Geliyor "Neon F,,.'' tan: 

bmet lnönlinün, Baıbakammız 

1 Mart ihtilali 
Milyonlara 

Yunanistana 
Maloldu 

Petit • Pa..Wen' den Atina ayları 
bildiriyar: 

Yunan kral taraftarlarına göre ar
tık bUtUn meıelelet halledilmiıtir. 
Teıriniaanide yapılacak plebiıit mo
nırıizmin zaferini ıöıterece1ttir. 
Kral taraftarlarının en faallerinden 
biri olan dı1 bakanı Teotokiı ile gö. 
ril9tUm. Teotokiı bıtbakan muavini 
ve general Kondiliıin birl,nci çalıı
ma arkadaııdır. Yunan dıı bakanı 
cran matemdedir. 1922 ı kralcı bir 
bakan olan kardefi, idauı edilmiıti. 
Teotokis bana dedi ki: 

- Pa ı r günü yapılan nümayi\
lerde bulunmuşsanız, Atina halkının 
düşüncesi hakkında bir Cikir elde et
miş olacaksınız. General Kondilisin 
kral taraftarlığına 50 bin kişi muka
belede bulunmuıtur. HUkQmetin 
atadyoma gitmeleri için hallt üzerin
de bir tazyik yapmıı · olmaaına da 
ihtimal verilemez. Halk oraya gel
mlıtir. Çünkü kendi arzuıile gelmek 
istemittir. Ve general Kondiliıi al
kıJlamııtır. Atina balkının büyük 
bir ekseriyeti monarıiıttir. lıte hı· 
kikat bundadır. 

Bugiln en mühim meıele, orduda 
mevcut haleti ruhiyededir. Cümhuri· 
yetin Ulnından buıUne kadar Yuna· 
niıtandı 24 iıyan ve ihtilil çıkmıı
tır. Zabitler bu hallerd:n uaanm·t
lardır. Nihayet anladılar ki hUkUm· 
darlık rejimi ve bütün fırkaların üs
tünde kalan ve hakemlik rolünü ya• 
pacak bir kral sayesinde politikacı· 
lıiı bırakarak, hakiki asker olacak
lardır. 

- Demek ordunun krala ıadık 
~tacıfından eminıiniz? 

- Evet, kanaatim öyledir. 

TEOTOKlS 
- Bununla beraber cümhuriyetçi 

zabitler de yok mudur? .. 
- Zabitler cümhuriyetçi olmadan 

evvel vatanıeverdirler. Onlar bütün 
kalplerile kralcı olan vatanlarına 
hizmet edeceklrrdir. 

Teotokiı, bütün manatile nikbin -
dir. Yunan dıı bakanı bana bir mart 
iıyanındın bahsederek dedi ki: 

- Bu delice ibtllllin bize kaça 
mal olduğunu biliyor muıunuz? Bu· 
na delilik diyorum. Çünkil Venizloı 
muvaffak olaaydı, üç haftadan fazla 
hUk\lmet aUremiyecekti. Bu ihtilll 
hükQmete 500 milyona ve ulusal e
kofıomiye de bir milyar, 500 milyo
na mal olmuıtur. 

Plebisiti müteakip kral &elecek· 
tir. Neticeden hiç ıüphemiz yoktur. 
Kral, belki de 17 teıriniunide Ati· 
naya muzaffer bir ıurette cirecek
tir. Daha bazı teferrUat halledilme· 
mit olmakla beraber kral Pireye de· 
fil. Faleron tayyare limanını çıka
caktır. Bu, unutulmaz, muhteıem 
bir gün olacaktır. 

Almanya Silô.hlan,,,.ak l çin 800 
Milyon Sterling Sar/etmiş! 

ya veya bilvaaıta 800 ınllyon lngiliz 
lirası sarfettiiini ıöyliyerek demi§ti,,r 
ki: 

WINSTON CHURCHILL 

"Tem,w• Ja: 
Winston Cburchill'in tiddetle al

kıf anan bir nutkunda Alman yanın 
sUr'atl~ aiWılalUl)akta oldulundan 
bahıetmit ve bu memleketin bu aene 
aüel haıırhklar için dotrudan dotru-
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mııtı. Fakat aofrada oturan iki kiti
den eser yoktu. Her halde bUyUk dıt 
kapıdan çıkıe &itmil olacaklardı .. 
Ama nereye? 

Durdu. Hayattan daha hıyatt bir 
meaele kafaaını burıutarken, birden 
Baı'ın odaaından dofru bir gUrUltU 
ititti. Koca hayvan kapının etliinde 
ıörUndU. 

Akan kanları bıkılıraa, omuzun· 
dan yaralı oldutu anlatılıyordu. Ka· 
pının etiiinde, •takta, elinde paçav
rayı benzer bir ıeyler sıkarken, 
kan da damla damla akıyordu. Brix· 
an daha dikkatle baktı. O zaman 
bütün dünya aanki batının üıtüne 
yıkıldı. 

Baı'ın elindeki kanlı, paramparça 
edilmif kumaı. Adele'in aırtındaki 
mavi kaptı. 

Bag dUşmanı olduğunu bildi!i a
dıma bir müddet dik dik baktı. Son
ra elindeki kapı yere atarak, ırı 
diılerini göstere göstere, odasuıın ka 
pısına kadar geriledi. 

Brixan tabancasını çekerek, Uç el 
ateş etti, 1ri mah!Cık sanlyeıindc ka
pıyı arkasından kapatarak gözden 

- Almanyanın ıenel peyeti ıilihlı 
bir kamptır. Alman sanayicileri, Bil· 
yUJc Harpten bir ıene sonra blle hiç
bir milletle mukayese edllemiyecek 
bir ıekllde harp için seferber bir hale 
getirilmiılerdir. Iıte bizi ıuaktan en
diıeye dUıüren meaele budur.'' 

Cburcıbill, Almanyanın ıilihlanma· 
aının Jnıiltereye k&l'fl olmadıp ka· 
bul etmekte ve ıUkQn ve bant içinde 
yapyın bir Almanyanın Avrupa kon
ıerine dönmeaile kimseye kin bea
lemiyen bir Almınyanın vücudunu ar
zu ettilini, fakat buıünkU durumun 
bundan farklı oldutunu aöyliyerek 
demlıtir ki: 
'- Naıyonal aa.yalizml AYrupayı 

uran ıillh plurtııı, kin ve garazı 
miiaamaha kabul etmlyen, zulüm ve 
gadir uçan bal ve tavrile ıcsrmek 
iıtemlyoruz. 

Fransayı, ltalya ile olan ihtillfları 
halletmete ıevkeden sebepler, Al· 
manyanın ıillhlanmaaının Fran1ada 
uyandırdığı daimi endifelerdir. 'ok 
muhtemeldir ki, Habq meselesi de 
bu ihtilifın halli \berine meydana 
çıkmıı olaun. Buna teesıUf etmellyb. 
Fakat Fransayı serzeniıte bulunma
dan evvel Frantayı buna mecbur 
eden ıebepleri araıtınnak llaımdır. 

kayboldu. 
Knebvorth bu ıahneye tıhit ol· 

muştu. Bag'm attığı kapı yerden o 
aldı. 

- Evet, dedi, Adele'in ıiydiği 
lrapl 

MUtbit bir dütlince içinde ani 
kııılmıt ıibiydi. Brixan maymunun 
kapattıtı kapıyı zorlayıp açtı, elin
de tabanca içeriye fırladı. Doğruıu 
ya, Knebvorth ark11ından citmeğe 
cesaret edemedi. Sadece, oldufu yer
de taı keailmitti. Nihayet Brixan 
ıeldi: 

- Yok 1 dedi, Baı içerde yok. 
- Yok hal 
- Kaçtı. Her halde hayvanı ya-

raladığunı ,aınnediyoruın. lçerde bol 
bol kan lekeleri var. Kimbillr belki 
de benim kurı • ı.am delildir. May
munu benden evvel birisi yaralımıı 
olacak. 

Detektif yerdeki kan lekelerini 
gösterdi. 

- Son defa gördüğüm zaman, ne 
yaraaı vardı, ne bir ıey 1 

- Onu bugünden evvel ıördünüz 
müydü? 

- Ta bit 1 Uç gece Longval'ln evi
nin etrafında dolaıtı. durdu. 

- Longval'in evinin etrafmda 
mı? 

Fakat Adele nerede? Delikanlının 
her ıeyden evvel zihnini meıgul 
eden meıc'e buydu. 

Sonra Greıory de nerede? Kapı-

Kondiliı'e yol'adığı telıraf sade bir 
tebrik mahiyetinde değildir. Bu tel
graf, iki memleketi biribirine bağla
makta olan doatluk ve ittifak bağla· 
rının bozulmıyacağı ve bozulamıya· 
cıtğına ve Türk - Yunan milletlerinin 
iıtikbali için bu teıriki meaainin pek 
kıymetli olduğuna dair urih bir ifa· 
dedir. 

General hmet lnönünUn bu s8zle
ri bizim cümhuriyetçi ta11aklarının 
Türk - Yunan d0&tluğunun rejim de
ğiımeıinden tehlikeye dilıeceğine d.1-
ir ortaya attıktan iddiaları kökUnden 
tekzip etmiıtirl 

Bugiln cümhuriyet ortadan kalk
tığı halde TUrk - Yunan dostluğu 
her .zamankinden daha kuvvet1i ola
rak arzı endam etmekte ve V enize
listlerin ne yalanlar uydurduklarını 
bir defa daha meydana koymaktadır. 

"Proia" elan: 
Yeni Yunan hükumetinin Türkiye 

ile aamimi ve kordiyal dostluk ve 
teşriki meıaiye devam edeceğini, An
kara hüldimetine bildirmek üıere el
çimiz latanbuldan Ankarayı hueket 
etmiıtir. 

Bu huıuıta tereddilde biç te mahal 
yoktur. Türk - Yunan doıtluğu ile 
Balkan miaakı, Yunaniıtanrn dıı ıi
yauaının temeli olup, bunun aağ
lamhfı bittecrübe aabit olmuıtur. 

Yunaniatandaki rejim değiımeai
nin bunu tekide vesile olmaaı da ay
rıca mucibi memnWliyettir. Hele bu
gUnkü. ıtibi buhranlı devrelerde TUrk 
Yunan dostluiu ile dört Balkın dev
leti arHmda bulunan muhadenet, 
ehemmiyeti kUçUltillemiyecek bir te
minat tetkil eder. 

~· Tedavi edllemlyen 
Hastalar 
öldQrQleblllr mi? 

Matin't:len: 
latırap çeien hir ltimHyi, ~idi -

li acılardan lıurlormalı için merha 
met .Ulıuile yapılan cinayetler 
aon aeneler urlında çoğalmakta -
dır. Hatta tedaviai kabil olmıyan 
6ir ha.tanuı ümitaUı bir ı:ztırab ile 
...,... Wr ......, ... Wrfni tercila et-
meltte Hrhe•t oldufa lıanaatinde 
bulunan Jrinueler, çolt ciiretltar 6ir 
tephhiiH ,iripniflerdir. 

Bunlar LonJrocla, ln,ilterenin en 
hiiyült operatörlerinden biri olan 
Lord Jtlo,,,.U.on'ın IHqlıanlıla altın
da ihtiyari öliimiin rnefru olmcmnı 
Utİ)'en hir cerni~t tqltil edilmiftir. 
Bu cerniystin mii...Uleri ,,,.oautda 
hirplt tanınnut h•lıimler, auultat -
lar .aylaular ue ,,,.,,_ıa,. oarclır. 
Cemi~t. laelıim tarolıntlan teda

uiai 1Ha6il olmaJıla .öylenen hir ha. 
tanın Sallılt Balıanlalı teralırulan acuaa .,. Hri hir ..,,..,,e ölclürlil -
m..U.. mn .,.,..,. hir iaunan lıa-
6alüni Utemelıtedir. OIJiriilmai
ni İdi~ hir ,,.,. ... Sallılı Balıanlı-
1• taralrndon tayin .lilen bir laa
lrem taraluulan muayene edilftelc -
tir. 

Franaulann bizim kadar barıtsal ol
duldannı biliyoruz. Kendilerini biz
den çok daha tehlikede ıörUyorlar. 

Franıuılann Uhalar Sosyetesi pak
tınm tesirlerini arttırmak için aarfet
tikleri ıayreti ve kendilerini laclliz 
filoeuna yardıma ıevkeden sebepleri 
takdir ediyorum . ., 

nm böyle apaçık bırakıhtı ne ifade 
ediyor? Şatodaki hizmetçilerden hiç 
birisi sadra şifa verecek bir şey aöy· 
liyemediler. Brixan da bu adımla
rın hakikaten bir ;ey bilmediklerini 
anlamıştı. 

Derhal bir poliı komiserinin eli
ne bıraktığı Stellanın yanına ko~tu. 
Komi11er dedi ki: 

- Bayılıyor, ayılıyor, sonra gene 
barılıyor. Afzından bir gey ko_para
madun. Yalnız bir defasında: ''Oldür 
ıunu Adete 1 .. diye bağırdı. 

- fla 11 ! Dernek ki, Adele'i bura
da görmü§. 

Şatoyu tarassut etmek için dışar
da bıraktığı memurlardan biri dik· 
kate değer bir haber getirdi, Karan
lık bir g<slgenin ptonun duvarı bo
vıınca tırmandığını, bir delikten kay· 
bolduğunu, bir iki dakika ıonra tek· 
rar çıktığını görmU,tü. 

- Her halde Bag olacak. Biz bu· 
raya seldiğimi.z zaman onun tatoda 
olmadiını biliyordum. Yukarı kata 
çıktığımız zaman &elrniı olacak. 

Blr aralık Adele'i ptoya ııetiren 
otomobil bulundu. Batlnlar: 9tella• 
nm otomobili. O zaman Brix'an bu 
ku kaçırma vak'aaında Stellanın da 
parmağı olduğunu dügündü. 

Sonradan şunları öğrenmiıti. Gre~ 
gory Stellanın ıoförilnü mutfağı 
hapsettirdiktıen sonra, kendisi direk· 
aiyona geçmiı ve doğru genç kızın 
evlne gitatiftl. Adete otomobili tanı-

Çar Y averliğinden Habeş Mareşallığına ..• 

Habeş Prensesi ile Evlenen 
Genç Rus Zabitinin Macerası 

Menelik'in Eski Dostu Olan Bu Zabit Peters
burg' un Parlak Gecelerini Hayalinde Yaşatıyor 

"Paru-Soir" dan: 
Habef tayyare yıldızlarından 

MUlizun Michlta Babiçef'i tanınınız. 
Michll:a Babiçef Baurget ve Istreı'te 
staj yapmıf ve cem'an 500 aaat uç
muş melez ırkına menıup bir tayya· 
recidir. Babaaı Çarlık Rusyaaında im
paratorluk muhafaza alayı zabitlerin• 
den Vlidimir Babiçef, ayni zamanda 
çann Habeı atıtemiliteri ve Kaasa 
ilinin fahri itbayı idi. Bu adamın hı· 
yatı bir sinema veya roman kahrama
nının hayatını andırır. Onu, ba§ından 
anlatmağa ba!lıyalım: 

Bundan çok zaman evvel Petera• 
burgta çarın muhafaza alayına men• 
sup zeki ve açıkgöz bir yilzbaıı var
dı. Bu adam muhtekirlerin serveti 
birçok kadınların saadeti idi. 

Bununla beraber bu zabit, liyakatli 
bir aaker, Franaa Harbiye Mektebi
nin eski bir talebesi idi. Şefleri ken· 
disi hakkında çok müsamahakar dav
ranıyorlar ve çar da birçok hafiflik
lerine rağmen kendisini çok seviyor· 
du. 

Böyle gilzel bir bayat, ecnebi dip. 
lomatın hiddetini celbeden bir meıe
le çıkmamıı olsaydı, daha uzun müd. 
det sürebilirdi. Çıkan bir skandal Uze
rine genç zabitin bir milddet ecnebi 
memleketlere gönderilmeıine lil.ıum 
görüldü. Sarayın bu afacan çocuiu 
nihayet gitti. Miktarı hadaiz heaap
sız olan güzel kadınlar arkasından 
ağladılar. 

O, bir daha geriye dönmiyccekti. 
tık İtalyan - Habe§ ihtilih çıktığı 

zaman, kuvvetli dostluk Menelik ile 
Rua zabitini birleıtirdi. İmparator 
Menelik, Rus zabitinin gösterişine ve 
çılgınca müsriftiklerine adeta meclup 
olmu§tu. YUıba~r Babiçef o zaman 
tehdit altında bulunan kraltar kralı
na arzı hizmet etmişti. Bugünkü im
parator Haile Seliuiye'nin babası ve 
o zaman veliaht olan Raa Makhome
nin en ileri gelen arkadaşlarından bi
ri oldu. Ve ilk A<fua harbinde büyük 
bir rol oynadı. Menelik kendisine 
memleketin en büyük nitını olan Sü
leyman nitanını, Mareıal Decazmaç 
rütbesini ve Kana vilayeti ilbaylığını 
verdi. 

Çarın bu zeki yüzbatm bir an te
reddüt etti ve nihayet kararını ver
di: Bir gün Harrarda genç bir pren
ıese raetgelmi§ti. Bu prenıes şark ge
celeri kadar güzeldi. Aralarında bü
yük bir aık baıladı. Yüzbaıı Babiçef 
ataşemiliterlikten iıtifa ederek pren
sesle evlendi ve karısile beraber Kas
sa'ya gitti. 

Saltanatın son aenelerinde MeneH
ğin taraftarları azalmıttı. Bundan 
sonra Yuda aslanının imparatorluğu 
fena günler geçirdi. Dahili kavgalar, 
saray entrikaları oldu. İhtiyar impa
rator kötilrilm ve hiçbir şey yapamaz 
bir hale geldi. Yeni bir hUkumet 
meydana çıktı. 

Aradan birçok karıırk seneler geç
ti. Raa Taffari iktidarı eline aldı ve 
imparator naibi oldu. Aduayı hatır
hyarak Decazmaç Babiçef'ten hüku
mete faal bir tekilde iştirak etmeai
ni istedi. Fakat 'Meneliğin eski dos
tu, bunu nezaketle ve asUlne bir ta-

drfı için, görünce bütün şüpheleri 
zail olmu§tU. 

Brixaı:ı neredeyıe çıldtracaktı. O
nun için Boğazkeıen meıeleai ıenç 
kızı kurtarmak meaeleıinin yanında 
hiç kalıyordu. 

- Eğer bulamazsam, deli olurum, 
dedi. 

Knebvorth bir ıeyler IÖylemek 
için ıtzını açmak üzereyken birden· 
bil"C durdu. Gecenin ıUkt'.lneti içinde 
damarlarda kanı donduracak bir 
feryat koptu: . 

- İmdat! yetifin! imdat! 
Brixın nekadar ince de olu ıealn 

bir erkek ıeıi oldutunu, hatta Ore
ıory'nin ıeai oldulunu tanıdı. 
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GENÇ KIZIN BAŞINA 
GELENLER 

Bazan ayle samanlar olurdu ki, 
Adele kendi san'ıt kabiliyetinden 
f Upheye düıerdi. Bilhaua zSbni ıo
naryodaki direktiflere aaplaııdıkça, 
bu ıUpbeai arttıkça artar, lrendllinı 
•erilen rolün na11l altından kalkabl· 
lecıl6ıi hetap ederdi. 

Bir aralık Briun'ı kıur, eonra 
pitınan olur, daha sonra da kendi 
kendisine kıaardı. 

Müıveddeleri bir üıtUnne teklin
de yuvaıladı. Tutturmak için de et• 
rafına lnrmın bir llıtlk geçirerek, 
yastığının altına okydu. 

llahqütada yolıaltm01t Ara11 ccuaaı 

vırla reddetti : 
- lnsan hayatında iki efendiye 

birden hizmet edemez, dedi. 
Ras Taffari buna boyun eğdi, fa

kat Babiçef'e karşı doatluiunu ve 
itimadını muhafaza etti. Babiçef te 
her tehlikeli an için kendiıine sadık 
blr mUtavir olarak kaldı. 

Bundan on ıene evvel lSlen kuı-
11ndan Uç kızı ve iki oğlu vardır. BU· 
yilk kızı, bundan ıekiz ıene evvel 
Harrar llbayı Kumandan NHlbu ile 
ikinci km, cenup villyeti llbayı Raı 
Geta§O ile evlenmiıtir. 

Henüz on yedi yaşında ve çok ı;U
ıel olan en kUçilk kızı da çok padok 
bir iıtikbale namzettir. 

Oğul'arına gelince: Büyülü olan 
Michka, aileainin yegine iftihandır. 
Ve kUçUiU lrean da hayatta ilerle
mektedir. Çünkü babasının ve karde· 
tinin çizdiği yolda yUrUmek için bU
yUk bir bevea ve tehalük göıteriyor. 
Decazmaı Vlldimir Bablçef bu

rUn 68 yaıında, ıiyah g6zlü, yaldız
lı tenli, kıvırcık saçlı, dört sevimli 

Tam yatma&a hazırlanırken ken
disini çatırdılar: 

- Beni Knebvorth mu çatmyor? 
Bu saatte? 

Genç kız ıaıırmııtr. 
- Evet, matmazel, yarın ıenar· 

yoda büyük tadilit yapılacakmıı. Si· 
si hemen cörmek iıtiyor. Otomobil 
apltda bekliyor. Miı Stella da tru
pa ılriyormuı .. 

-Ya!I? 
Adete ıunu dilfUndU. Demek ki 

muvaffak olamadı da, Stellayı yeni· 
den aldılar ve Taziyeti ıörilpek 11-
tiyorlar. 

- Pek ili, hemen ceHyonun. 
Elbiıeainln dUtmelerini iliklerken 

elleri titriyor, bu kadar ı:aaf ıatter
cUii için kendi kendine btııbiltiln Ja. 
aıyordu, Belki de bu rolü ondan alı
yorlar da Stellaya veriyorlar. 

Bir t#raftan clyiniyor, bir ta~f· 
tan da kaf a11 bu tahmbıin yukanı· 
nı, •t•lıamı ölçüyordu. Kapıya iıı· 
dili saman, Knıb•orth'un tenaryo 
mtll•eddelerinl ladyectiüü dlltln· 
dil. Hemen yuaım,. fırladı, fakat o 
kadar heyecan içindeydi kl mllftd
del'erl nereye koydutunu bir tUrltl 
hatırhyamıyordu. Bulamayınca da 
ev sahibine: 

- Sizden rica edeeeiim. dedi. 
ben bir yerlere lnrmm l&atikle tut
turulmu, bir mUıvedde toman bı· 
raktım~ Onu arayıp buluraamz, 

yavrunun büyük babaaıdır. Babiç~ 
Adlı - Ababadan 50 kilometre uıak 
bulunan malikineıinde, sakin bir Jı•• 
yat geçiriyor. Abvaldeki tehlike dol•~ 
yıaile damadı N asi bu çocuklarıt' 
kendisine bırakmıştır. Seneler geçıt'~ 
olmasına ve uzun aakalına rağtn~ 
Babiçef el'an genç ve kendiıine ıU: 
venilen bir adamdır. Babiçef eski "'ıı 
tanına dönmek arzusunu duymada • 
Peteraburg'un parlak gecelerinde lr~i 
tık sarayda verilen muhteşem re• , 
kabulleri, rakkaaelerle geçirdiği çıl 
ıın uk macl'ralarmı hatırlıyor. 

O diyor ki: I• 
- Ben saadeti Habeşiıtanda oıı 

dwn. Burada öleceğim. Eskiıine t1e~ 
zemiyen buıtünkü Rusyaya döntn~~ 
iıtemiyorum. Orada ailemden i• 
kimse yoktur. Ana dilimi unutmu~ g r 
biyim. Fakat rica ederim, bir ihtıY'İ' 
adamın bu itiraflarına karp guırneY,, 
niz. Ben ebediyen gözlerimi kapad.1 
iım zaman Saint • Georgeı'un aı~ 
baçı Sllleymanın yıldızile beraber ~ 
fenimin etrafında t11Vaf edecektir. 

K b th• · · · ·sirıiı? ne vor un evınc getınr mı . itıl 
MUavedde tomarının da ne bıÇ 

tomar olduğunu ayrıca tarif etti. 
- Elbette ıetiririm, yavrum 1 ~e1' 
Kapıdan çıktığı zaman Stella. 'tsl 

dozanın otomobilini &örünce, ıt~ 
edilmez ama, kıskanmadı değil ~...ıt· 
mek k1 Knebvortb'la Stella barır-· 
lardı. dı. 

Hemen otomobilin içine at~eJI 
kapı bir uniyede kapandı. A "af6' 
kendlıini put aibi aeNiz duran 1 
rtln yanında buldu. 

Sordu: 1 
- Miıter Brlx'an ~ orada ııt'er 
Öteki cevap vermedi. Cevı~ " 110 

memekle beraber de, direk:sıY0 cJı. 
bilabUtiln aksi bir istikamette ıcır 
G~nç ku birden enditelendi. ıt'J 
- Knebvorth'a bu taraftan ıY 

&idilir? Sb caliba yolu bilmiY0tf 
nua? • -~!• 

Şoför yine cevap vermedi, bıl• Ol 
•iteae baıtı. Karanlık bir ıok:ağı 
seçtikten sonra kırlara açıldı· ~ 

Adete, elini kapının tokJnlli,. 
uatarak: ,ıf' 

- Durunu, dedi, dunmıP. ıs 
7' pdlyonunu? ~ 

Fakat toför hemen blleliıd 'I' 
layıp eçktl : f_ 

- Yawur1. dedi, araba blfyle" o 
derken kendini dıtarıya atars• ~ili' 
ıU.ellm vücudunu harap ede 
Sana yazık olur. r 

Arkası "' 
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Mantolarda kordon 
BU SENE MANTOLARDA 
KORDONLAR · SON DE
RECE MODADIR. AŞAGl
DAKi RESiMLEREDE GÜ 
ZEL BiR KAÇ MODEL 

GÖRÜYORSUNUZ. _________________________________ _......_ __ 

\ \ 
p~ 

• 

DANSIN FAYDALARI 
Şişman, DOigun Bacakları inceltmek İçin 

L Dansın Çok Büyük Ehemmiyeti f!ardır 
~·Kadınlara "d~n; sever misi .. 
.,ız> "b· b" 
01 • 11 gı ı ır &Ual soımak abes 

Ur ınu dersiniz? 
rrı·~ans olur da hiç sevilmez 

81~ Fakat bunu bazı kimseler 
e ... 

1 
dansetmek için ahenk için, 

8~ en_~e için severler. Fakat dan h: Vü~t için çok büyük bir e-
ınınıyeti vardır. 

ıa E~kseriyeti alacak olursak in· 
liknl_a~, sıhhat için olsun, güzel: 
..:ı_ ıçın olsun stkıcı idmanlar -'l.lCln •. 
bUk'bVücut hareketlerinden ça .. 

ıkarlar. 

er~albuki birçok kadınların ve 
le. eklerin dans olursa sabaha 
d~ar Uykusuzluğa bile katlan -

- il an. g~rülmektedir. 
d epıınız dansın vücude en -
~· V~rdiğini biliriz. Kadın vü-
b. unu ahenk ve su gibi akar 
ır .. . 

•ıh~uzellıkle süsliyen ..aansın 
dal at ve gençliğe de çok fay -
b 1

• olduğu inkar edilmez bir 
lü~attir. Fakat bunun da usu-

' dabı erkanı vardır· 
. ay Ş~rasını söylemek isteriz ki, 
lar~gından şikayeti olan kadın -
t~ ~~ns sayesinde sıhhat ve 
l1aıJ lık kazanmadan evvel; a
ııa arını tedavi ettirmelidirler. 
da sırlı ve ağrıyan ayaklarla 
ha~a.a. başlamak yanlıştır. Sıh -
~alt tçın dans ederken çıplak a
?l'tikıda!1~ etmelidir. Bu ayak ke 
.tıi t eı:nın idman ettirilmesi-

eının eder. 

Cıplak ayaklarla bir hizada "'c birib" · Jn ınnden yirmi beş santi-
.::,.re kadar ayn olarak yere ba-

l ınız. Bundan sonra parmakar .. . 
!'ak UZcnn~e yavaş yavaş kalka-
Cde buk vazıyette bir an tereddüt 
PUk~c .?undan sonra yine to -
rcke:f 1!Zerine inersiniz. Bu ha
lkş en, sabahları kalkınca ve 
ka ~an Yatarken beşer daki 

'""ı-arlarsaruz bacaklanmzm 

DANS 
Şişman vücutları 
giizelleştirir, inceltir 

Çıplalı ayakla ealHıllle,,U. ~ 
pencerenin önümle yopaı.,. rİI • 
milt hareketler l1Ücall• ltıımılılılt 
verir. Eier bu laGJ"eltetleri ,,..... 
. Jan. laaı>olan ÇGlon 6ir r2d~ 
idCUJlftOUJıa ballll'alı müaiile ye • 
par.anq 11e11Jıtin naal ... ini 
larlt bUe ede,,..ainU. 

barikUlade bir ıekilde inceldiği 
ne şahit olursunuz. 

Şayet evinizde radyonuz var
sa bu dans idmanlarını radyoda 
dans musikisi çalan bir istasyo
nu bularak l:aparsanız istifade 
niz iki misli olur. Çünki musiki 
ile vücut son derece gevşek bir 
hale gelir ve bu da gayet tabü 
olarak idmanın faydalı olması -
na yardım eder . 

Bugünkü danslarda bütün vü 
cudün gev§ek bulundurulması 
lazımdır. Bu gevşekliği hem 
dans figürleri hem de musiki • 
nin tesirile temin ederiz. Buı.a 
bir misal olmak üzere bütün gün 
yorulan bir vücudün bile, dans
b musikili ve hoş.geçen bir ge
ceden sonra daha dinlenmiş bir 
halde yatağa serildiği görülür. 

Bacaklanru dansla inceltmek 
ve mevzun bir hale getinnek ia
tiyen kadınlar danstan sonra ge
ce yatarken bacaklarına dizlere 
kadar sıcak zeytinyağı ile ma
saj yapmalıdırlar. Çok 'kuvvet
li olmamak üzere topt,ıklara ka • 
dar yapılac;ak bu masaj beher 
bacak için beşer dakikayı geç -
memelidir. Bundan sonra bacak 
larda kalan zeytinyağım bir 
havlu ile silerek bacaklara ltay • 

nar sudan çıkarılacak havlu tat
bik edilmelidir. Bunları da on 
dakika bıraktıktan sonra buz gi
bi soğuk su ile ıslatmalı ve bi • 
raz daha zeytinyağı ile ,masaj 
yaparak bırakmalıdır. 

Son zamanlarda gençler ara -
sında tavsar gibi görünen dans
ların, sikıcı idmanlara taham -
mülü olmıyan ve bilhassa iş ve 
güçten bikkın bir halde evlerirte 
dönen kimseler için son derece 
faydalı o~duğunu hiçbir vakit 
unutmamalıyız. 

GÜZELLiKTE RENGiN ROLÜ 
Bu Sene Renklerde ·ve Boyalarda Daha ı 
Ziyade Kahverengi Hakim Görünüyor ----------·------------------------J Bütün dünyanın tanıdığı Marlene 

son günlerde tabii renklerde resim
lere merak göstermektedir. Esasen 
harikulade bir güzelliğe malik olan 
bu artisti şimdiye kadar boyalı du
daklarile ve podralanmıı yüzü ile be
yaz perdede de görüyorduk. Acaba 
Marlene boyanmaktan tamamile vaz
geçecek mi dersiniz? Buna biz inan
mıyoruz. Artistler arasında boyan· 
mak hususunda hepsine taı çıkar
tan Marlene Dietrich'in tabii renkle
re merak saldıjma bakıp ta aakm bu
na inanmayınız. Marlcne bt'iyyen 
boyanmadan yapamaz. Onun tabii 
görünmek istediği hep liftır. 
Bakın; Marlene nasıl foyanır. Biı

raz bunu izah edelim: 
Boyanmak hususunda rengin oyna

dığı rol çok mühimdir. Son zaman
larda allık ve dudak boyalan daha 
ziyade koyu kahverengine doğ'ru git
mek~dir. Bu renkleri güneı yanığı 
yüzl& ıçın kullanılan renklerle ka
rıştırmamalıdır. Koyu kahverenklcr 
biitün sene kullanılmaktadır. Bu 
renlderde kırmızılık yok değildir. Fa-

kat daha ziyaCle koyu kahverengi ha· 1 alt ve üst dudağın içlerir.de gezdir
kimdir. melidir. Bundan sonra da tekrar kü· 

Eavap1ara gelince en moda renkler 
zengin kahverenkleri, yeıil. mavi, P· 
rap rengi ve mordur. Kirpiklere sür
me sürülmesine mulcabil, allık ve du· 
dak boyalan daha mattır. • 

Esmerler için zengin sarı renkli 
podra en son modadır. Allık daha zi
yade mora bakar, dudak boyası ise 
koyu mor kırmızıdır. 

Son zamanlarda yüze çok podra 
sürülüyor. Fakat yilzü podralı gös
tennerr.ık şartile. Podra sürerken 
dikkat edilecek bir nokta yüzü pom
pqnla hırpalamamaktır. Podrayı yü
ze muntazaman dağıtmak lazımdır. 
Evveli alın, sonra yanaklar, ~run, · 
çene ve boyun podralanmalıdır •. 

Dudak boyasını küçük parmakla 
tanzim etmelidir. Bu suretle yayılan 
dudak boyası hem fazla devam eder, 
hem iyi yapııır. Boyayı üst ve alt 
dudağın tam ortasına sürerek kUçük 
parmakla uçlanna doğru yaydıktan 
sonra dudak boyasını kalemle tekrar 

çük parmakla içten dııa doğru bir 
dah,a retuı yapmalıdır. Eter parlak
lığı gidermek arzu olunuyorsa, du
daklar arasına bir tülbent koyarak 
ağzını kapamalı ve biraz da dudakla· 
n birib!rine basmalıdır. Bu suretle 
parlaklık gider, ve güzel bir mat 
renk kalır. 

Gündelikler 
Gündelik yani frenklerin "Öğle

den sonra,, dediği elbiselerin yakala· 
n hemen hemen yuvarlaktır. Ve ön 
kısmında hazan hafif bir drape var-
dır. Yakalar ve hatta elbisenin ıekll 
bile iki tarafından biribirine müte
nazır ''simetrik,, değildir. Bu sene
nin modası daha ziyade boyunun ka
palı olmasında en karakteristik §Cm. 

lini bulmaktadır. 

Hatta asker yakası gibi dik olaa 
ve gerdanı tamamen kapıyan yakalat 
bile vardır. 

• 
Tuvaletler 

Ve 
Gündelikler 

• Yalıardalti re.imlerde 6a _. 
• n•)'e hôlıim olan en aon "'°"• 
gece elbiHlerinclen birkaç nüma
ne göniyorR1nua. Banlar cınuın
da en .&İyede omuaclan at"11ı o
lan elbiuler modadır. Belin or
t~nda büyült bir lrenlıbafr el
bıHye aynca bir paellilı ~ 
melttedir. Gece elbiaelerind• 
büapler de bu Nne çolı gönil· 
mektedir. 

Aıaiıdaki ,...;mıeNI• giind• 
lik, ve öğleden 80ID'G ,iyileıt llİr· 
kaç model göriiniinü. Bu wneki 
gündelikler, geçen •eneye naaa· 
ran biraa dalla baat w geniı 
ltollatlur. 
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=::::a· GUZEL SAN ' ATLAR 

(ON iKiNCi YILDA SAN' AT 1 

Tük sanatinin mukadderatının bu, 
on ikinci yılıdır. Türk aanati bu on 
iki yıl içinde neler, ne değişiklik~er, 
ne inkılaplar, ne tahavvüller geçır • 
medi? .. Tiyatrosunu kavukludan, tu• 
llıattan, musikisini çiftetelli ve debru 
kadan resmini günahkarlıkla balta • 
Jayan 'yobazlıktan, mimarisini Ara • 
besklerin muğlak ve girift kıskacın -
dan, heykelini y~bancı ye. e~nebi elle
rin mtinasız ve lıyakatsızlığınden kur 
taran hamleler yaptı. Ve bu 011 iiç yıl 
iç.inde her sene bu sanat atılışları, 
saant adımları önemle kutlulandı. 

Bu on iki yıl içinde her sene yazıl
qı, çizildi. 

Biz burada sadece bir senelik sa • 
nat blin~oaunu yapacağız ve içimiz· 
de beliren bu ıevinc;in ince, kısa ve 
estantane çizgilerini çizeceğiz. Çiln • 
kü bu değifimler tedricin bliliaaıı -
dır. Ve nihayeti mutlaka güzel neti• 
ceye bağlanacak olan harikulidelik • 
lcrin temennisini tatımaktadır. 1935 
ıencsi içinde tiyatromuz, geçen ıene
lere nisbetle doludur. Bugüne kadar 
Şehir Tiyatroauna inhiaar eden tiyat· 
romuz Raşit Rıza ile genişliyor. Gene 
Ratit Rızanın , Şaziyenın, Hllseyin 
Kemalin, Halidenin ve daha bazı sah
ne kıymetlerinin Şehir tiyatrosundan 
ayrılmasile zayıflayor. Şehir tiyatro
sunun bu değiıen martzarasma mu
kabil, Raıit, Dariilbedayiden aynlan 
sanat arkadqlan ile birlikte turneye 

çıkıyor. d 1 b' "ld" ·· Ve Ana o uyu ıraz gu uruyor ve 
ağlatıyor. Sonra Ankarada bir opera 
kurulmak tqebbüsü ile kar§llaııyo
nu. Operamn ilk bestesini dinler din
lemez kısık bir nefesle. öksürüklü bir 
alafranganın akortsuz seslerini dinli
yoruz. 

Bununla beraber Hallıtcvi temsil 
§ubcsinde ıenç elemanlarla harekete 
geçiyor. Yeni procramlar hazırlıyor 
ve önümtlzdeki ıenenin ıüzel müjde· 
sini veriyor. Süreyya opereti Şaziye 
ve H fiaeyin Kemalle anlaııyor, Fran· 
aız Tiyatrosunda yeni operetlerle or
taya atılıyor, Ertuirul Sadettin, Na· 
§İtle birleıiyor. Ve Na§İdi tulGattan 
ayırarak metodik çalııan ciddi bir ti· 
yatro kuruyors 

Yeni 
Mimarlarımız 

.. 
HlmitlC.....ıt • 

Retimlerini koyduğumuz liu 
iki genç Güzel San'atlar Akade -• misinden birincilikle neı'et et • 
miş iki mimardır. 1kiai de ayni 
derecede muvaffakiyetle eaer 
hanrlanuf bıılunduklan için iki 

Emin Nedtl. 

•i de birinci olarak kabul edilmiş 
tir. Orlıan Safa ikinci olmu,tur. 

Bu sene mimari şubesini biti • 
ren genç mimarlar f\Ullardır: 

Vasfi, Sezai, Sabri, Muhiddin, 
Yetvart, Feridun. Hepsine bir -
~en muvaffakıyetler dileriz. 

Musiki, tanburasını, tefini, darbu
ka, davul ve dümtekini bir kenara bı 
rakarak si bemollerle, do diyezlerle 
Batı musikisinin iştiyakiyle çırpım • 
yor, radyodan alaturka denen yekne
sak bir ihenk mevküni meyhaneye 
terkediyor. Alaturka plak satışı de • 
vam etmekle beraber, medeni bir mu 
sikinin günden güne yerleştiğine p
hit oluyoruz. 

Resme gelince: 1935 senesi bu se
neki kadar hiç bir zaman re.sim fina
linin bu kadar feyizli bir tecellisine 
mazhar olmamıştı dersek mübalağa 
etmiı sayılmayız. Zira, Rustann A~
kara ve btanbulda açtıllan ıergı, 
"D" grupunun dördüncü ve beşinci 
sergileri, Galatasaray ıergiıi, Akade
mideki Arif Bediinin ıerglai, Bayan 
Melek Celil ile Bay lhap HulQsinin 
Mısır apartımanmda açtıktan sergi, 
ltalyada tahsilden dönen Sabri Fet • 
tah'm ıergiai bu ıenenin reıim hareo
ketlcrini tamamlar ve zenginleıtirir. 
Bu, resim hareketleri cidden öteki ıc 
nelere nisbetle öğünülecek şeylerdir. 
Mimari faaliyetimiz ise günden güne 
artan imar hususundaki gayretimize 
güzel cevaplar verebilecek mahiyette
dir. Ankara ve Istanbulda günden gü 
ne artan ve tekniğinden tahtayı ve 
tuğlayı atarak yerine betonarmenin 
ilahi aarsmttlara bile meydan okuyan 
kunt temelini atan bir mimari yarat
tı. 

Heykel, memleketin her kötesinde, 
büyüklük ve ululuğun tunçtan abide
ıini kurdu. Ratip Aşirin Kubilay abi
desi, Nusret Hakkının Konyadaki hey 
keli, Zühtiinün Eskişehir abideai bu 
senenin ulviyet ıanatine ilave edilmit 
hediye cd~ güzel işaretlerinden • 
dir. 

ı 935 yılr, on iki yıllrk Cümhuriyet 
senelerinin hakkında ne akdar feyiz. 
dar bir tecelliye doğru atıldığını ja.. 
bat eden hakikatlerle doludur. 

Bugün on ikinci yılımızı tes'it eder 
ken yeni sanata hazırlanan Türk mil
letinin sanat kabi1ivetindeki kudreti
ni bir defa daha aiıaıiar di~er ıenc
lerin müjdelerini daha bllyük bir sa
bırsızlık, heyecan ve iftiyakla belde
riz. 

Süreyya 
Opereti 

Bu sene Fransız tlyatrosunaa 
"Süreyya opereti,, temsillerine 
batladı. Teşkilitını daima değiş 
tiren ve her zaman başka bir çeh 
re ile sahneye çıkan "Süreyya 
operetini,, bu defa işine biraz 
daha önem vermiş olarak kaqı
mızda görüyoruz. Şehir tiyatro
sundan ayrılan san'atkirlardan 
Şaziye ile Hüseyin Kemal de 
bu trup ile birlikte çalışıyor. 

"Emir ıeviyor'' operetinde 
Hüseyin Kemal Arap taklidinde 
pek muvaffak olamamasma rağ
men sahne arkadatlan arasında 
derfial pişkin bir aktör olduğunu 
hissettiriyordu. Şaziye her za -
manki gibi yüklendiği vazifeyi 
kendisine has bir beceriklilikle 
başanyor. Bu iki zevç, zevcenin 
herkesçe maHlm olan müvaffakı 
yetlerinden ıarf mazar, bunlar
dan başka Celil fevkalade mu -
vaffakıyet gösteriyordu. Bilhas
ıa F.mirin maiyetindeki rolünde 
biraz tul6ata kaçmaıma rağmen 
çok iyi idi. Madam Toto'nun Ka 
puçelli'nin aadık bir talebesi ol
duğu anlaşılıyor. 

· Onun olgun jestleri, işlenmi' 
bir sesi var. Sahneyi yadırgamı
yor. Bayan Hicrana gelince Ni
hal Hanmı rolünde gayet fena 
ve beceriklizdi. 

Hicran, iıtidatıız bir ıesle f81' 
la aöylemek ve çahşmaksızm o
peret oynamak sevdaama kapıl • 
mtt· i'akat her şeyden evve~ g&
rek Bayan Hicrana, gerekse ken 
diıi kadar tembelliği yüzünden 
muvaffakıyetsizliğe uğnyan di
ğer sahne arkadaolanna da ti -
yatronun her şeyden evvel bir 
mektep gibi bir çalifl!Ul yeri ol
duğunu hatirlatmak ve tavsiye 
etmek isteriz. Kapuçellinin ida -
resinde değerli bir müzik h\)''&
tine sahip olan "Süreyya ope • 
reti,, yukarda zikrettiğimiz kıy· 
metli un'atkirlarile bize iyi eser 
ler vadedebilir. Elverir ki, disip
lin altında gayet metodik ola -
rak çalı,mağa ih~cı olan ele
manlarını çabştırriıaıkta gecik • 
mcmek lazun. 

ink~lap Sergisi 

Rea•am Neami Ziyanın üç parçadan müNlılı•p bir •Hri 

Bu sene de Ankarada "inkı- iştirakini imkansız kdmıştir. Bu 
lap resim sergisi,, açılıyor. Ser - sebepten bu seneki ~dip ser • 
giye bütün resim birlikleri çağı- . gisi, zengin bir sergı olmaktan 
nlmış ve ressamlardan inkılap uzaktır. 
mevzuu etrafında eser istenmiş· Zira vaktinde haber alamıyan 
tir Güzel San'atlar Akademisi - ressamlar hazırlamakta oldukta: 
ni~ delilet ettiği bu davet ser- rı resimleri bitirememiıler. lkı 
ginin açılmasından hemen bir- gün kısa bir mühlet zarim~a ba
kaç gün evvel hatırlanmak gibi zıları da hazırla~an re~ıml! • 
fazla bir gecikme yüzUnden bu re çerçeve yaptırabılmek ımki • 
sergiye birçok ressamlarımızın nından mahrum kalmışlardır. 

-----------........--------__,. 

Rusyaya Gidecek Sergi 
Sovyet Rusyada açılacak olan 

Türk ressamlar sergisi hazırlık
ları bitmiş, eserler toplanmış ve 
Moskovaya gönderilmek üzere
dir. "D" grupunun teşebbüsile 

R....,. Arif BHiinin bil' ta6loau 

batlıyan temsili maıhiyette ola
bilmesi için diğer resim teşek • 
killlerine tCftnil edilen bu sergi 
ye eser toplamak hususunda ta· 
lrip edilen hattı hareketin pek 

taraf girane olduğunu haber al
dık, bu hususta malllınatına mü
racaat ettiğimiz bir resaamunız 
bize şunlan söyledi : 

- Bir defa bütün ressamlar 
haberdar edilmiş değildir. Gaze 
telerle de ilan olunmadı. Niha -
yet bir gün bir arkadasuna yol -
da rastladım. "Sen de bir tek re
sim vereceksin,, dedi. Bazı res
samlardan üçer beşer tane resim 
istenildi~i halde bazılarından da 
birden fazlası kabul olunmıyor
muş. iktidar derecesine göre is-
teniyorsa doğru değildir. Zira 
toplanan resimler, muhtelif bir
liklere mensup murahhaslardan 
mürekkep bir jüriden geçmedik 
çe hiçbir yere gönderilemez, yan 
lıftır. Madem ki, temıili mahi -
yette bir sergidir. Bu tarzda ha· 
reket edilmesi icap eder. 

Halbuki böyle yapılmanut -
tır. Bir emrivaki, denlle çatma, 
indi hükOmlerle toplanmıt bu re 
simleri Ruıyaya gönderiyor. Bu 
emrivikiin ne de olaa kim de ol
sa doğru olmadığını · IÖylemek 
herhalde susmaktan fazla mem
leket vazifesidir. 

jYUKULE-LE YAZIYOaj 
Şimdiye kadar bir tek ter istemez reaim aatmağa ıelmit~ 

resim aatabilen arkada,nn Birçok arkadatlarl"beı on franga Çfıı 
onu da na1ıl sattığını anla- ıatlar, krokiler aatmağ~ bqladmı. ktJ. 
byor. bir aatııtan f~zla bır arka~flı ef• 

lki sene oluyor. Atelyede çalışan Fakat ge~en g':"1 hayatımda ilk !sıı 
bir lsviçreli yanıma gelm.iş ve ban~ rcsm~n bır resım aattım. Bak 
o hafta yaptığım uf ak bır portreyı oldu. . 
kaç paraya utacağmu sormuştu. O 1.Jükaemburg parkında bir peyis~J 
zamana kadar böyle bir teklif ~arşı- yapıyordum. Arkamda cıvıldapn bil 
ıında kalacağımı hiç aklıma getirme- çocuk sürilaü vardı. Hiç korkma~ 
diğim için birdenbire ıaşırmııt1'?1. Bu resmi tenkit ediyorlar, bana akıl ısg• 
ıaıkmlıkla laviçreliye kaba bır ce- retiyorlardı. Çocukların arasında yar 
vap verdim: lıca ve gayet temiz giyinmit bir adr 

- Ben rcllim aatmıyorum 1. mın yanın saattir arkamda durma"' 
laviçreli niçin resim satmadığımı ve büyük bir dikkatle yaptığım rdıad 

eorunca yine ona verilecek bir cevap ıeyretmeai tuhafıma, daha do~ıı 
bulamaımıtım: • hoşuma gidiyordu. Reami bitinn1to 

- Ben timdiye kadar hiç reıım kutumu topluyordum. Yakaamda b~ 
aatmadım ki. Lejiyon Donör ta§ıyan yaflı adanı P

1 - iyi yal Ben Pariste birçok at~- yet nazik bir lisanla, ya0ptı~ ~esıtı yeterde çalııtım ve her atelyeden bı~ tenkit etti. Ve öteki reaunlenmı g~P 
resim l&tmaldmı. Sizin bu portrcnizı mek için bir gUn atelyeme gelmek ıt' 
muhakkak aatmalmak isterdim. Size tediğini aöyledi. Bu gii%el all.ka)'I 
Uç yüz frank teklif edeceğim. .. maalmemnuniye kabul etmiı ve ktl'I' 

Neden aonra üç yüz franga kaç tüp disine adresimi vermiftim. Bir parç• 
boya satmalabileceğimi hesaplıyan eonra Sorbonda edebiyat profes6fİI 
ben bir tllrHi "resim aatmak !" ameli· olduğunu öğrendiğim yapı adam ~ 
yeaine razı olamaımı ve lsviçreliyi nim kellifelli bir atelyem olduğıı:ııl 
kırmıttım. O bu inadın nereden gel- zannediyordu. Fakat her halde odr 
diğini an1amıyarak dudak bü~p gi- mı değil, resimlerimi görmeğe ~ele" 
derken, ben bir reaaamın res1;M .. ~!· ceği için pek üzülmüyordum. lld il~ 
ma11nın ne demek olduğunu dütunu· gün ıonra üstelik bir de genç ~· 
yordum. lsviçrel~in v~~o fr_·~~i~~e resimlerimi ıörmeğe gelen profe~r. 
daha neler alabilecegını gozumun bana açıkça bir resim satmalmak ıt" 
önüne getiriyor ve rcame para ver· tediğini söyleyince yine iki sene e-r 
mesini bir tiirlil a~hm aJ:nıyordu:v~s- velki teklif kar\ramda .duydulum ıı• 
viçreli bu portreyı benım aevdıgım kıntı ba! gösterdi. Iım acıklı ura!1 
gibi mi ae.viyor, _yokla aadec.e .mem· profesör bana fiyat soruyordur Bi" 
leketine bır Parı• k?kuıu göt~nnck rer koyun gibi satılığa çıkarılan re
için her atelyeden bır :eshn mı top: aimlerimden hiçbir zaman o gün~ 
luyordu? .. Ben o reımın yalnız .benı kadar utanmadım. o günlerde deb 
eğlendirdiğini, üzdüğünü zannedıyor: §etli surette paraya ihtiyacım old\J# 
dum. Demek o, bafkalannı da aynı ğu halde profeaörün kızite beraber 0 
niıbette eğlendirebiliyordu. Demek anda beni derhal yalnu btraJcma]art
tberinde çalıprken bana hayatımın nı ve bütün resimlerimi bq paraııl 
en zevkli saatlerini yaptan bir resim, alıp ıtötürmelerini istiyordum. 
üıtelik bllna bir kat elbise, bir çift pa- Fakat profcaör kızile ba•baf& vere" 
buç ve kocaman boya tüpleri de ve- rek nihayet intihap ettikleri i1ç re
rebilecekti. Fakat ben her zaman sim üzerinde büyük bir mtınab,aY' 
yaptığım resimlerden bir hafta sonra daldılar. Ben artık dayanemamıt "' 
utanıyor, onların duvarda dunnasr:ıa sudan bir bahane ile onlan bir parç• 
bile tahammül edemiyor, bütün yüre- yalnız bırakıp kendimi dıpn atnı!Y 
ğimle onu senelerce duvarına asacak tım. Odaya geldiğim zaman proft
olan adama acıyordum. Birçok: sev- aör bir peyizaj önünde kararını ver
diklerime bu yüzden değil resim sat- mi§ti: 
mağa, hediye etmeğe bile elim var- _ Size daha çok vermek iaterditılf 
madı. Fakat ancak ild yüz frank. 

• - Çok bile. Kabul ediyorum. 
Aradan zaman geçtikçe ve bü~em- Derken öteki iki Teımi de kı%ll" 

de sık aık tekrar eden açıklar ortaya hediye ~tmeğe uğraııyordum. 
çıkınca ve ortada satılacak ne bir sa- f 
at ve ne de bir zincir kalınca srra is- Bedri RAHM 

• 
ıpsen 

:Alay lıÖfkiinde "Babalann Günahı" piyuinden 6ir -1ın• . 

Geçen salı akşamı lstanbul Emin- kalan hastalıkla malQJ olan bu ~ 
8nü Halkevi Temsil Kolu huıuat bir son zamaı.larda cinnet aliirni g 
gece tertip etti ve Norveçli büyük termeğe batlam:ııtır. Nihayet bir ::: 
edip Hanrik lpıen'in içtimai eserle- ralizi jeneral neticesi a~lını kaY nıt' 
rinden Galip Rıfatın dilimize (Baba- der. Oğlunu o hald~ gören ~na 
larm Günahı) adile adapte ettiği hıçkınk'an piycae nihı> tet .ven~._, 
"Le Revenant" piyesile kıt sezonu- Sait Hoca rolünde Şakir, .J>!Yaf' 
nu açtı. Bundan yedi sekiz sene ev- batından ıonuna kıa~ kendini . ,1 
vel "Hortlaklar'' adile Darülbedayide ve iyi it~.er~ v':kle~, !~t bı~ 
tercilmesi oynanmıt olan bu eser lp- kapalı duıUncelı, fıkırlerını ~~ 
senin çok ağır ve birçok tenkitlere söyleme~ten, &ÖJi )etmekten h~ 
uğramış piyeslerindendir. mıyan hır karakterle, alçillil ve <ti 

Eserde kuvvetli bir karakttr top- jc.atletile alikayı üserinde topladı 
lulufu göae çarpmaktadır. Mabeyin- sonuna kadar ıür\ildedi.. . a,ıt 
den yetiıme sefih bir adam olan Ha- Orhan rolünde genç ıatidatlar ı
tit Patanın dut kansı. kocasının bU- Re.nan da mübalağalı jestlerine rl 
tün hayatında yaptığı çirkin i'lere m~ ro~ünde iyi idi. . . _,ftd 
karfıkoyabiJmek için onun namına Ş.ımdıye ~adar kend~~den ~ 
bir ökaüz yurdu yaptırıyor. Binanın hafı{ komedı tarzında uıtifade ~ 
açılma resmine gelen ailenin vekili Bayan Muaazez bize Beyi! . <fi 
Sait Hoca da, Avrupadan yeni ge· man'd~kindeı_ı sok ~ degerlı of 
len, kadının genç oğlu Orhanla ka:· ağır _pıye~lerı daha ı~ı anlıyarak ı' 
plaııyor ve çocukta gördüğü açık fı- nadıgını ıspat eden bır Gülten ya ttl' 
kirlilikten dolayı anasını kabahatli tı. Son sahnede bone ve proet;!ı.:. 
buluyor. Kadın yafaYIJmı yekn~ak atarak;, "J?emek anam da o ka l>'f' 
bir Hap haline solan uf olan ve 9ım- dandı? dıyerek sahneden çıkıJI 
diye kadar meçhul kalan kocasının lıbaşına bir kreaayondu. l~ 
müıtekreb hayatını Saide anlatır. Ko- İhtiyar. ve h?ppa ~go~ ro~ 
casmm canlı bir kabahati .olara~ ev- d~ Rahmı, eg~ıst, ıef~. ~ mıst dil! 
de bllyütUlen Gülten ismındekı kız- bır adam teldınde rolunu tan>8~ 
dan da bahseder. Bu sırada Orhanla benimscmiıti. Metodik çalJ)tılt ~ 
Güı,en aruındaki beklenmiyen bir dirde ilerde kendialnden birçok ~ 
nk'a iti alevlendirir. Kızı evden ıettirebileceiine bize inanc:lıraııla' 
maklaıtırmap, babalıfı Halilin ya- biri de bu gençtir. • ~ 
mna göndermeğe karar verirler. Bu Perşembe akJammdan ıtt 61' 
sırada Marangoz Halitin çok adi bir haftada bet gün bir ıeri belinJ:ı, ... 
entrikası yüzünden ökıiiz yurdu ya· vam edecek olan Babaların . ,ıt 
nar. lfler kendiliğinden çözülür, di- piyesini halktmuın aa1ı akpmki ~ 
fer phıalar ortadan çekilir ve Or- kadan daha fazla bir ıekil4'e lu 
hanla anası kalır. Babaarndan miras yacaldanna biç ıüphemiz yottıır· 
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So:ı ı Habeşler Hiçbir Mukavemet Gösterme-
D akika. dikleri için italyanlar Süel Bir 
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İngiltere Frcinsa ile beraber İtalya _ Habeş harbi Son Telgraflar 
Yeni Teklifler Yapıyor csa,taraFıBirincideJ italya Zecri Tedbirlere 

1~cafr malum değildir. ~loisi:;n Cenevrede muhtemel bir mevcu
~ti Pariı, Londra ve Roma arasın 

~6rilJrnclerin baıladığına bir delil 
lCfkil edecektir. 

ln,ili:s iııbakanlan 
Londra, 2g (A.A.) - Reuter Ajan 

•rnın <Sğrendiğine göre, Sir Samuel 
lioare bu ayın sonunda Cenevreye 
hareket edecek ve Uluslar Sosyete
tinde alınacak kararların öneminden 
C>türij gelecek ayın üçüne kadar orada 
kalaC<lktır. Sir Hoare'm Cenevreye 
gidiıi siyasal bir değişikliğin varlığı
na deWet etmez. Eden, bu aym otu
zuncsa C~eye hareket edecek ve 
loJ>lantılar devam ettiği müddetçe o
tıda kalacaktır. 

Samuel Hoare'in 
Cenevre aeyyalaati 

r'.Londra, 29 (A.A.) - Perşembe gü 
tıu Cenevreye Dıı ifleri Bakanı Sa
ınueı Hoare'rn aa bizzat gitmesi hak· 
kındaki kararı tefsir eden Daily Te
legrapb'ın diplomatik muharriri di • 
)'or ki: 

.. Bu giditten hiç bir fevkaladelik 
~ut İngiliz hükfunetinin siyasa
lllnda herhangi bir değişiklik beklcn
llleQıelidir. Bizzat Hoare'ın da Cenev 
~~_ye ritmesi, lngilterenin, ltalyaya 
~r11 ekonomik tesirler yapdması me 
•cltaine mümki.ın olduğu kadar kuv
•dctli bir durum vermek istemesinden 
olayıdır," 
. Saınuel Hoare'ın Cenevreye gidi§i

~~ tefsir eden ıuetelerin çoğu diyor 
•t: 

Zecri tedbirler hakkındaki müzake 
~ler en fazla iki üç gün sürecektir. 
ci'?are. ihtimal pazar günü Londraya 
c:nebilecektir. Bu esnada Laval de 
Jc. nevrede bulunacağındanıı.. iki ha -

n, bu bulutmadan istifaae ederek 
:"!,i zamanda ltalyanm Habeşistan il 
.. ~deki atekleri hakkında da konu 

tceklerdir.,. 
1 Franaulann tefsiri 

t ~aria, 29 (A.A.) - Journal gaze. 
b~ı! Lava} ile Sir Samuel Hoare'ın 
t likte Cencvreye gidi§ini bir nevi 
tzabür olarak telakki ediyor ve di

)or ki: 

C Eden 'in yalnız olarak ta İngiltereyi 
• enevrede temsil edebileceği keyfiye 

ti çok açık bir hakikattir. Fakat Ho
~c, l.n&iliz müntehiplerine, hük\tme
.,:; bır tek siyaııaıı bulunduğunu ve 
Oldnun da \ıluılar ıosyctcıi siyasası 

uğunu &östermek arzusundadır. 

[Bqtarafı birincide] 

Laval'in de lngiliz bakanı ile birlik· 
te gidi§i, Uluslar sosyetesi paktının 
mildafaası mevzuu bahis olduğu za -
man, Fransa ile lngilterenin yanya
na bulunacaklarını tebarüz ettirecek
tir. Bu sahne tertibatına başka bir 
sebep mevcut değildir. 

Laval'in çahtmaaı devam 
ediyor 

Paris, 2g (A.A.) - "Matin" di -
yor ki: Lava] tarafından giri§ilen uz• 
lqtırma i§i tncmnuniyet verici bir 
tarzda devam etmektedir. Hiç bir za
man siyasal görüımeler bu kadar ih
tiyatla çevrilmemişti. 

Hakikatte bu iş uzun sürecek bir 
iştir ve Lavıtı bu işin sonucu hakkm
da nikbindir. 

"Journal" şunları yazıyor: 
Büyilk Britanya bükQmetinin po • 

litikası bir tek politikadır. Ulualar 
sosyetesi politikası, Fran• da pakta 
müzaheret etmek için Ingilterenin 
yanında yer almıştır . ., 

"Exoelsior• diyor ki: 
Fransa ekonomik ve finansal zecri 

tedbirlere sadık kalmaktadır. Bu, 
ltalyayı uyuımaktan batka şerefli bir 
yol olmadığına ilma etmek için kafi
dir. 

V atikan ~alqıyor 
Londra, 29 (A.A.) - Havas Ajan 

sı aytannm yetkili bir kaynaktan ha
ber aldığına göre Habcşistanda akan 
kanı durdurmak isteyen Vatikan. dip 
lomatik faaliyetine özel bir Jekilde 
devam etmektedir. 

Mussolini tarafından yapılan ilk 
tekliflerin ilgili hilklımet merkezleri
ne Vatikan tarafından bildirildikleri 
hatırlardadır. Papanın barı§çıl faali
yeti iki iıtikamet üzerinde yürümek
tedir. 

l - Faris ve Londra ile görüşme
lere devam etmesi için ltalvan hükU
meti nezdinde te§ebbliılcrde bulun • 
muıtur. 

2 - Vatilcan büknmeti ilk ltalyan 
tekliflerini knin olarak reddetmemek 
ve bunlan betler komitesinin proje -
teri ile telif etmekteki favdalar üze
rine diplomatik mümeasillerinin dik
k'lltlerini çekmiı ve bu noktayı nezd
lerinde bulunduktan hilkt.imetler~ bil 
dirmeyi kendilerinden rica etmiştir. 

Sanıldığına göre bu tqebbUsler ge 
çenlerde avni erge ile yapılan Fran· 
aıı - Ingiliz: tC§cbblialeriylc birlikte 
yapılmııtır. 

Laval Senatoda Dış 
Siyasayı Anrattı 

b 'Parüı, 29 "A.A. - Laval bügün Se
atonun Dıı Komisyonunda dört ay

~nbcri geçen Avrupa ve Afrika hi-
1•elerinin muhtelif safhalarını anlat 

1rı11. ve Franaanın Dıı ıiyaaadaki ga
~eıı yolunda takibettiği hattı hareke
) hatırlatmııtır. Bu gaye §Udur: U -
t UaJ.ar .. Sosreteıi paktına karp bütün 
aahhutlerı hulus ile yerine getirmek 
~ Uluslar Sosyetesi kadra.u içinde 

lrıt Yoliyle bir hal aureti bulmağa 
sa ıırnak. 
111~val'in bu izahatı yanın saat sUr

'""r ve ondan sonra kendisine ltalya 

ya kartı tatbik olunacak zecri tedbir 
lerin muhtemel akialerl hakkında bir 
çok sualler aorulmuıtur. 

Nihayet komisyon Laval'i tamaıni • 
le tasvip etmittir. 

Batkan Berenger barl§ın idamesi 
hususunda hiçbir zaman ümitsizliğe 
dUımediğinden dolayı Laval'i tebrik 
etmi§ ve komisyonun Fran.9anm d01ıt 
luklarini mUhafaza etmekle beraber 
bant vazifesini Uluslar Sosyetesi pak 
tından doğan vecibelerle telif eyle -
mele gayretlerinde israr amıiııi bildir
mi§tir. 

Uzak Doğu Sınırlarında 
Anlaşmazlıklar Oluyor 

• ltf<>11rova, 29 (A.A.) - Ulanbator
'5ın bildiriliyor: Mançuria Sam bu ie
~on unda Mançuri heyetiyle mliza· 
Jc trede bulunan Mongol heyetinin baş 
anı 21 Ilkte§rinde Mançurl heyeti ;:aarndan Kenki'yi ziyaret ederek 
ongoı hUkftmetinin M ançuri tara-

•;ndan yapılan ve Ulanbator'da dahil 
0 duiu .halde üç noktaya mlimessiller 
LOnderilzntıi hakkında olan teklifin 
. bulünü ultimatom tarzında istcme
•~en ve Mongol teklifini reddetme
bunden _dolayı miltehayyir olduğunu 

ditnıl§tir. Monıol teklifi, hudut an 

F ranıız kabinesinin 
toplantıları ..:•rie, 29 A.A.- Buaün aaat 13 e 

" ar naGsalceı-ede bulunan kabi • 
ke ~t 11 te tekrar toplanmıtbr. 
1ı •;ae· •bahki toplantiamcla 60 
eiı.:... karamame tamp ebnit ve 

• aonraki toplantıamcla da 
~:-uneler hazırlamakla 

Iaımazhklannm biri Mançuria istas
yonunda, öbUrU Tamsıksum'da topla
nacak iki komisyon tarafından hallini 
ve herhangi bir meselenin bu su:et!e 
halli mUmlcün olmazsa bunun, hilkiı-
metlerin talimatıylc hareket eden 
bir muhtelit hudut komisyonunda 
kati olarak hallini derpiı etmektedir. 
Monıol hükfuneti, Mançuri heyetinin 
ultimatom mahiyetinde olan teklifi~ 
den sarfı nazar ederek Mongol tekli· 
finin faydalarını tetkik ve tekdir ede· 
ceği Umidinde bulunduğunu bildir
mektedir. 

Erbaanm nüfusu 69,240 ol
duğu anlqıldı 

Erbaa(Oıel aytamnu bildiriyor)
Yapılan nUfuı ıaymu aonunda ilçe
mizde lc6ylerile beraber 33148 erkek, 
36092 kadın olmak üzere 5g240 nü· 
fuı olduiu anlatılmıttır. Sayım günil 
im olarak doğan biri erkek biri kız 
iki yavruya Sayım lkinlp adı veril· 
mittir, 

Uçakların Harrara ta
arruzu bekleniyor 

Roma, 29 (A.A) - ''Havas Ajansı 
bildiriyor:,, 

Mogadiıico'dan gelen telgraflara 
göre, İtalyan aomalıland orduaunun 
ilerleyigi durmayan yağmurlara rağ
men devam etmetkediı;,. İtalyan uçak
ları, Gorrahei güney • doğusunda ve 
Djidjiga - Harrar yolu üzerinde bu
lunan Sasabaneh şehri ile, bunun 30 
kilometre güneyindeki Daggabour 
köyünü bombardıman etmişlerdir. 

Bu bölgede uçak faaliyeti, Oual • 
Oual İtalyan kolunun Sassabaneh'e 
doğru ilerledigini ve General Grazia
ni kuvvetlerinin kısmı küllisinin Ou
ebbe - Chebeli nehri boyunca yürü -
düğünü göstermektedir. Buradaki 
beyaz sömürge çevenlerinin tahmin • 
lerine göre, Oubbe - Chebeli taarru
zu tali bir hareket oluE, asıl tazyik, 
Sasaboneh kuzeyinde, Ingiliz somali
si sınır boyunca ve Djidjiga istika • 
metinde yapılacaktır. Bu hareket mu 
vaffa1c olduğu takdirde Gorrahei 
mevkii bütün önemini kaybetmiş bu
lunacaktır. 

Tuglejavan nehrini takip etmekte 
olan yol üzerinde İtalyan yürüyilşü
nU kesmek istiyen HabC§ler biltün 
kuvvetlerini Gorrahei üzeri,ndc ıeksiI 
etmektedirler. 

İtalyan uçaklannın yakında Har
rar'a taarr~ etmeleri beklenmekte· 
dir. .. 

Tigre cephe
sinde vaziyet 

~ımara, 20 ( A.A) - Tigre cep • 
heıindeki Havaa aytan bildiriyor: 

Enticho bölgesindeki İtalyan iler -
Jeyişi, İtalyan sol cenahının güvenli
ğini sağlamak ve sağ cenahı kuvvet
lendirme.k ergcsini takip etmektedir. 

Sanıldığına göre İtalyan komutan• 
lığı yakında çoıt geni§ ve tamamen sö 
mUrge siyaaaıı kadrosu içinde bir ha 
rckete batlıyacaktır. Levazım servis· 
!erinin ilk hatlarda yerlqmesi ve ia
§enin silratle temin edilmesi için ya· 
)Wmalcta olan yollann bitmeai .gibi 
sevküken itleri bittikten sonra bu 
gcniJ harekete batltnıcaktır. 

Musaava -As
mara yolu 

~smara, 29 (A.A) - Stefani A • 
janaı bildiriyor: 

Arsıulusal basm, Roma üzerine yü 
rüyü§Ün yıldönümünün kutlulanması 
ile, Aasociated Preıre'e göre Afrika -
run en iyi yolu olan Muaavva - A.,,.. 
mara yolunun açılışının ayni tarihe 
rastladığını Jcaydctmektedir. 

Siyah gömlekliler, yeni i§gal edi. 
len mevkilerin birinde Mussollninin 
bir heykelini dikmişlerdir. 

Dola Af rilta.ında 
yeni 6ir yol asıldı 

Asman, 29 (A.A) -Havas Ajan. 
• aytan bildiriyor: 

Roma Uzerine yilrüyli§ün 13 üncü 
yıldönlimü burada büyük törenle kut 
lulanmıı ve bu münasebetle Doca
mcr - Musaava yolu resmen açılmı§• 
tır. 

Bu yolun yapdmakta olan süel ha
reketlerde büyük bir ıevkülcey§ kıy
meti vardır. Gölgede 60 derece hara
ret hükUm süren bu cchennl!mi böl -
gede a~ılmı§ olan bu yol İtalyan kuv
vetlerinin 160 kilometrelik bir mesa
fe üzerinde kamyonlarla nakledilme
leri imkaruru verecektir. 

l l O İkincikinun 1 g34 te başlıyan 
bu yolun yapılıtında 10,000 beyaz ve 
30,000 yerli çalışmıt ve 520 işçi sı -
cakt4'1 ölmüştür. Yol, deniz seviye • 
ıinden batlıyarak 2.400 metre yük • 
seklikte bitmektedir. 

Habeş murahhası 
çok nikbindir 

Cibuti, 29 (A.A) - Havas Ajansı 
aytan bildiriyor: 
.H~betistandaki İtalyan elçisi Kont 

Vıncı dlln Adaabaibadan buraya gel· 
miştir. Pariııteki HabC§ elçisi Toclo 
Hamariate de Cibutiye gelmiştir. 
~ont Vinci hiçbir diycv vermemiş -
tir. 

Tecle Havariate ~unlan söylemi§ -
tir: 

''İtimat hiıleri bealiyerck Adisaba
baya dönüyorum. İtalyaya karşı scc· 
ri tedbirler alınması, Habc§istana ya
pılacak ailih ihracatı üzerinden am • 
barıonun kaldınlması Habc' davası 
için hakiki bir zaferdir. Eaaacn bu, 
en baait hak mefhumunun tatbikin -
den bafka birıey değildir. Habeti• • 
tana ıilih ve malzcıne serbeıtçe gire
bilecefinden mUsavi bir kuvvetle çar 
plf&bileceğiz. Buna mukabil İtalya, 
hergün artan müıküJAta göğüs ger • 
melıc zorunda bulunacaktır. 

Habef ..-.; metindir. Oraa.t.n
ma .. l&lılnmn ulurıamu:aı-.. ~ • 

tıgı vahfiee tunuzu ııAlamete uğTa -
lıacakbr .,, 

Fransada geçirdiği günlerden bab 
seden Havariate demiştir ki: 

''Hiç şüphesiz ki Fransızlar Habeş 
davasına karıı sempati beslemekte -
dider. İtalyan - Habeş anlaşmazlı
ğına barışçıl bir çözge bulunması için 
Lavalin sarf ettiği mesaiye layık ol • 
dukları önemi veriyor. Ve Fransız 
Ba~bakanının bu hususta karşılaştığı 
milşkülleri de kolaylıkla idrak ediyo
rum. 

Lavale kartı hayranlık ve minnet
tarlık hisleri duymaktayım.,, 

Münbit ve zengin bir 
bölge iıgal edildi 

~dua, 29 (A.A)_ - Stefani Ajansı 
bildiriyor: 

Son günlerde işgal edilen Fanos
mai bölgesinin sevkükeni ve ekono
mik önemi büyüktür. Filhakika bu iş
gal İtalya kuvvetlerine Engat vadi 
ve yaylası ile Hali Aile bölgesini 
kontrol etmek imkanını vermektedir. 

Yerlilerin söylediklerine göre Ha
li Aile de türlü maden damarları bu
lunınaktadır. Bütün bu vadi son de
rece mUnbittir. Bu vadide mısır, darı 
ve türlü hububat ekilmektedir. Bu 
bölgede birçok memba suları da var
dır. 

l•veç kı%1l haçı 

Belfort, 29 (A.A) - İsveç kızıl 
haçına mensup ı O kamyondan mürek 
kep bir sağlık heytti Belfort'dan geç 
mi1tlr. Bu heyet, Habeşistana hare -
ket etmek üzere Marailyaya gtimek
tedir. 

Habeıutancla bulunan altınlar 

Adigrad, 29 (A.A) - Associated 
Presı aytarının bildirdiğine göre al
tın yalnız Quartz'dan değil fakat ay
ni zamanda bunun bulunduğu kırmı
zı kayadan da çıkarılmı,tır. Bu kır • 
mızı kayanın her tarafından 20 - 25 
gram altın çıkarılmaktadır. Bu rand· 
marun çoğalacağı tahmin edilmekte -

.dir. '.Aytarın kaydettiğine göre, işgal 
edilmiş bölgeden çıkarılmakta olan 
altın çok yakında İtalya hükUmeti 
tarafından harp için memleketten 
çıkarılan altına karşılık te§kil ede
cek katlar önemli bir miktarda çıka • 
caktır. 

Yeni cukerler 

Napoli, 29 (A.A.) - Doğu Afrim
ıma yapılan asker nakliyatı devam 
etmektedir. Biancamano ve Atlante 
gemileri yarın buradan kalkacaklar
dır. Mussava'ya gidecek olan Bian -
camano vapuru, dördüncü siyah göm 
leklil~r fırkaSJ ile 3 ikincikinun fır • 
kalarına mensup kuvvetleri ve önem• 
1i miktarda malzeme yüklenmiş bulu
nacaktır. 

Mogadiscio'ya hareket edecek olan 
Atlante gemisi de siyah gömleklilere 
mensup krtalarla birçok uçınanlan 
götürecektir. 

Kamyon ve otomobilcileri yüklen .. 
miş olan ''Gian Frango,, ve "Gloriu
ter., gemileri dün Mussava'ya hare
ket etmiıterdir. 

.Leonardo Da~inci gemisi ?talyaya 
dönecek olan Mataura fırkasına men
sup kıtalan yüklemek üzere Trab • 
lus'a gitmiıtir, 

Gönüllüler 
Bucnot • Aireı, 29 (A.A) - 200 

ltalyan gönüllüsü İtalyayı hareket 
etmitluclir • 

FronMı H lnwiUere 
aruutlla Börüı hirliii 

Paris, 29 (A.A.) - Tempa gazete· 
si yazıyor: Italyan - Habq anlaşmaz
lığı hakkında Fransa ile Ingiltere ara
aında uyutulduğundan bahsediliyor. 
Uluslar Soay,etNİ paktı maddelerin
den bazılarılun tcf siri husuııunda iki 
memleket arasında 16rü§ birliği oldu 
ğu doğrudur. Faakt bu, ilerisi için 
kat'i bir sureti tarz olmaktan çok u
zaktır. Geçen Ağustosta mümkün o
lan ıey bugUn ortaya büyUk müşkü
lat çıkarmaktadır. Anla§mazlrğa Ulus 
lar Sosy~tesi çerçevesi içinde barJf 
yollu bir hal sureti bulmak mesuliye
tini üzerine almış olanlar şimdi 9011 

derece büyük bir ihtiyat ve öngörilo 
hareket etmek mecburiyetindedirler. 

Mühim bir erzak deposu 
bombardıman edildi 

Moaadi.Jc. 29 A.A. - ltalyan ha 
.a kunetleri Gorabaideki Habeı 
~evziinia 20 kilometre kadar tima 
lındeki Gahredarje mevkiini bom • 
bardnnan etmit ve mühim bir er • 
zak depoaunu yalmuıtir. HaYa kın 
•etleri Doğu Uebiainde Mabet mey 
zilerinden 300 kilometre fiımalde 
Mqalo ~kii üzerinde de 'QÇ11flu 
yapmıılardrr. 

Karşı Vaziyet Aldı 
Roma, 2g (A.A) - Havas: 
Zecri tedbirlerin tatbiki, fatizmin kapitalizme karşı istihalesi netice

sini verecektir. Daha §İmdiden kömfir, bakır, kalay, nikel ve karbilrler 
inhisarları ihdas edilmiştir. Zecri tedbirler bilamel şimdiden tatbik edil
mektedir. Finansal mehafil, İtalyanın zecri tedbirlere muufferane taham

mül edeceği kanaatindedirler. 

,Aloisi Gelmiyecek mi? 
Cenevre, 29 (A.A.) - Irtibat komisyonunun ıelecek toplanttarnda La· 

val ile Samuel Hoarc'ın bulunması, giriıileıı diplomatik müzakerelere de
vam olunacağı fikrini uyandırmaktadır. Resmi ltalyan çevenleri Aloisi'mn 
Cenevreye &elip gclmiyeceği bak'bıda hiç bir haber almamıJlardır. 

Atin a Gazetelerinde 
Dostane Yazılar 

Atina, 29 (A.A.) - Yunan gazeteleri, Türkiye Cümhuriyetine kur..ıı..
şunun yıldönilmU münasebetiyle hararetli dileklerde bwunmaktadırl&r. 
Gazeteler, bugünkü tarihin 12 sene evvel dahi Onderin idaresi altında mtıl
tefik ve dost memleket tarihinde bUabUtün yeni bir yol açmtJ olduğunu kay· 
dederek diyorlar ki: "Yeni ve modern Türldycnin gerçekleıtirdigl terakki
leri dostluk ve aempati duygulariyle takip eden Yunanistan Türkiyenin se
vincine ittirak eder.,, 

l tal yanlar ıüel bir gezinti 
yapıyorlar 

Londra, 29 (A.A.) - Reut• Ajan 
11 bildiriyor: Habqlerin biç bir mu
kavanet ııöıtennemeleri yüzünden 
J taı,,_.ıann Tirre bölg•inde aüel ııe 
zinti denileçek ileri bareektleri genif 
bir cephe üzerinde yavaı yavq iler
Jemektıedir, Jbalyanlar timdi en mün
bit topr•ldaN sinnitlerdir ki, banlar 
da ıu boldur. Memıil hizmeıtı..i bu ıa 
retle büyük bir ıılnnbdan kurtatmuı 
oluyor. Oyle ıaıuhyor ki: lmparato • 

run emri üzerine hareket eden Ras 
Seyum ıeri Çekilecelı ft Mllblleyi 
harbetmelnizin bırakacakbr. Bu teb
r:İn büyük bir knmı botüblmıı bala· 
nuyor. Esasen ltalyanlar Mablleye 
hakim tepeleri ele geçirirlene bu tela 
rin müdafaaıtna imkin blm.u, Ha • 
betlerin D•iya bölıeaiDde top1-na
ya devam ettikleri azim inıan kütlesi 
§İmale doğru ileri hareketine ancak 
imparator geldikten sonra bqlayaca• 
iı zannedili1or. lmparatonın Deaaiya 
ya ikinciteırin bqlannda ıelmesi bek 
]eniyor. 

Resmi t talyan tebliği 
Roma, 29 A.A. - 31 aumarab 

rami bildirii: 
Eritre cepbeainde \irinci kolor • 

duya menaup iki müfrese \iri sara 
hat bölgeainin merkezi olan Hami. 
en iltikametinde •• diieri de Ak • 
aum'dan Tokaze nehrine 'kadar bir 
lrqif taarnazu yaplDJ!lar •e ciddi 
bir mukavemet ıöıtennemiflerdir. 

Somali cephetinde yerli lretif kol 
lan Şillay ile Gorrabai arumda ai
Jabh Hab91 kuYYetlerini püalriirt -
miiflerdir. Her iki cephede de uçak 
lar mutat kqif uÇUtlarmı yapmıı -
lardır. 

Bir İtalyan yalanlamaaı 
Roma, 29 A.A - Matbuat bMan • 

lığı, bir ltalyan uçaimın Dapbur 
yakininde yere diftüiiinü ~
malctadll". 

Yugoslavya Naibinin 
Ziyaretleri 

Londra, 29' A.A. - Yqoala~a 
~renai Pol, Baldvin'i ziyaret ebnit
br. 

Yunanistanda 
[Baş tarafı l incide] 

mediğini söylemitler ve kendisinın 
kral geldikten aonra da Batbakanlık
ta kalması temennisinde bulunmuşlar 
dır. Kondiliı bunlara verdiği cevapta 
demiştir ki: 

- lleri &itmekte olduğumuza Y ıı
nan uluıu emin olmalıdır.,, 

Kralı Averofla getirecekler 
Atina, 29 (Ozel aytarmuzdan) -

Kralı Londradın getirmek için evvel
ce tetkil edilen heyete donanma ve 
hava kuvvetlerini de temsil etmek 
iiRTe üs kiti daha ilivc edi,J,mi~tir. 

l'APANASTASllJ 

Hükftmet sevrenlerine ıöre Kral Te~ 
riniuninia 17 sinde At:inada buluna
caktır. Kralı karplamak için tor • 
pito muhriplerinden mürekkep bir fi
lo baılarında Averof kruvazörü bu
lundu&u halde ecnebi limanına gide
cekler ve Kralı Avcrof ile Atinaya gt 
tircceklerdir. 

Silôla IClflmah ya,uıl 

Atb. 29 (A.A.) - Yeni yapılan 
bir kararname De ıivillerin aptlayan 
maddeler ve ıilih tapması yaaak edil 
ınfttiT. 

Aım-• •lçiıinİn Caırmrkfianıncr ~; Hrdilini )'UMlftrJı. 
YaJıaruidi raim. ita..aı....- t.Wimi ..,...,Ua tıluunutır. 
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Tütün Ürünümüzün Bu Yıl 
Verimli Olacağı Anlaşılıyor 

inhisarlar Umum Müdürlüiü tara
.frndan çıkarılan bir bültende, yeni 
yıl tJiltünlerinin son durumu hakkın
da önemli bir rapor neıredilmiıtir. 
Memleketimizin birçok mıntakalann
daki tütün yetiıtirimini ve yeni yıl 
mahsulünU inceliyen bu raporun mü
binı kısımlarını aynen alıyoruz: 

Marmara çevrimi: 
"'Son alınan malUınata göre, Trak

l'&da yeni rekolte normal olarak ye
tiımekte\iir. 
Diğer mahallerde de kuraklığın ye

ni sene mahsuhinüu miktarını fazla 
azaltacak derecede bir tesiri olmamıt
tır. Mahsulün geçen seneye nazaran 
yüzde 25 - 30 nisbetinde fa-zla olaca
ğı tahmin edılmiı iken yağmursuzluk 
yüzünden fidanlann büyümemit ol
ması bu fazlalığa imkin vennemiJtir. 

Kuraktan en fazla müteenir olan 
yer kocaeli çevrimidir. 

Tütünlerini su ile yeti1tiren Hen
dek ile son &ünlerde yağmur gören 
nefsi lzmit ürünü bir dereceye kaslar 
kendisini kurtannıttır. 

iz.mit çevriminde mahsulün geçen 
ieneye nisbetle yüzde as noksan ola
cağı umulmaktadır. Son yapurlar 
nev'iyat ve randımanı yükseltmiştir. 
Hastalık yok dmilecek kadar azdır. 

Samsun çevrimi: 
Samsunda geçen iki ay içinde ya

gan faydalı yağmurlar yüzünden 
ağustosa kadar 10 santimden fazla 
büyilmiyen tütünler boy atmıJtır. 
Yaprak,lar kınlmıttrr. 

Mahsul geçen seneki nefasette ve 
yüzde 15 - 2C nisbetinde daha azdır. 

Bafrada da ürün geçen yıla nisbet
le yüzde 30 - 35 nisbetinde daha az
dır. 

Çar§&mbada ekiciler tütünleri bah
~e kovalan He suladıklan ve derhal 
boğaz doldurduktan için kurak yok
tur. Burada yeni yıl ürününün iki 
yüz bin kiloyu geçeceği umulmakta
dır. 

Hacı kay ve Maden köyleri kurak
tJn kısmen miıteessirdirler. O·ıa tar
l:ılara ekilen tütünle':' ıulanmııtır, 

Trabzon çevrimi: 
Gc:ıel olara\. fidanların yetiıme 

0'1ruırilan ıiyidıt'. Yap~r tut'lan
mı~tır. Fidanlar Trab-.:la vaaad 7, 
Po athanede 9, Muğladı 10, Artvin
de 18 yapraklıd:r. 

Havalar, tiltünlerin kurumasına ya
rıyacak durumda gitmiftir. 

Erken kınlan tütün yapraldannm 
.renkleri açık kırmın ve son kınlan
la nn renkleri kırmuı ve koyu kmnı· 
zıdır. 

Tnbzonda 1935 UrününUn yüzde 
35 i bıçak ve yüzde 66 11 görmezdir. 
Polathanede bıçak nisbeti yüzde 35, 
görmez nisbeti de yihde 63 dür. 

J'rabzon ve Polathane bahçe tütiJn
ferinin heyeti umumiyesi tarladan 
kaldınlmıt •e kurutulmuttur. 

Orün mikdarlan: 
t'ürlil klynaklardan alman ma1U

mata cöre buı çewimlerde yeni yıl 
ürününün en aon tahminleri ıu ra
lramlara dayanmaktadır: 

Miktar 
Menıe Kilo 

Edirne ı .490.000 
bmit 1.960.000 
Buru. 2.300.000 
lzmir 6.100.000 
Manisa 4.000.000 

Muila 2.100.00 
Aydın 1.oss.000 
Bitlia .300.000 

l>iğer mıntakalann üriln miktarla-

No. 162 

n hakkında henüz kesin olarak ma
lumat gelmemittir. 

lanir mmtakaıı: 
Ku11daaı: Söke ve Selçukta tütün

lerin büyüme durumlan iyidir. Ha
valar kurak gitmektedir. 

Yeni ürünün Kupdasında 750 -
800, Sökede 170, Selçukta 30, F~a
da 260, Menemende 280, Kemalpa
pda 1 7 S, Bornovada 80 bin kilo ola
cağı umuluyor. 

Odemitte yeni Urün miktarının 
3.200.000 kilodan eklik olmıyacağı 
da anlatılmaktadır. 

Balıkesirde yetitme durumu orta
dadır. Mahsul randımanı yüzde 2Ô -
27 arasındadır. 

Manisa çevriminde 11.211 çihçi, 
11.622 hektar araziye tütün ekmiştir. 
Mahsulün 4.350.000 kilo olacağı söy
lenmektedir. 

N'Hsi Aydında 30 • 35, Çinede 100, 
Kuıadasmda 750 • 800, Denizlide 150 
bin kilo tütün yetiıecefi tahmin edil· 
mektedir. Atı kuruyan tütünlerin ka· 
bp ifine ba,tanmıJtn'. 

Nefsi Muğlada 3.091, Ahıköyde 
l.20' hektar aruiye tütün ekilmit
tir. latı'haalAtm 1.200.000 kiloyu bu
lacağı umuluyor. 

Edime ve mülhakatında bavalann 
giditi ve mahsulün büyüme durumu 
iyidir. Hastalık yoktur. 

Buna •e lzmitte yağmurauzluk
tan büydme yavq olmaktadır. 

Samsun ve Bafra havalisine son 
zamanlarda vatan yağmurlar mahsu
le fayda vermiftir. Samsunun yeni re
koltesinin 1.200.00 kiloyu geçmiye· 
ceği, Bafrada da 1.500.000 kiloyu bu
lacafı tahmin edilmektedir. Yeni ürü
nün Sinopu 300. Çarpmbada 300 
bin kilo olacağı hesap edilmektedir. 

Trabzonda son yağmurlarda hava
lann mütemadiyen kapah ve yağmur
lu geçmesi tütünler üzerine biru 
menfi tesir yapmıttır. Yüze bq nia
betinde görlllen Basra, Vabtiatq, Ak· 
damar ve lCülleme hastalıklan yapı
lan mücadele aayeainde bertaraf ol
maktadır. 

Artvinde kurak tehlikesi yoktur. 
Tiltilnledn 7edpıe durumu IP:lir. 

Bitliste 1921 dönüme tütiln ekil
mittir. Mahsulün 192.000 kiloyu bu
lacağı söyleniyor. Tütünlerin umu
miyetle yeti§me durumlan iyidir. 

Malatya merkez n köylerinde ye• 
ni ürllnOn 320.000 kilo olacağı tah
min edilmektedir. 

iç piyaaadan: 
Franm: rejisinin geçenlerde açtığı 

münakasa neticelenmiıtir. Reji muh
telif tüccarlarmıızdan 20.000 kilo 
Bursa, 40.000 kilo Hendek - Düzce, 
20.000 kilo Bafra görmezi, 20.000 ki· 
lo lmıir IDCllfCli tütün almıştır." 

Alman)'- ile Kuzey Afrika 
arumda 

..Berlinden bildiriliyor: 
.. Almanya ile Kuzey Afrika Birli

ği arumdaki anlatmaların en önem
li noktası, Alman endüstri qyası 
lralJlbfında Kuzey Afrika Bisliğin· 
den yün almmaaıdır. Bu mukavele
nin müddeti 30 İldncitqrin 1935 te 
bitecektir. 

HabeT verildifine g6re, Almanya 
ile Kuzey Afrika Birliği arasında yi
ne bu mahiyette yeni bir mukavele 
yapdmaaı için timdiden temaslarda 
bulunulmuı ve ana hat itibarile hattl 
sözletilmittir. 1 Birincikinun 1935 

l_K_ı R_M_ı z_ı _v_~ T_~_! r_~_AH_L -
ettiği akılkln politilwun iyi tesirle
Tini tamamladı. 

Mathilde, en sonunda ıerçeJrten 
se~ğe batladıfı adamı bu kadar 
az gördüiUne ainirlenmeie l>aıladı. 

Sinirli bir anında babasına bir 
mektup yudı: 

"Julien'i. so.yetenin marquia de 
La Mole'un kuma anettiti ber tür· 
Jiı nimetlerden üstUn tuttuiumu ba· 
Teketim de iapat etmiflir. itibar 
görmenin, cururwnu oTıfıyacak söz
ler ifitmenin ıörimde ~bir dtteri 
yoktur. Yalanda tam altı hafta ola
cak, kocamdan ayn yapyorum. Sld 
ne kadar saydığımı artık yeter dere· 
cede gösterdim. Önümüzdeki per· 
tcmbe cünU. baba evinden çıkıp ci
decetün- Lutuflanım bizi zencin
lettircti. Benim mrımr, pb6 Pirarcl
dan bqka kimse bilmiyor. Ben ab
be'nin evine gidecelfm; o bizim ni
kihnıım kıyar, ayinden bir saat son
ra da biz Languedoc yolunu tutar, 
emriniz olmadan da bir daha Paria'e 
dönmeyiz. 

.. Ama bana asıl kan ağlatan t•Y· 
blltün bunlarm beni de, aizi de dile 

dilflireceti, birtakım iğııeli hiklye· 
le~ yol açacaiı dütllncesidir. Bir 
sürü budalanın düzeceği prkılar, 
yerıiler üzerine bisim Norbert ka
badayısı, Julien'le kavga çıkannağa 
lralkmn mı? Ben Julien'i bilirim, 
böyle bir ıey oluna ona sözüm geç
mez. Onun ruhunda ast halk çocuğu 
tarafı uyanınerir. Babacıiıml diz 
çCSlrilp yalvanyorum: önümüzdeki 
perıembe M. Pirard'm kilisesine. ge
lip aikibmmda bolunun. Siz bunu 
yapananu, kötü dillerin uyduracağı 
hiklyelerin iğnesi körlqir, biricik 
otlunuzu da, benim kocamın da ha
yatı tehlikeden kurtulur,, va. va. 

Bu mektup marquis'nin ruhunu ıa 
rip bir tel&p dUfUrdU. Demek ki ar
tık bir karar •ermek llnmıellyor· 
du. Btlttln lrilçillr küçlik itiyacllar, 
blitUn bayatı dostlar tesirlerini kay· 
bedi•ermiflerclL 

Bu alıplına&k, umulmadık hldiae 
marquis'nin ruhunda, cençlik zamr 
nı vakalannm yoturup meydana g · 
tirdiği bliyilk, kökltt itiyadlarm b 
reketi ıesmeline ~ oldu. ''Emi-

~ 
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~ n lstanbul Limanı için Proje 

........................... 
BORSA 

28 Birincite9rin Pazartesi 

PARALAR 

Az Zamanda Az Para 
ile Mümkün Olan 

Yapmaya Çahşıhyor 
Alq 

Sterlin 617,-
Dolar 124,-
20 Franıız frangı 165,-
20 Liret 168,-
20 Belçika franrı ao-
20 Drahmi 22.-
20 lsviçre fr. 115.-
Florin 82-
20 Çek Kuron 93-
Avusturya ıil~ 22,-
lıtark 33.--
Zloti 22,50 
Penıo 24.-
20 Le1 14.-
Leva 22.-
20 Dinar 52.-
Yen 34.--
lsveç kuronu 31.-
Altm 940,-
Mecldiye 53.-
Banlcnot 232,-

ÇEKLER 

Paris uzcnne 
lngı1iz lirası 
Dolar 
Liret 
Belra 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 

Zloti 
Penıo 
Ley 
Dınar 
Yen 
Cem ov eh 
ltveç kurona 

ESHAM 

Satıt 

620.-
124,-
168,-
172.-
82.-
24.-

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

942,-
53,50 

234,-

Kapanıw 

12 05,50 
618,25 

0,79,42 
9,76,93 
2,72,38 
2,44,55 

63 93,44 
1,17,16 

19,20,94 
4,21,80 
S.80,65 
1,97,70 
4,21.-
4 51.40 

63.77.55 
34.96.33 

2 78.30 
10.98 

3,13,54 

!ı Bankası Mü- 92.-
N. 9,60 

.. ., H. 9.70 
Anadolu % 60 24,50 

.. 3 100 40,-
Sirketibayriy~ 15' 
Tramvay 22,50 
Bomonti • Nektar 7.-
Terkoı 14,75 
R~i 2,15 
Aslan çimento 9,20 
Merkez Bankası 58,-
0smanlı Bankası 22,-
Teld~ 9.-
l ttiba t Deilrmencllik ·r.A.S. 9,-

Istanbul limanında bulunan bugUn. 
kü tahmil ve tahliye veaaitinin ticari 
ihtiyaçlara tekabül edemediği, tahmil 
ve tahliye maaarifinin yüksekliğine 
amil olduğu nuan itibara alınarak, 
ötedenberi diltünüldü ve bugün için 
tatbik imkanı bulunmıyan büyük bir 
liman inpaı hakkındaki diltil:ıce dı
tında olmak üzere liman hizmetlerini 
gimdiki mahzurlu geklinden çıkarmak 
ve ezc~le vapuda kara arasmdaki 
vasıtalan kaldırmak, bilavasıta yük· 
leme ve bopltmağı temin için bir 
proje hazırlanm!f ve Vekiller Heye
tine sevkedilerek esaaı itibarile kara
ra bağlanmıttır. 

Bu projenin mümeyyiz vasfı az za
manda az para ile mümkün olanı yap
maktır. 

Iatanbul limanında ticari yükleme 
ve botaltmağı güçlqtiren ba§bca nok
sanlar ıunlardır: 

1 - Rıhtıınlann uzunluğunun kl
fi olmaması; bu yüzden gemiler abor
da olarak yanaıamamalttadırlar. 

2 - Rıhtımlarda yUldeme, boplt
ma, depoya koymak için aari vasıta
lar olmaması. 

Bu noktalan gidermek için hazır
lanan projenin esası, yapılacak tesisa
tın limanın bugünkü faaliyeti ile mü
tenasip olmasıdır. 

Evveli nhtımlann limana gelen 
bütün vapurlarm aborda olarak yana
şabilecekleri bir tule çıkarılması icap 
etmektedir. Bugilnldl nhtmılanmızın 
tulü Galata ve Sirkeci lmımlannda 
ancak 1.102 metredir. Bunlara ilivcai 
dü§ünülebilecek kısımlar, Galata ta
rafından Deniz Yollan idaresi önün· 
den Sabpazanna kadar olan sahada 
nhtıırilyaparak kolordu ve Güzel 
San'atler rıhtımlannı umumt krama 
bağlamak, latanbul tarafında araba 
vapuru iskelesinden Saraybumuna 
kadar olan sahaya rıhtım yapmaktır. 

Bu parçaların mecmlu 1270 metre
dir ki inpsı halinde limanın rıhtım 
uzunluğu 2.322 metreye çıkacak ve 

Sark Deiirmenleri 0(13 
&arlı: lılerlı:• ısc ... .ı ~ 

TAHViLAT 

Rıh tun 9,80 
Anadolu 1 ve 11 Kupon kesik 41,50 

,. III 42,50 
Anadolu munıeısil 44,80 

• bu da bugünkil liman faaliyetine göre 
ihtiyaa ~· IHlbalrtn 
1933 istatistiklerinde limana gelen 
vapurların aaym günde 25 i ve tonu 
1243 ü bulduğuna ve her gemi için 
vasati olarak 80 metre tul kabul edi
lebileceğine göre 2.000 metre nhtım 
kafi gelecektir. 

i S T i K R A z L A R · Yukarda arzedilen aııbalarda tami· 
----------------' re muhtaç olan kısmı tamir etmek ve 

Tiirk Borcu I 
.. .. il 
" .. 111 

İıtikrazı dabılı 
Erıani 

26,80 
24,90 
25,20 
99,-
9S.-

ten itibaren yeni mukavelaıin tıtbi
kine geçilecek ve bu suretle her iki 
taraf araaındaki İJlerin kesilmesine 
meydan verilmiyecektir. 

Eski anlaşmanın Almanyaya ham 
yün ithali görümünden neticelerine 
gelince, Kuzey Afrika Birliğinden 
Almanyayı yalnız kirli merinos yü
nü ithalatı - ki bu çeııt ithalitın en 
önemli parçasını tetkil etmektedir.-
1934 ytlınm ilk yarıaında 27 .956.000 
marklık 17 .156 tondan, 1935 in ilk 
altı ayı içinde 30.047 .000 mark de· 
ğerinde 27.601 tona çıkımıtır. Itha
lat değerindeki yalnız 2 milyon mark 
kadar yiıkscliıe karşı ithaUit miktar
ca birdenbire 10,500 ton veya yüzde 
35 kadar artmıştır." 

grE,. lık yılların batına gelen fcli
ketler onu, hulya kurmağı sever bir 
adam etmitti. İki yıl, koskoca bir 
servetin zevkini, safasını sürdükten 
sonra 1790 ihtilali onu, ''emigre,. li
ğin o ıstıraplı sıkıntılarına atıver
mitti. O sert, çetin hayat, o yirmi 
iki yapndaki gencin ruhunu değiı
tirmitti. Şimdiki bUyü~ serveti ona 
pek o kadar bakim olamamıştı; mar
quis için zenginlikler ortasına otağını 
kurmuı demek daha doğru olurdu. 
Fakat rUıhunu paranın kankıranmdan 
kurtamuı olan bu hayal-severlik 
onu batka bir çılgınca ihtirasa sap· 
lamqtı : kızını en yüksek asalet un
vanlarından birile bı:,zenmiı görmek 
ihtirası. 

Bu son altı hafta zarfında marquis 
bazan bir hevese kapılıp Julien'i 
zenginlcıtirmeğe kalkıyordu; yok· 
sulluk ona gayet çirkin, ıerefini bek
liyecek bir hal gibi gözüküyor, kı· 
zını bir fakir kocaya vermeği im
kinaız buluyordu; parayı atıyordu. 
Fakat ertesi gün hayali büsbütün 
batlca bir 101 tutuyor, Julien bu pa
ra cömertliğinin gizli manaamı an· 
lar, adını değittirir, Amerika'ya gö· 
çer, Mathilde'e bir mektup yazıp ar
tık onun için öldıiğilnü söyler diye 
dügünüyordu... ?tt. de La Mole o 
mektubu yazılmıt farzedip kızının 
tabiatı üzerinde bırakacağı tesiri g!S
zönilne getiriyordu ... 

hiçbir rıhtım olmıyan yerlerde nh-
tım yapmak ve eski ve yeni bütün 
rıhtımları yUkleme ve bo§altrna vası
taları ve antrepolarla teçhiz etmek 
suretile az masrafla latanbul limanm-
da pmandıradan vareste olacak !e
kilde vapurların kara ile aborda ola
rak yanaf!D8lan ve tahmil ve tahliye
nin matlup olan sür'atle intizam ve 
ucuzlukla yapılmuı kabil olacaktır. 

Bu sahalar gümrUk ve liman itleri
nin icap ettirdiği vauflan haiz oldu
ğu gibi tasavvur olunan itin mümkün 
mertebe kolayca bapnlmasına müsa
it olacak vaziyettedir : 

1 - Bir kısım yerlerde su derinlik· 
teri büyük gemilerin yanapnaama iri· 
fidir. 

2 - Bazı yerlerdeki aığlıklar tara
narak veya rıhtımlarda tertibat yapı
larak istenilen hale getirilebilir. 

3 - Ekleri yerler riizglrlardan 
mahfuzdur. Denis Yolları nhtımla-

Mathilde'in s.-çıek olan o mektu
bu gelip de onu bu çocukça hulyala· 
rmdan uyandırdığı giln marquia. Ju
lien'i öldürmek yahut ortadan yok 
ettirmek cfbi ıeyler dütündükten 
sonra onu, parlak bir hayat yoluna 
koymağı kurmuıtu. Ona, toprakla
rından birinin adını tapmaama mü· 
saade edecek; kendisi öldükten son· 
ra, senato üyeliğini ona bırakması 
olmıyacak ıey mi? Kayın bahan duc 
de Chaulnes, biricik oğlu lspanya'da 
öldüiünden beri, unvuımı Norbert'e 
bırakmağı arzu ettiiini kaç kere 
aöylemif ti ... 

Marquis içinden: ''Julien'in ife 
gayetle istidadı bulundu:U. g6aünün 
yılmadığı, hatti ıöz alıcı bir hali 
olduğu inklr edilemez, diyordu ••• 
Fakat onun tabiatinin CSsilncle, kor· 
kunç bir fCY &örüyorum. O, "herkes
te bu tesiri bualayor, demek ki ger• 
çekten öyle bir ıey var (bu gerçek 
nokta, ne olduiunu kavramam zor
luğu niabetinde1 .ithiyar marquis'nin 
hayal-sever ruhunu korkutuyordu). 
"Kımn ceçen elin bunun çok iyi 

anlatıyordu (ınarqufl. Mathilde'in o 
mektubunu yırtmıftı): ''Jullen hiç 
bir aanlo, hiçbir yaran takımına 
kapılanmadı.,. Bana kartı kendisini 
koruyacak hiç bir kuvvete yaranma
ğa kalkmadı; ben onu bırakırsam 
meded umacak hiçbir yeri yok. .. 
AJna bunu, aoayetenin buctln~ ~ 

nndan itibaren temdit olunacak ma
haller lodosa maruz ise de senenin 
10 - ıs gününe inhisar ettiği bittec
rübe malüm olan bu hal senenin diğer 
iünleri için bunlardan istifadeye ma
ni değildir. 

Denizyollan binası önüne yapılmı~ 
olan rıhtımların 9 scnedenberi gemi
lerin yanattınlmasrnda muvaffakiyet· 
le kuıtanılmıJ olması buna en güzel 
delildir. 

Bu nbtımlara yanaşacak olan va
purların ani çıkacak denizlerden mu
hafazaaı için alarga pmandıralan 
yapılmak suretile barındırılmaları 
imkanı da bulunabilir. 

4 - Bu sahalarda mevcut Ford, 
Kolordu, Güzel San'atler ve erzak 
ambarı gibi binalar az bir tebdil ile 
antrepoya kalbolunabilir. 

5 - Temdit olunacak sabalar şim
diki nhtımlann uzatılr;,srndan hisrl 
olacağı için gümrük nokıasmdan bu 
günkü vaziyet muhafaza edıliyor de
mektir. 

6 - Yeni rıhtım yapılacak yerler 
§imdiki rıhtım olan yerlerin evsafını 
haiz olduğundan evvelkler gibi par
maklık veya duvar çekmek suretile 
muhafazalı bir hale getirileceği gibi 
esasen bir kısmı da binalarla çevril
miş bulunmaktadır. Arka tarafları 
yol olduğundan muayyen yerlerde 
kaP.ılar açmak ve saire gibi gdmrük 
noktasından her türlü tertibat yap
mağa elverişlidir. 

7 - Temdidi mutasavver rıhtım 
mahallerinin arkası kara yollarına 
muttasıl olduğundan şehrin muhte
lif mahallerile münakale kabil ve ko
laydır, 

• 8 - Bu sabalar §Chrin en ziyade 
ticaret yeri olan mahalleri meyanın
da ve en yakınındadır. 

9 - Mutasavver rrhtımlann bu
lunduğu mahaJler ve binalar ekseri
yetle devlete ait bulunmakta oldu· 
ğundan bunların satınalınması için 
masraf ihtiyarına lüzum olmıyacak
tır. 

Güzel san'atlar ve Kolordu dairele
rinin Ankaraya nakledilecek olan 
Harbiye mektebl binasına almma11 
ve bu sayede muhtemel bir bina 11-

k:mtıamın anilne geçilmesi kabildir. 
Kat't bir ketif yapilmIJ olmamakla 

beraber en mühim lasımlann ikmali 
bir milyon lira ile kabil olabileceği 
tahmin olunan bu projenin tatbikin
de, tasavvur olunan rıhtımların mad
dt imkin derecesi nisbetinde pey
derpey yapılabilmesi ve ingaatm li
man hizmetlerinin eskisi gibi ifasını 
haleldar etmemesi ve her yapılan kıs
mın parça parça faaliyet sahasına ila
ve olunabilmesi imkanları mevcuttur. 

Bu tesisatın ne suretle yapılacağı 
ve aleHlmum liman hizmetlerinin 
idaresi 'ekli ne gelince: Liman his
metlerinin bir elden idaresi esas iti
barile en doğru yol olduğu cihetle 
yapılacak rıhtımların da hükUmetçe 
satın alınan nhtımları idare edecek 
olan ve elyevm limandaki tahmil ve 
tahliye hizmetlerini görmekte bulu· 
nan idare tarafından yapılması tabi
idir. 

Ana hatlan yukarda hulasa edilen 
proje 16-1-J93S tarihinde Vekiller 
Heyetince esas itibarile kabul edil
miş bulunduğundan kat'i ketif ve 
pl~nlann yapılması için hazırlıklara 
başlanmııtır. 

lini bilmediği için mi böyle yatıp? ... 
Ben ona iki üç kere söyledim: bir 
insan ancak kibarlar aalonlarına gü
venerek yükselebilir ... 

.. H,yır, onda hiç bir dakikayı, hiç 
bir fırsatı kaçırımyan usta, kurnaz 
bir papaa zekası yok ... O, XI inci 
Louis tabiatinde !ıır adam değıl. A
ma bir taraftan da biç de mertçe ol
mıyan birtakım öğutlere göre hare
ket ettiğini görüyorum... Ne dütü· 
neceiimi ben de gaşırdım... Aceba 
o öğütleri tekrar edie durması, ihti
raslarına bir eed olsun diye mi? 

••zaten hiç §liphe götürmez bir za
fı var: hafifsenmeğe pek sinirleni
yor, dayanamıyor; onu bu tarafın
dan iıtcdigim zaman yakalarım. 

"Doğru, aailzadeliğe dine inanır 
gibi inanmıyor, bize ıaygm içinden 
gelmiyor... Bu bir kuıur ama bir 
medreselinin ruhu ancak yoksulluk· 
tan, parasızlıktan eza duyar. Oy.aa
ki Julien büsbütUn başka, her ne pa
hasına olursa olsun haf ifsenmeğe 
katlanamıyor.,. 

Kızının mektubu ile iki ayalı bir 
pabuca konan M. de La Mole, karar 
vermek zoraimda olduğunu anladı: 
''İtte asıl mesele: Julicn'hı kilatah· 
hk edip kızıma korta yapmağa kalk
ması benim onu ne kadar sevdiği
mi, yüz bin fcu gelirim olduiunu 
bUdJğim için midir, bunu öfrenmek 
1uım. 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGONKO 
PROGRAM 

lSTANBUt; 

UI: Danı muıildıL 151: Çocuk etfraem• 
kurumu İltanbal merkeii adma 16~. 
Çocuklara ötütler. 19.30: lıtanbal beledi• 
yesi tehir bandon tanfmdan bü:rlk koa
ıer. Dirije: Profeıör Cemil Cevdet. 20.U 
Annuluaal arttırma bakkmda obferans. 
20.30: Gavin brdetler. Radto cu ve tan
ıo crupları. 21.35: Son haberler - Borsa
lar. 21.50: Bayan Patarelli idaresinde 
mandolin orkcatruı. 

13-15: Pllk ve da}'1UD)ar. 11: Ork..,. 
tra - Sozler. 19.20: Konserin ıilreii- 20t 
Duynmlar. 20.15: Pllk 20.55: Basler. 21. 
10: Domenico Starlatti'nin 200 acıi ~ 
ium yılı dbnllmli konseri (piyano) 21.40: 
Teknik ıorıulara cevap. 21.45: Sarkılar. 
22.10: Kuartet. 22.30: Duyumlar. 22.45: 
Radyo orkestnıı. 23.45: Yabanc~ da .. 
yumlar. 24: Konaerin ıllreii-

MOSKOVA 

19.20: Kanıık konıer. 20.30: Hafif m~ 
züt. 22.24: Yabancı dillerle 71yanlar. 

ViYANA 

18: Yeni müzik. 11.55: Güzel sanatlar. 
19.35: Den. 20: DuJ'Qlnlar. 20.SO: Sfiet 
müziJı:~ 2120: Eılenceli mllzik. 21.30: Sen· 
fonik konıer. (Beethoven). 23: DaJ'Wll
lar. 23.10: Hafif müzik. 24.45: 8chrammel 
Viyana mliziii. 

NÖBETÇi 
ECZANELER 

Bu ıece nobetçi ec:saneler pDlanbr: 
Sirkecide Ali RıA - Çemberlitqta 

Sırrı Raıim - Clbalide Necati - Şebn
debaımda 1. Hakkı - Gedikpapda Ala· 
duryan - Şehremininde A. Hamdi -
Samatyada E. Rıdvan - Akaarayda Seref 
- Defterdarda Arif - Karqijmrülrte A. 
Kemal - Galatada Kai'akeiy - Tabim
de Ertufrul - Y enitehirde S. Baruaak
yan - Şiılide F'eyzi - BU:riibdada Si• 
naıi Rıza - Heybelide Y11111f - Eyii.,ı. 
Hikmet eczanderi. J 

SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

NAŞlT - ERTUORUL SADi 
Bu ıece saat 20 15 te ve Jılatİne 15 te 

SEKtZlNCl 
Komedi 4 perde 

Yakmda: BABA 
Her tarafa tramvay. Telefon: 22121 

• 
ŞEHJR TIY ATROSUNDA 

30 lıktq~mba akpnu aut 20 ete 
Tohum. Y#An Necip Fud Kmalrilrelr. 
31 llktetriii pertembe stiııll akpnu aaat 
20 de. Tohum. Yazan Necip Fud ltaakü
rek. 1 tkincitetrin cuma silnii akpmı ..... 
at 20 de Tohum. YaAn Necip P'uıl Kfo 
aalrilrek. 2 tkincitetrin ClllDU'tem stin& 
swıdiia ... t 15 te Ço,..aldan. 2 tıdnCitet
rin cumartesi pnii alqamı saat 20 de Su 
Cu operet. Yazan: Ekrem Rqit. Muik 
Cemal Retit. S lkincitetria PUar stin
dux sut 10 da SoQlldara. S tkinciteeria 
Pazar sUndüz saat ıs te Bu, Cu operet. 
Yuan Ekrem Retit. lluzik Cemal Retit. 
3 !kincitetriıı pazar akpmı uat acı ele 
Saz Caz operet. Yazan 'Ekrem Retit. 1111-
zik Cemal Retit. 

• 
TEPEBAŞI BELEDİYE GARDENBA!r 
Xıılık aalonu açddı. Her akpm mhik. 

danı. varyete numaraları. Kabare nef'ıa 
alakart ve tabldot ,.emekler ehven fıat
lar. Pazar ıünleri 17,30 da ça1b dua, 
varyete. çay komple 75 kanq. 

• FRANSIZ TlY ATROSUlırDA 
SUREYY A OPERETt 

Buılln matine 16 ve IUVU'e 20.SO ela 
BAY-BAYAN 
BU:rillt Operet 

Gite sundüz açıktır. Telefon 41119 ~ 
zanlar: Mahmut Yesari ve Necdet Rlittiio 
Besteliyenler: Sezai ve Seyfttin Asaf. 

• 
• Sara,.ı Monte Krilto 
• Albaarı 17 No. la Poliı otomobftl 
• Sıkı Son ıUnahım - Kobraça 
• (pekı Define adası 
•Metaln Sevcinin sesi 
• Tlirlu Vahti atlar kralı (Reb) 
• Sumarı Bilyilk lbtiW 
• Yıldnıı Roberta 
• MUli: Her ,.,. ıeniıı için 
• Oaldldar Halaı Karımı ben öldürdam
Makineli adam. 

"Kızım öyle olmadığına yemi11 
ediyor ama ... Hayır, mons (!) Juli• 
en, itte bu noktada ben kandınlma• 
ğa gelemem. 

''Gerçek, beklenllmedik bir qk 
mı? yoksa sadece cüzel bir mevki• 
ermek arzusu, bu bayağı arzu mul 
Mathilde anlayı§lı, dlifünceli kızdır. 
bende böyle bir ıüphe uyanmaauull 
Julien'in gözümde mahvolmuı de
mek olduğunu hiaaetti, onun için: 
"onu önce l:ten sevelim,, diye itirafa 
kalkıftı ... 

·•onun gibi kibirli, prurlu bir kd 
kendini unutup ela blbın, bir alqadl 
bahçede onun kolunu aıkaın 1 inunııt 
tüyleri ürperiyor! olacak ıey de de
ğil 1... Ondan hotJandıiuu bildirmek 
istiyor idiae, böyle maddi Utifatlad 
lialkıtmadan da, n1raclar ayıp ol• 
mıyacak bin türll çare yok delildi 
yal 

''Ö.zilr dlliyen, kendbil ele veri~ 
demektir; llathilde'e pek pveneloi
yorum ••. ,. 

O gün marquia'nia dlltilriceterl. 
bir neticeye nrmalr lnlauıunda, bet 
amanldnde!l ileri idi. Ama yin• 
huyu UatUn celdi, vakit kanmna ... 
kızına mektup yumafa karar vf{f
di. Konağın bir tarafından lR>Ur tr 
rafına böyle mektuplar yuılıyordO
M. de La Mole lpn ile aytJtaıaite 

[Arusı rarl 
"1 A TAi! 
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lkincı teşrinden itibaren YENiCE 
paketıerir1çJe ikramiye fişleri bula,caksınız. 

Bu fişler mukabilinde para olarak 

beş, on, yırmi. ellı veya 

1 o o 
LiRA· 

KAZA AB i L i R Si N iz· 

Ankara Nümune Hastanesi Baş 
Tabipliğinden: 

l - Hastanenin muhtelif ~ubelerine aid 309 kalem 
alatı tibbiye 15 gün müddetle kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmustur. Bedeli muhammeni 9892 liradır. 

2 - Liste ve evsaf şeraitini görmek isteyenler An
kara Nümune Hastanesi Baştabipliğine ve İstanbulda 
sağlık ve Sosyal Yardım Direktörlüğüne müracaat ede
ceklerdir. 

3 - Eksiltme 9-11-935 cumartesi günü saat 10 da 
Ankara Nümune Hastanesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girmek isteyenler 741 lira 90 kuruş
luk teminat mektupları veya vezne makbuzları getir
tneleri lazımdır. 

5 - Teklif mektuplan yukarıda yazılı üçüncü mad
dede yazılı saatten bir saat evveline kadar Ankara Nü
~Une Hastanesine getirilecek ve eksiltme komisyonu 
~eisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek makbuzların nihayet Üçüncü maddede 
Yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mu
tnu ile eyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak 
iecikmeler kabul edilmez. 

6 - Listede yazılı aiatın her birinin fiatmı ihtiva 
eden müfredatlı faturalar teklif mektubuna raptedile
cektir. Asgari Fiat Listeler mecmuu nazarı dikkate 
alınmak suretiyle tayin edilecektir. ( 3113) ( 6615) 

8459 

432 Metro Buranda Bezi 
Askeri Fabrikalar lstanbul Satın
alma komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 648 lira olan 432 metre Buran
da bezi Salıpazarı Askeri Fabrikalar yollamasında Satm
alma Komisyonunca 5 İkinciteşrin 35 Salı günü saat 14 
te açık eksiltme ile satın alınacaktır. Nümunesi her gün 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 48 lira 60 kuruşluk 
teminatını Beyoğlu malmüdürlüğüne yatırarak makbuzu 
Ve 2490 numaralı kanunun istediği vesaikle o gün ve sa
~e Komisyonda bulunmaları. (6541) 8295 

~VKAF MUDIRIYETl iLANLARI l 
Cinai Kalem Tahmin 

li:vrakı mat- 46 
hı.ta 

edilen fiat 

900 lira 

1 

İlk teminat Tarih Gün Saat eksiltme 

ıekli 

67,50 11/11/935 Pazartesi 15 Açık 

. Vakıf gureba hastanesinin ihtiyacı olan yukarda 
c~ns ve miktarı yazılı 46 kalem evrakı matbua şartname
sıne göre gösterilmiştir. Ne suretle eksiltmeye konul
duğu ve hangi gün ve saatte yapılacağının ve eksiltme 
t1rt?amesindeki ilk teminat miktarı yukarda yazılıdır. 
ksıltme İstanbul Evkaf Müdüriyeti dairesinde topla

nan İdare Encümeninde yazıldığı gün ve saatte yapıla
caktır. Eksiltmeye gireceklerin 935 yılı Ticaret odası 
Ve 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçiincü maddesine göre 
ellerinde bulunan belgelerle Ticarethane namına işe gi
receklerin işbu kanunda yazılı şartlar içinde Noterlikten 
~.lın~n Vekaletnameler ile eksiltmeye girebilirler. İstek-
ılerın yazdan gün ve saatten bir saat evvel teminatla -
rn~ ~vkaf veznesine yatırmaları ve eksiltme şartname
erını almak ve görmek üzere Evkaf Levazım İdaresine 

R'elmeleri. ( 6 7 4 9) 

• 

Ademi iktidar 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
Tafsil t ı Galata posta kutuau 

• 1255 ---:-• 
7749 

Devredilecek İhtİ1' berab 

"Mcvaddı tcbhiriye ve mümasiline 
ve bilhassa asit siyandriki messeden 
ve hamil olan mevad,. hakkındaki 

ihtira için alınmış olan 23 Sonteşrin 
1931 tarih ve 1437 numaralı ihtira 

beratının ihtiva ettiği hukuk bu kere 
başkasına devir veyahud icara veril
mesi teklif edilmekde olmakla bu 
hususda fazla malumat edinmek isti
yenlerin Galata'da aslan han 5 nci 
kat 1--4 numaralara müracaat eyle
meleri ilan o1unur • 

8517 

lstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu 

ilanları 

İstanbul Komutanlığı 
birlikleri ihtiyacı için iha
lesi yapılıp teahhüdünü ifa 
edemiyen müteahhit namı 
hesabına On Ton pilavlık 
pirinç 4-11-935 pazartesi 
günü saat 15,30 da açık ek
siltme ile alınacaktır. Be
her kilosunun tahmin be
deli 24 kuruş olup ilk te
minatı 180 liradır. Şartna
me ve nümunesi her gün 
öğleden evvel Komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin vak 
ti muayyeninde ilk teminat 
mektup veya makbuzla
riyle birlikte Fındıklıda 
Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. ( 6 5 71 ) 

8356 

* ~. 
Gülhane hastanesinin göz 

laburatuvarlan için açık ek
siltme ile alınacak olan mal
zemenin muhammen mali
yet fiyatı 776 lira 65 kuruş
tur. Şartname her gün öğle
den evvel komisyonda gö
rüle bilir. İlk teminatı ( 5 9) 
liradır. Eksiltmesi 11 İkin
citeşrin 935 Pazartesi günü 
saat 15,30 dadır. Eksiltme
ye gireceklerin ilk teminat 
makbuzlarile birlikte belli 
gÜjlde ve vakti muayyenin
de Fındıklıda Artırma ve 
Eksiltme komisyonuna gel
meleri. ( 6 718) 
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' . Arsıulusal arttarma günü olan 31 Birinciteşrinde Banka Şube 
ve Sandıklar1nda bir biriktirme hesabı açterarak en aşatı 10 
lira yat1ranlar arasında 100 kişiye aşağıda yazllı ikramiyeleri 
verecektir: 

Birinciye ıoo 'Lira 
ikinciye 80 " 
Uçüncüye 60 .. 
Dördüncüye 40 " 
Beşinciye 20 .. 
Ellinciye kadar 10 ,, 
Elli birinciden yüzüncüye k. 5 .. 

Kura Birinclkan&Anun 7 sinde Ankarada Merkez blnasınd'! 
çekilecektir. Kuraya girebilmek için par~ ~at1ranlar1n parala-
11nı 7 blrlncikanuna kadar çekmemelera laztmdn:~ 

Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büyük felaket olan ölüm ve maliiliyctin 
actlarından çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinizi · 

Malüliyeti de Temin Eden Senelik Te
mettiHü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz .• Bu si2ortavı memleketimizde vee-ane rnthik 
eden: 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

yaptığı bu yeni nevi ile bayat &i~ortalarında milhim bir inlnlfip yapmışur. 
Çünki bu ıigorta ile : 

Ölüm ve malO.liyet temin olunur - her sene nakdi temettü verilir -
vefat halinde müemmen meblağ derhal ödenir - mukavelenamenin bita· 
mında ıigortalı hayatta bulunurs:ı ve malQliyete uğramamı§ ise müem· 
men rnebl ğ % 10 faı:lasiylc tediye olunur - muvakkat ve daimi malOliyet 
müddetince ilcret alınmaa - daimi malOliyet halinde müemmen meblağın 
% 10 u senelik irat olarak verilir ve vefatta ve ya mukavelenamenin hita· 
mında müemmen mebl ğ yene tamamen ödenır. 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigortanızı 
vaptınnak üzere şu adreslere müracaat ediniz ~ 

Anadolu Sig~rta Şirketi 

Muamclftt merkezi : İstanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef.: 20531. 
Umumi acentalığı : Galata, Unyon han. Telefon: 44888. 

z 7607 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

1 - Kabataşda inşa olunacak 45000 lira bedeli ke
şifli anbar binası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Şartname ve projeler 225 kuruş mukabilinde 
Kabataşda Levazım Şubesi veznesinden alınacaktır. 

3 - Eksiltme 7-11-935 tarihine müsadif Perşembe 
günü saat 15 de Kabataşda Levazım ve Mübayaat 
Şubesi binasındaki Alım Komisyonunda yapdacaktrr. 

4 - İsteklilerin kanunun tarifesi dairesinde yüzde 7,5 
muvakkat glivenme parasiyle birlikte kapalı zarfları 
tayin olunan saatten bir saat evvel yani saat 14 de ka
dar Komisyon Reisine verilmesi lazımdır. (6540) 

8331 

8322 

Çillerinizi 
Sihrimiz güzellik 

balmumu ile 

Gideriniz 
'

1Cir Aseptine., tabir edilen 
bu balmumu, kaba ve çirkin 
cildin dcrunline nlifuz ederek 
o derece yumuşatır ki sabahle
yin yüzünüzü yıkadığınızda 
lekeli ve ert harici tabakasını 
parça parç dü UrUr. Yeni ve 
taze cildinizin beyaz ve pek na
rin bir clid gibi yumuşadığını 
görerek memnu~ v~ h~yran ka· 
lınıruz. Çiller, çırkın ıyah ben
ler ve cildin kırmı~lıkları ta
mamen r:ail olur. 40 yaşlarında 
bir kadın kolayca 30 yaıla
rmda göriıncbilir. Yeni ve 
sihramiı bir gUıellik balmun 11 
o1an "Cir Aseptinc.. sabunun 
hiçbir vakit temizliyeınediği 
cildin siyah mesamatım temiz
ler ve bu suretle iyah ben• 
lerden ve mUnbesit mesamat
tan kurtularak temiz ve taze 
bir cild meydana çıkar. Ak
şamlan yatm zdan evvel "Cir 
Ascptinc.. kullanınız ve s iz de 
kadınların buna (Sihramiz bal
mumu) demelerine hak vere
ceksiniz. Hemen bugünden 
istimale ba layınız. 

DOKfOR 

Rusçuk ru Hakk' Uza 
Galatasarayda Kanzuk cczahaneıı 
karşısında Sahne sokağında 3 nu 
maralı partımıında ı numııra 

i 599 

I 
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Df.t.N ·-~·· lif is 1,.iv~NoE 
YUZU <iULMIYORDU, 

• • • • • Bu GUN tKı.sıoE VEN. 
l.Jünkü ba.ş ögr//ar~n/ 

Diinkii nezle/erini .. 
Dünkü romal/zmala/'/rJ/ 
KATAGRİP 

Geç.ı~oi. 

( ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Cerrabpaşa hastanesi için lazım olan yinni yedi bin metro 
Türk kodeksi gu idrofıl ile 6000 metro 60 ili 75 eninde tarla· 
tan açık ekailtmeye konulmuştur. BW'llarm hepsine 3660 lira 
bedel tahmin olunmll§tur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde 
görülür. Eksiltmeye ginnek isteyenler 2490 Numaralı kanunda 
yazılı vesika ve 274,5 liralık muvaıklkat teminat maldbuz veya 
mektubile beraber 8 ikinci teşrin 935 Cuma günü saat 15 de da· 
imi er.cümende bulunmalıdır. (B.) . (6707) 

Hdzmslhtıa kanunmımı yüz yetmiı birinci maddesine göre 
yapılan llÜt talimatnameeinin süt kaplarına ve süt çıkarılan yer
ler ve yapılması zamana mühtaç olan işler haılcl<ındaki hükümle
rinin yerine getirilmesi için ilgili olanlara ilan tarihinden başla
mak üzere iki a)411Ühlct verildiği ilin olunur. (B.) (6814) 

Afyon Vilayetinden: 
1 - Sandıklı İlçesinde yapılacak 13 S 13 lira keşif 

bedelli İlk okul inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konuldu. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak ıunlardır. Ek
siltme, şartnamesi, Mukavelename, Fenni şartname, 
keşif cetveli, plan, istiyenler bu kağıtlan Afyon Kültür 
Direktörlüğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 1 Teşrinisani 935 gününe rastlayan 
Cuma günü saat 16 da Daimi encümende yapdacaktır. 

4 - Eksiltmşeye girebilmek için isteklinin 1O13 
liralık teminat vermesi, bundan başka aşağıda yazılı 
vüikalan haiz olup göstermesi lazımdır. Bu gibi işleri 
gördüğüne dair fenni ehliyet vesikası, Ticaret odasına 
Kayıtlı olduğuna dair vesika. 

S - Teklif mektuplan yukarda 3 üncü maddede 
yazılı saatten bir saat evveline kadar getirilerek Daimi 

~11111111111111JllJlllllllllllJllllllllJlll11111111111111tllfl11111111 lltllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllflllllllllllllJJlllll'll~ 
5 • Memleketimizdeki resmi daireler, büyük Bankalar, mü· 5 
~ esseseler, fabrikalar, mektepler vesaire tarafından § 
~ memnuniyetlerini mucip bir şekilde kabul edilen: a --= = -= -= = = -= ............... _,......,_ ......--~ 

~ D A i M A KA T'iYEN --
iT A K L il A Y N 1 1 
! EDiLiYOR Yapılamıyor 1 = - ..,-77n~=w ~~ :::::; 

-
=-= == -.. - -~ - - -- ~~I~~ FiŞLERi GÖZ ÖNUNDE BULUNDURAN SiSTEMLERiN 9 ==§-= 

EN ELVERIŞLISIDIR 

~ Fişleri göz önünde bulunduran sistemin örneği kalmaktadır. ~ 
ı KARDEKS'i kabul ederken yalnız kuıunuz bir aletten defil ayni zamanda esaalı bir kullanı, için 30 •Helik tecrübeden istifade tdeee1ainiz. § 
5 A C E N T A S 1 • S i D N E Y N O V i L ve Şsi. • Galata Billur Sokak § =. DEPOSITERI • halefi SIDNEY NOVIL • .No.13-15Telef.40892 ~ 
~ ·-~illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllıl~lllllllllllllllllllllllllllllll!lllllJlllllllll lllllllllllltllllllllJIJlllJllllllllllllllllllllllll1lllllllllll!li~ 
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saçlarınızı ' 
~ecGM Taşra Bakkal ve Toptancılarına 

••. dalma mOkemmet olr 

saç tuvaleti temin eden 
Gibbs brlyantıni 

~ufıanınız 
~.Kokusu nefis ve ıatlfdlr. 

Hususi uzvt cevherlerle 

imal ve istihzar edilen 

Olbbs briyantini. kepekleri 

giderir ve saç koklerinl 

kuvvetıendlrır. Gösterişi 

pratik ve tıkdır 

BRiYAMTiN 

Dr. th.an Sami 
ISTAFILOKOK AŞISI 

l.tafilokoklardan mGte.emt (er
ıenlik, kan ç.baaı, koltuk altı 
çıbanı, npacık) H bütün cild 
uatahklanna karp twk tesirli 
bir atıdır. Dınnyolu No. 113 

A,aj'ıda yazıh bilOmum TURAN mamalltuu Mrian •• muatazamaıa tedrrik etmeniz için dotradan dot· 
ruy• TURAN fabr1kuı bayileriae nyabud yuıbaaelerine mOraeaatiniz meafaatiaiz iktizuandaıaclır. 

YEMEK Y AGLARlı 

Rafine aeytınyatı 
Susam y•t• 
Pamuk yatı 
ve dij'er ıalata yat!an 

1 

SADE Y AGLAR: 

Kokoz n 
Turyat 
Turrarin 
n dıter aut yatlar 

BEZtR YA0LARI 

Jngıl z kaynamı, açık 
lngiıiz kaynamamı' koyu 
Türk ç ft kaynamı, 

TIRAŞ SABUNLARI: 

TURAN ÇAMAŞIR SABUNLARL 

----------~--. Zeytinyatdaa J•Pdmıt 

-

MARSILYA DEVE ARAB 
.-e cliter einaler. 

TURSIL çamatır tozu 
HURMA abuna 

ECE temizleme ton 

TUVALETSABUNLARh 

TUVALET MAMULA TiMiZ 

Fikaatif, Zeytin1ath paa. 
Tıra' kremi - ..: puaa. Krem Baroniaı GD· 

Tnat sabunu TURAN yatı fabrikalan - TURAN lzMIR sellik yatı •· •· 

TURAN Tlirlclye V21) ve Mamu lh Sanayii Limited Şirketi lstanbul Sirkeci, Nur 

Han 3 • 14, Poeta kutusu 622. Telgraf: ESTOVA • latanbul. Tel: 24442 • 3 

ÇOCUk' BÖYÔQ, ADAM OLUl2 
~UMBARASI DA KASA OLUR. 

encümen başkanlığına makbuz mukabilinde verilecek· •ıe~~!ii!!!!!!i!!il!!!l!!!P~~~· 
tir. Posta ile gönderilecek mektuplann nihayet 3 üncü 
madde le yazılı saate kadar gelmit olınası ve dış zarfın 
mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (6699) 
8494 

RE V U E Saatı 
80 ••n•Hk bir tecrOlte m .... ulQdOr. 

ffer nevi kol ve cep •••U•rı 
Kontörler. Kronoaraflar 

Spor aaatlert 
..... Wtıolfı .. Hblır, 

Uımırpl Deooeu r lataftbul. t1Moe ~ Tq Ha" t9 T..,_. : :it ... 


