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Eksperler ihtil A ı Halletmek 
içinYeni Bi F rmül Buldular 

Harrar Habeşistanda Kalacak, Ogaden 
ltalyaya Verilecek, Şimalde De 

Bazı Hudut Tashihleri Yapılacak 
Paris, 30 A.A. - Petit Journal 

tazetesi, İtalya - Habeşistan ihtilafı;1 halledebilmek ilzere İngiliz ve 

1 ransız eksperleri tarafından hazır -
a.nınış olan teklifleri hul3.sa etmek
~edir: Bu tekliflerde asıl Habeş ?1em 

1 
eketı ve Ethiopie ayrı ayrı tetkik o
~rnaktadrr. Asıl Habeşistan Uluslar 
Uruınunun muaveneti (concours) 

illtına alınacaktrr. Gazetecileri kovan 
idare: imparatora bir ltalyan kaymakam 

Ftıiiıavir verilecek, ve Habefista • f 
"ırı h d ·ı 8a%ı küçük memurların ırsat 
Ad· u ut vilayetlerincle, bı haua düştükçe ga%etecileri horlamalan, 
t l ıaababa'nın garp tarafından /. hatta kovmaları artık memleketi -z° Yan valiler veya mÜ§avirler bu - miz.Je ô.det hükmünü aldı. Bu çir-Undurulacaktır. 

O kin ve kaba an'anenin ne %aman ı .. rdu: Ordu İ!"İncle bır ecnebi Ve hangi geri kafalı memur tara-
b eııyon alayı ihda& olunacak, ue fından kurulduğunu bilmiyoruz 
t ."?unla ltalyan askerlerinin yeti§-
lrıl · k amma, Eminönü Kaymakamı Bay me.rı temin edilece ttr . 

._ Hudutlar: Harrar Habe~istanda Raif adlı bir zatin, daha dün, Cüm-
ı<eal z. · huriyetin on ikinci yıldönümü tö-aca", buna mukabıl Ogaden ay-
rıla L J l ·ı L • I l reninde, v'1%ifelerini yapan ga%e -raı<e ta yaya verı eceRtu. ta • 
.}la L l d · l d'l t.-.. ilere kar•ı tahındığı hafİ.n ta -. ı<euvvet eri tarafın an tft:a e ı v 
lrılf olan Tigre ve Danaki..l tarafla _ ı:ırlarilf', mahut si.st<!mİn henüz ya-
7tnda ba.zr hudut. tashihleri yapıla- fadığını gösteren en mükemmel 
~aktır. ve en taze bir Örneğini vermiş ol -

il b · · · · B duğunu görmüı ve öirenmiş bulu -ıı k a eşıstanın denıze ınmesı: u nuyoruz. Kim ne Jerae desin, bu 0 tada srrheıst liman usu!ünd~n 
laz; geçilerek bir koridorla Habeı hadi.sede benim asıl acıdığım, ho • 
~•mleketlerinin denizle birleşme • vulan ga%eteci değil, tam teni, bu 
~ temin olunacaktır. Bu horidorun hareketi ile, guya on ikinci yılını 
"'ra" I J • kutluladıiı Cümhuriyetin henüz 
•in l sız ngili.z 11eyo tnlyan .areuı- ne"d...,.ez. oldug"'unu tam idrak et -it ~ en lterıcraini 11-.ıc-:efı 1ienü~ -c 
tırarlaftırılmamııtır. mem;ı bulunan kaymakamdır. Çün

ki, bu .zat cümhuriyetin ne olcluğu-
/ıkenderiyecle grev nu hakikaten bütün olgunluğuyla 

(l l .,ndra.. 30 A.A. - lskenderiye. idrak eder yapıda bir adam olaay-
) e l 300 liman ame:crıi, İtalyadan dı, ga%rLecinin o tö.-o?ne, ne alay 
)•~ttlıı.n bfıyük siparişler için daha ~eyretmek, ne de bazıları gibi boy 
r: u tek bir ücret temini ümidiyle göstermek için değil,fakat en büyük 
"'v YAPnıı~lardır. uluıal günde bile tatil yapmıyarak 
Drurnmond Musıolini ile gÖrüftÜ yalnı% vazife görmek için geldi-

h-1 ~0nta, ·{o A.A. - Drummond, iini anlamasr ve ona vazifesini da· 
.... u~olini'yi zivarel etmiştır . Bu ha iyi görmesi yani cümhuriyeti 
t.Oru§ıneıe özel bir önem verilmek- halka sevdirecek ve onun eserlerini 

[Arkası 3 üncüde] ltalyan murahhası Baron Aloiıi yine halka tanıtacak ne~riyat hi;ı;-
~ = metini yapabilmesi icirı yardım ef-

.. , ta I ya n Uçak I arı o·. nem t ı· r;:;m:!t~:, e:,:~di. I!~e g!:~:~;; 
kovmakla bu memleket h~metine 

B. h 
1
. """. M h tt· mani olmu~tur, ve vazifesi l1akım•.n: 

1 r C 1 a Ve 1 
dan en büyük hatası da gazetecıyı 

e p a ne 1 g ::~:ze~a;:!~~;;::n k~r::ı;k o;~~ 

Habeşler Mukavemet Etmeden 
Geri Çekiliyor Ve ita/yanları 
l çeri Almağa Çalışıyorlar 

Cepheye giclen 

ıin~~mara'. 30 A.A - Somali cephc
\rc ka{e.rlı İtalyan askerleri, Scilla
l'aptn e1sıne muvaffakıyetli bir hücum 

1§ ardır 
Bu t • 

tasında .rrut, Calesafo ile Garrahe a-
1-rd kı rnıntakaya düşman unsur -

an te . Jtn bi trıt etmek maksadiyle yapı-
rçok taarruzlardan biridir. 

Habef aak.erleri 

Uçak bombardimanı 

Adisababa, 30 A.A - Italyan u -
çaklarının, Goraik'in kureyine 20 ki
lometre mesafede bulunan Gabredar
reyi bombaladıkları haber verilmek -
tedir. Onemli cephane stoklan mah
volmuştur. 
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termemek noktasıncla aranabilir. 
Gazetecinin kabahati yok mu?. 
Gazetecinin kabahati, olsa olsa, 

bu memlekette in1nlabın ilk gü -
nüne/enberi her ileri hareketin 
en inanmıf, en öncü neferi ola
rak büyüklerin p a r m a k l a r ı
nın gösterdikleri istikamette yü
rüdükleri ve halk tabakaları-

.. nı, o meyanda memur sınıllarını 
aydınlatmı;ya calıştıkları halde, ha
la köt1ede bucakta kalmış memurla· 
ra,rejimin zihniyetini, rejimi kuran
larclan öğrendikleri gibi anlatama
mıı ve Öfret~emif olmalarında 
olabilir. Üç kere üniveraite bitir • 
meye hali bir zamanda bir anlamı 
öğrefememif olmak ta a% kabahat 
deiildir. 

Sayın kaymakam ve onun zihni
yetincle olanların bilmeleri lazım• 
gelir k i, bir Cümhuriyet bayramın· 
da vazife gören gazeteci, erteıi 
l(Ün aatmak icin piyasadan mal top· 
lıyan ve ikide bir if porta.ftna tek -
me atılan ayak e.snafı dejildir. Ga
%eteci laakal o kavmakam kadar 
efendidir ve efendiye efendi mua
me/Hi 1terekir. Yine hu savrn kay
makama, l!azete denilen müessese
nin -laakal- Em;nönü kaymakamlı· 
ğından biraz daha ehemmiyetli ve 
h~meti biraz daha tecrübe eclilmu 
b;r vatan ve memleket müessesesi 
t>lduiiunu öğretmek fa;ydaaız ıayı
lama~. 

'Ali Naci KARACAN 

Bir fırkanın daha 
c;ekilmesi istenildl 

Roma, 30 A.A. - lngilt~re Tr~b
lustan ikinci bir fırkanın daha çekil
mesi arzusundadır. Fakat İtalyan çe
venleri ilk fırka çekildiği halde İn -
giltere tarafından buna karşılrk hiç
bir ~ey yapılmadığı kanaatindedir. 

Cümhuriyet Bayramının ikinci 
Günü De Memleketin 

Heryanında Heyecanla Kutlulandı 
Ankara, 30 (Özel aytanmı-

zin telgrafı) - Bugün Ha1kevi ö
nünde büyük bir toplantı yapılmış, 
burada izciler ve köylülerle Halkevi 
üyelerinden mürekkep bir halk küt
lesi şehitliğe gitmişlerdir. Büyük ka
fileye bir mızıka müfrezcsile birer 
bölük piyade ve süvari de iştirak et
miştir. 

Şehitlikte, şehit mezarlarına elliye 
yakın çelenk konmuş ve törene mızı
kanrn çaldığı ölilm marşile başlan -
mıştır. Hukuk fakliltesinden bir gen
cin verdiği bir söylevden sonra İs -
tiklal mar ı çalınmış ve memleket uğ 
runda canlarını kurban veren şehit -
ler saygile anılmıştır. 

Şehitlikte yapılan bu törenden 

Atatürkün 
Kutlamalara 
Teşekkürleri 

Ankara, 30 A.A. - Cumurbaı -
kanlığı genel sekreterliğinden: 

Cumhuriyet bayramı dohı.yısile 
yurdun her tarafından ve dışardan 
kutlama yazıları gönderenlere le -
ıekkür ve kutlamalarını iletmeye 
Atatürk Anadolu ajanaını ödevle. 
miştir. 

sonra halk Hakimiyetimilliye mey· 
danma gelmişler ve orada dağılmış
lardır. 

Havanın bozuk ve yağmurlu c1lu· 
şuna rağmen sabahtan akşama kadar 
halk kürsülerinde çalışmalar devam 
etmiş ve kırktan fazla halk hatibi 
söz söylemiştir. 

Pari• elçiliğinde 
Paris, 29 A.A. - Cümhuriyet 

bayramı sefarette parlak törenle kut
lulandı. 

Törende Pariste okuyan tale· 
bemiz de bulunuyordu. Saat 16 da el
çimiz Suat Davas resmi ve hususi 
tebrikleri H. Büyük Elsi. Cümhuri
yetin yüksek eserlerini, devrimlerin 
büyük değerini anlatan söylevinin ni 

1 Arkası 5 incide 1 

Ulu Omler yürü;yüı ve atıltf yollannı kendi gözlerinin tfığı ile çizdili 
halk, köylü, mektepli, askerin, kendi eserinin bütünlüğünün Cwnhuri• 

yet töreninde tribün önünden ~eçiıini aeyrediyor 

Karayel Ve Soğuk Müthiş! 
Havaya Uçan Ağaçlar, Batan Kayıklar 

Ve·Velkenliler Var 
Gece Yarısı Kopan Karayel Fırtınası Karadenizi 

Ve lstanbul 

iki vapur Urika
p anı köprüsü 
üstüne düştü ve 

köprü açıldı 

Limanını Biribir-ine kattı 

Üç gündenbcri Karadenizde orta 
derece esmekte olan poyraz, evvelki 
akşam saat dokuzdan sonra karaye
le çevrilerek bütün şiddetile esmeğe 
başlamıştır. 

Karadenizde başlayan karayel. 
Marmara havzasında da tesirini gös
termiş ve evvelki gece saat iki bu -
çuktan itibaren Marmarada, beş altı 

Karadenİ% yine müthiı bir fırtına içi'!de, gemiler_~en ~aber ;yolı. reı
mimi% Gireaun limanındakc fırtınayı ~osterıyor 

:fıldanberi görülmemiş, bir _şiddetle bi, buradan ~aradaeı;ıize gid~cek va
c!enizi altüst etmiştir. purlar da gıdememışler, lımandan 

Dün Karadenizden limanımıza gel- kalkan vapurlar da Kavaklarda kal· 
mesi beklenen vapurlar gelmediği gi- [Arkası 9 uncudaj 
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Dl1,Sl1NDtlKC ı; 
Necip Fazılın "Tohum,,u 
H aliı bir nah adamı için, fikir ve 

mana, maddeden evvel ~ üstündür, 
her,eyin tohumudur ve bütün varlık, 
qyanın içiçe aynalarında biribirine 
benzemeden çoğalan somuz akisler 
halinde, bu ruhun tecel1iıine bahane 
o an birer sllretler aleminden başka 
bir~ey değildir. Şair, varlığın prenıi
pi olarak, bu tohumun içinde kaina
tın ilk iradesi ve bültin projesi gizli 
olduğuna inanttnı' intıl!1dıT; bunun 
içindir ki o, yine "Tohum,, piyesinin 
esas fikrinden gelen bir hak1a, bir ro
nıan veya tiyatro eseri yazdığı zaman, 
hayat kartmnda bir mü'ahit gibi kal
maz, bilakiı kendi deruni s.ahne • -.j 
bi:ıe seyrettimıdc için maddeyi bir 
vesile olarak kullanır. 

Necip Fazıhn da maksadı bize sa. 
dece Mara~ Fransız İşgalinde ike.t o
rada !!'eÇmiş bir kahramanlık mf:nkı· 
beıini hikaye etmek değildir. Piyesin 
vak'asr ve insanları. bize, bilakis şa· 
irin intikat ettirtmğe memur olduğu 
TUhu tel'kine vasıta olan mankenler
den ibarett~r. T efekkül" ciha.ı:k.n 

itibariyle bu piyesin Ferbadı da, han· 
c1ar da, yolcusu da hep biribirlerine 
benzerler. Mesela o ümmi Anadolu 
hanctıı "ökııclerine mukaddes b.iJdi
ğimiz terlerin yenllerıini serpsinler,, 
diyecek kadar tekemmül etmiı bir 
zekadır; çünkü piyesin bütün kahra· 
mantarı kimi •ako.1 takmı~, kimi kal· 
pak giymiı, kimi kadm veyıa !:ocuk 
suretinde birer Necip FazıJdır'ar. 0-
mın dili, onun üslubu, onun ruhu ve 
tefekkürü ile 4conuıacnklardır. Süb
jek·if pJanda kalan her ~er gibi "T o· 
hum,, piyesinde de ob.iekt.if ve reel 
11art1Rrm tahakkukunu aramıık abeı • 
tir. Böyle bir tenkit zaviyeşlnden ok 
ıttdacak olU!"S'a tiyatro tan1ıinde 
S~takeapeare'c:ten Maeterling ve daha 
nicelerine varıncıya kadar ağır curel· 
le yat'Rfanmıyan lmlrnaz. 

Bunun İ9İn az hakiki vak'asmın in
kişafına aahne olan birinci ve ikinci 
perdelerinde, Tohum, mektep temıi
liy le po"iı drt!DIU al"BıSmda boaılıyor. 
muı hissini veren hazin bir tereddüt 
geçirdi. Fakat bütün kahpla.nnı ata· 
rak ruhurı serbest bir boıalı!la her 
unsuru knvnt<lığı Üı:ÜnCÜ perdede ta· 

fiyane, hal ·a iptidai bir tekniğin esa
retinden kurtulan ulvi bir hamle ile. 
nitan aldığı irtifaa doğru kanat açh 
ve ansızın yülcseldi. Umit edilebilir 
ki iLk iki perıde bütün bu mi:ra.ç için 
1airin lüzum gördüğü basit bir tiyat
ıro huırJığrJıdan il>aRttir.Bu perdede 
tohum çatlıvor ve taslağını ~iği 
bütün bir kainatı ftsklTbvordu. TüTk 
tiyatrosu sahnesi şimdiy~ ,bdaT bu 
hi~da bir u'vi~e·i kaydetmemiJtİr. 

Birinci perdede "Ferhat, Necip 
Fazıl veya Ertuğrul Muhsin,, olmak 
gibi üç ururet.in teı:atJan araımda 
sıkııan Enuğnıl Muhsin, ucuncü 
perderh tiyatronun Httmlet, Pbedre, 
Tartuf ilah ..• gibi büyük çehrelerin
den birini yaratan sayıla dünya ıan' • 
atkirlan araımdaki yerini hemen al
dı. Ülll\dan.e vıe mubut bir tehey-
yücle bizi alabildiğine uçuruyordu. 

Galip, haıtct rolünde bazan ergin 
mizacına zıt, yufl<a bir hauasiyet 
göstermesine rağmen sajesin s.on de
receşine çıkan harikulade süzgün ve 
tıP.lis oynayı,ıyla piye1.İn en kemale 
ermiı adamıydı. Ta'at. varlığını hrs
•ettirmesi lazım _gelen yerlerin ço
ğunda gaip'i ve muhataplarm.m bam
leJo:ini de k1'r'IEYordu.Neyire Neyyirin 
ima bir repliğe tpayet geni, bir bayat 
ve heyecan doldurmaktaki canlılığı 
ve Semihanın da.ima bir tayf intibaı 
bırakan gizli hevecarunm asil hare-

• ketsizliğine ndık kalmaın unutulmı
yacaktır. 

Makyajı istisna edilmek şartiyle 
Mahmut, Avnı ve mkadaşlan ikinci 
perdenin dinamik havasını mülcem
mel doldurdu'ar. Zaruri sükut anlan 
iıtisna ediline bu perdenin daha az 
vakfelorle oynanmasını istiyenlerde • 
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Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDi 
Y ırnn Hat kadar aonra Tahııin 

!ay arııldi. Cemile ona ıapkaamı bile 
çrk:annaatna vakit bırakmadan kolla· 
nndan yakalryarak aalona sürükledi: 

- Ce,, bak, ben neler yudan, din
le! diyordu. 
Tahıin Bey daha Cemile okumağa 

başlamadan: 

- Yaıa Cemilem, ıağ ol, diyordu, 
aklınla yaıa, bilirim, yazar5m sen. .. 

- DUT ayol, patlama; dinle de on· 
dan aonra •. 

Cemile "Sevgi benim neme gerek" 
diye bqlıyarak üç mıma ya okumuf, 
ya okumamıftıi Tahsin Bey: 

- Bir daha, bir daha, diyordu, na· 
•ıl buyurdun? 

Cemile okuduğunu yeni 'battan 
tekra.rlayrnc:.a Tahıin Bey fİİ1' bitme
den onu kucakladı: 

- Yata be Cemilem! dedi, aklınla 
bin yaı-1 

- Herif çek elini! Sabret biraz ... 
Di~el • 

- Pelc hoı olmuı rulüm-
- Daha bitmedi be adam! 

Bayramın 

ikinci günü de 
rteş'e i~inde g~ti 

DUn ci.imhuriyetin 13 üncü yıl bay
ramının üçüncü gilni.i idi. Havanın 
birdenbire kışlamasına, şiddetli yağ
mur ve soğuğa rağmen herkes yine 
erkenden sokaklara dökülmüştü. Bü· 
yük caddeler tıklım tıklım dolu idi. 
Hele eyoğlu caddesi, insandan geçil· 
miyordu. Sinema'ar, tiyatrolar ve 
öteki eğlence yerleri. ba<Jka bayram
larda görülmiyecek derecede kalaba
lıktı. Yağmur. öğleye doğru biraz 
azalmı olmakla bera r soğuk şidde
tini eksil 'memiıti. 

Buna rağmen bayram çok neş'eli 
geçti. Birçok evlerde, bayram şerefi
ne hususi toplantılar yapılmış, gece 
geç vakitlere kadar cğlcnilmiştir. Yi
ne bayram şerefine; birçok İstanbul, 
Bevoğ'u. Beşlkta! ve diğer semtler
deki IIalkevleri şubelerinde suvareler 
tertip edilmiştir. 

Bu arada. Bevoğlu Halkevinde, 
dün aksam saat 20,30 ta, cümhuriyet 
yıl dönümü zengin bir programla 
kutlulanmış, bazı spor ve atlet hare
ketleri yanılarak geç vakit törene ni· 
hayet verilmiştir . 

Gece de, yer yer donanan sehirde 
halk, geç vakit'ere kadar, gezintiler 
yanmıştır. 

Beyazıt meydanı ile Taksim Cüm
huriyct Abidesi etr.afındaki kahve ve 
gazinolar, dün gece kcsıf bir halk ile 
dolmuştu. lstanbulun bir ksım halkı 
da Şeh:zadehacıındaki sinema ve ti· 
yatrolara dağılmışlardı. 

POLiS 

Bir kumaş 
Hırsızı tutuldu 

• Bir kumaı hırsızlığı meselesin -
den dolayı Çocuk Esirgeme Kurumu 
odacısı Rıfkı yakalanını~tır. Söylen
diğine göre, Rıfkının metresi eşinin 
ötedenberi Kurumdan kumaş çaldığı
nı komşu'ara söylemiş ve bu qaber 
üzerine polis tarafından tutulmustur. 
Diğer taraftan Rıfkı, kumaşları ken
disinin çalmadığını ve Rıza adındaki 
bir memurun kendisine verdiğini söy 
lemİ§tir. Bu işle Sultanahmet sulh 
birinci ceza hakyeri uğraşmaktadır. 

• Beyoğlunda lcadiye sokağında 
Balıkçıyan apartımanında dün kapıcı 
dairesinde soba kurulmuş ve tecrübe 
yapılırken bacadaki kurumlar tutu~ 
muştur~ Yangın, itfaiyeye haber ve -
rilmi~ "ve derhal yctişHerck söndiirül
ınüştür. 

• B<!latta Karabas mahallesinde o· 
turan Sabatay, Ayan caddesindeki 
bir kahvede otururken Bünyamin ile 
bir meseleden kavgaya tutuşmuştur. 
Döğilste Bünyamin eline gecirdiği 
ta~la Sabatayı başından yaralml} ve 
tutulmuştur. 

• Rumeli Hisarında Kısmet soka -
ğıncla oturan Kostantin evinin pen ~ 
ceresinden sokağa sark:irak bakarken 
müvazenesini kaybetmiş ve pencere
den a~ağı yuvarlanarak basından ya
ralanmı tır. Kostantin, Beyoğlu has
tanesine k<ıldırılmışur. 

nim. 
Tohum piyesinde mÜPUif Necip 

Fazıldan, ferhadın harikulade yara • 
bc111 Ertuğnıl Mulıı.in ve arkadaşla· 
nndan sonra hararetle tebrik edilme
si 11\zun f"elen biri daha var: Bu ese· 
nn oldukça f"irift ve tamamile mÜ· 
cr ... -rd manasını anJıyan. coskunluğu· 
nu gere-in ve so'uksu:t bir dikkat için
de ınklıyarak piyeri dinledikten ıon• 
ra layık olduğu bütün ~iddetiyle al· 
kışlıyan halk. 

Peyami SAFA 

- Ohu, ohu .•• 
Cemile bütün yazdıklarım okudu; 

fakat Tahsin Bey dinlediklerile ala
kası olmıyan bir ıabınızJık ve hay
ranlık idnde: 

- P~ li'iE, diyordu, ne hoı yaz. 
mıt1ın. aferin benim Cemilem .•• 

Cemile elinde tuttuğu kağıdı Tah· 
ıin Bevin yÜzüne vurarak: 

- Herifi dedi. ıen benimle alay 
mı ediyorsun? 

- htağfurullah •.. Neden a•ay ide
yim? Emme, dofnuuau istersen ben 
hiç edebiyat anlamam. 

- Benden de a1 o kl'dar. Oyledir 
de neden övle ouluzırtlak "Ne güze), 
ne hoş!" diye ötüyorsun? 

- Cemilem, ıen her zaman ne ki 
yllpsan hoştur, ıözeldir de ondan! 
Emme bunlan bir «babına ıöıtere
lim, gusur)an varıa düzelhin. 

- Erbabı kimdir bunun? 
- Buluruz. Hele timdicik bir çt· 

kıp yemek yiyelim. 
Beyoğlunun büyük Te kalabalık bir 

Türk lokantasına firdilt!I'. Cemile ma· 
aalann an.tından 1reçeriıen en kayıt. 
112 bakı,lan bile pe~inden ıürüklü
yordu. ikinci kftm merdiven beım
da, Tahıin Bey tapkasrnı ve bastonu· 
nu f11rdroba verirken basamaklardan 
Nahide ile Selim indiler. Kızın Üt· 
tünde, o boyama tayörün yerine yeni 
ve Cemileye çok zarif görünen ipekli 
bir rop vardı. Selim de yeni bil- si-
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Bilmeyiz bir gcueteci karihtuın· 
dan mı ç•kmıftır, yokaa Kiiven 
olur bir kayn(lktan mı sı%mı.ftır? 
Gazetelerde 11örüldü ki, /stanba· 
lun imarı İfİn bir kestirme yol bu
lunmuş. 8q yol §Udur: 

lstanbul büyük ve dağınık bir 
ıehirclir. Bu tehiri imar etmek ko
lay değil. Bir kere plô.n lcizım. 

Daha o meydanda yok. Plan elde 
olaa bunu tatbik için para lô.zun. 
O hiç yok I Şu hald• vaz mı ge· 
çelim lstanbulun imarından. Ha· 
yır. 

Gazetelere göre lstanbrıl parça 
parça imar edilecektir. Güzel li
kir. Bfrçok eahi ve büyük fehirler 
böyle imar edifmittir. 

Ve /atanbulun ilk önce en hala-
balık yerlerinden imar i§lerine 
ba,lanacak. Bu da çok dDğru ve 
mantıkidir. 

Böylece, bu kalabalık yerler 

Çağrılan profesörler 
geliyorlar 

Sağlık Bakanlığı tarafmqan mer
kez hıfzıs!thha enstitüsü kimya şu -
besi için çağrılan Tübingen üniversi
tesi farmatoloji profesörü Dr. Paul 
Pulemka ~ehrimize gelmiştir. Al
man mütehassıs bugün Ankaraya gi
decek ve mukavelesi mucibince, ens
titüde beş yıl çalışacaktır. Enstitü -
nün bakteriyoloji §Ubesi için getiril
mesi kararlaştırılan Profesör Goçlik 
de birkaç güne kadar gelecektir. 

Kadıköy, Ortaköy okulları 
Yeni açılan Kadıköy ve Ortaköy 

okullarında bugünden itibarl'n ders· 
lere ba§lanacaktır. Maamafih bu o
kullarda tale-be kaydine daha birkaç 
gün devam edilecektir. Ortaköy orta
okuluna yalnız kız talebe yazılmak
tadrr. 

Ciimhuriyet bayramı münasebetile 
tatil olan blitün mekte~ler de 'Qu sa
bahtan itibaren derslere devam ede· 
ceklerdir. Daireler de bugün açda -
cakur. 

Kadıköyü h~attında 
iki tramvay ~arpışll 
Kadıköyünde iki tramvay çarpı~

mı!f ve kaza üç yolcunun yaralanma
siyle neticelcnmi~tir. 

Saat 15,20 de Kadıköyünden Bağ
larbaşına hareket eden 167 numarah 
vatman Ismailin idaresindeki tram -
vay, Kadıköyüne gelirken Yaşarın 
idare etiği tramvayla tbrahim Ağada 
tren köprüsündeki tek hatta çarpış -
mıştır. Çarpışma pek ani olmuş, 

tramvayların tamponları harap oldu
ğu gibi camları kırılmış ve Ulviye, 
Hamdiye, Makbule adlarındaki üç 
kadın yolcu yaralanmıştır. 

Yapılan tahkikatta kazaya vatman 
lsmailin sebep olduğu anlaş11 ııuştrr. 
Yar-ahlar tedavi altına alınmışlardır. 

Beyoğlu Emniyet 
Memurluğu 

Yeni emniyet tayinleri başlamış~ 
tır. Istanbulda yeniden Fatih, Emin
önü, Kadıköy ve Beyoğlunda olmak 
Uze~e üç emniyet memurluğu kurul
muştur. 

Beyoğlu emniyet memurluğuna 
yeniden Mirat tayin olunmuş ve ye
ni emniyet memuru vazifesine başla
mı!tır. 

yah elbise yaptımnıtı. Cemileyi gö
rünce Nahide hafifçe biraz durakladı., 
tonra hızla yürüyüp ıeçti; Selim da~ 
ha büyük bir tatkmlık içinde aende
lemiıti. Tahsin Beyi eörünce, aeJa
meti Nahidenin aür'atinde bularak, 
Cemileye batile kıaa bir. selim ver
dikten ıonra ayni hızla yürüdü. Tah
sin Bey onları gönnemifti. Cemileye 

imar edilince şehirin varidab. ar
tacak ve o artan varidatla da 
imar planının diğer kısımları ta-
hakkuk ettirile ettirile, lnanbul 1 
açtktan para koymadan kendi ge. 
liriyle şenlenecek, bayındırlana • 
cak. 

Kızmasınlar ama bu. bize pek 
ciddi bir fikir olarak gelmedi ve 
onan içindir ki, bunun giivenilir 
bir kaynaktan gelip gelmediğin
den İfkillendik. Çünkü böyle ken
di gdiriyle §ehir imar etmek, sütü 
ile inek beslemeie benzer. Dün
yanın hiçbir fehri kuvvetli bir 
ıermaye koymadan imar edilme
mi1tir. Ve eğer bu Fikir tatbik 
edilir t1e muuafFak olursa değil 
ıade şehirıcilihte, hatta bütün eko
nomi aleminde çok büyük bir İn • 
kılap olur. 

Biz böyle düıünüyortız. 

Siz ne dersiniz? . . ..) 

Talebe Yurduna 
Dün Anıt Dikildi 

Dün, öğleden sonra Türk Maarif 
Cemiyetinin Kadirgadaki talebe yur
dunda, yurt bahçesinde dikilmiş olan 
Atatilrk anıtının açılma töreni yapıl· 
mıştır. 

Yurdun bahçesinde toplanan da
vetliler, anıt etrafında bir halka teş· 
kil etmişlerdi. 

Y.urt talebesinden Azerbaycanlı 
Zeynelsaray Akkoç tarafından ger
çekten meharetle yapılan bu anıdrn 
kaidesi üzerinde yalnız yapıldığı tari
hi gösteren 19 3 S rakamı vardı. 

Dünkü törende. C. H. P. erkanı i1e 
şarbaylık ve ilbaylık yüksek memur
ları, Istanbul kültür direktörü ve üni
versite rektörü, yüksek muallim mek
tebi direktöril ve diğer kU'tür erkanı, 
Maarif Cemiyeti üyeleri ve diğer bir· 
çok zevat bulunmuşlardır. 

Törene tam saat 14 buçukta istik
lal marşile başlanmıştır. 

Türk Maarif Cemiyeti fstan~ul Yö
netim Kurulu Başkanı" O""mulnLMee
lis Üyelerinden İsmail Hakkı bu mü
nasebetle bir söylev vermiştir. 

Bundan sonra, Yüksek Iktisat 
Mektebi talebesinden Sungur Gürsoy 
"Ulu Onder" adlı manzum bir şiir o
kumuştur. Yurt talebesinden Tanus
lu Mustafa Remzi isminde bir genç 
te ayrıca bir söylev vererek, Atatür
kün anıdım se'amlamı~tır. 

Bunu müteakıp. büstün üzerini ör
ten kurdeHI kesilerek, cok muvaffakı· 
ye•le yapılan bu ~üzel bilst meydana 
çıkmıştır. Bu arada bando, istiklal 
marşrnı çalmakta idi. 

Tören bittikten sonra davetliler. ha
zırlanan büfede ağırlanmışlardır. 

ispanyaya bir heyet gidiyor 
Ekonomi Bakanlığı Müste;armm 

başkanlığında bir heyet, önümüzdeki 
hafta içinde Ankaradan şehrimize 
gelerek, buradan İspanyaya gidecek
tir. Heyet Madritte, esaslan evvelce 
Ankarada kararla§tmlan, yeni Türk· 
İspanyol ticaret anlaşmasının son 
konu~alarmı yapacak ve imzalaya
caktır. 

Hcyc:t Madritte, İspanya ile fın • 
dık ihracatınm birleştirilmesi mev
zuu il.zerinde de temaslar yapacak· 
tır. 

döndüğü zaman, onun kendinden geç• 

mit bir halde, nerede ~lduğunu tama
m.ile unubnut ıibi dalgın, hareket.iz 
ve sağır duruıu eözünden kaçmach: 

- Ne oldunuz? dedi, buyurun, ~ı
kalrm. 

Cemile Hr1ak, ~zinaiz adımlarla 
kah çok hızlı, kah çok yavaş, arkası
nı duvara dayayıp durarak birkaç 

KUÇUK HABERLER 

• üç gündenberi yağan yağmur
lardan dolayı Trakyaya işliyen oto
büsler seferlerini tatil etmi~~erdir. Bu 
yüzden Şark Demiryollan, bilhassa 
posta katarlarına, fazla vagon ilave 
etme lctedir. 

• Kabataş Lisesi Almanca öğret -
meni Lütneri yaralıyan Bürhanettin 
hakkında daha bazı suçlardan dolayı 
yeniden takibata ba lanmıştır. Bür -
hanettinin evvelce Izmirde Kemeral
tında tütün ve sigara bayii Davut 
Şükrünün dükkanından 20 lira, An -
kıırada Atatürk Terbiye Enstitüsün
de talebe iken de bazı eşyalar ça'dığl 
tahakkuk etmiştir. 

• Son bir hafta içinde yumurta fi
yatlarında yeniden esash bir yüksel
me olmuştur. Şimdi !stanbulda yu -
murta fiyatları eandığı 32 - 33 lira
dır. Bu yıl içinde yapılması düşünü
len yumurtacrlar birliği geri kalml}· 
tır. 

• Mülkiye Mektebinde ikinci ve 
üçüncü smıf'arda tedrisata Teşrini -
sanide başlanacaktır. Birinci smıfta 
ise derslere dört gün evvel başlana
caktır. 

• Galatadaki Musevi mektebi öğ
retmenleri kültür direktörlüğüne mü 
racaat ederek maaşlarını muntazam 
alamadıklarını bildirmişlerdir. Mek -
tep idaresi, talebe sayısının gittikçe 
azaldığını ileri sürmektedir. Kültür 
idaresi durumu incelemektedir. 

• Bazı kimselerin Usküdardaki 
Karacaahmet mezarlığı ııervilerinden 
bir kısmını keserek götürdükleri gö
rülmüştür. Belediye zabıta vasıtasiy
le servileri tahrip edenleri yakalata
rak haklarında takibat yaptuacaktır. 

• • Belediycler Bankası hissesi ola
rak, belediyelerin her yıl bütçelerin
den ayırdıkları yüzde beşlere ait he
sapların !çişler Bakanlığına munta • 
zaman gönderilmediği anlaşılmıştır. 
Bu tasarruf hesaplarına ait cetvelle
rin, bundan sonra, her üç ayda bir 
Ankaraya gönderilmesi bildirilmiştir. 

• Diln Eminönü Halkevinde ha
zırlanan konserlerin üçüncüsü veril
miş, toplantıda küçük bir çocuk şiir 
okumuı ve lffet Oruz tarafından bir 
söylev verilmiştir. 

• Ciimhuriyet Bayramı münasebe
tiyle dün gece Alayköşkünde bir mü
samere verilmit ve gösteriş kolu ta
rafından "Babamın güm.hı., temsil 
olunmuıtur. 

• Yarın genel maaı dağıtımı yapı
lacaktır. şyarlara ınaaı tutarlarmm 
bir kısmı yeni basılan ve piyasaya ~· 
velki glın çıkarılan 25 ve 50 kuruş -
luklardan verilecektir. 

Esnaf kurumları mali buh
ran geçırıyor 

Esnaf kurumları başkanları top· 
lanarak yeni bir merkez heyeti seç· 
mişlerdir. Yeni merkez heyeti lo
kantacılar cemiyeti başkanı saylav 
Cemalin başkanlığı altında teşekkül 
etmiştir. Heyetin diğer üyeleri Ter
ziler cemiyeti başkanı Halit, Sütçü
ler başkanı Ferhat, Kahveciler baş
kanı Celal ve Bakkallar başkanı Rüş· 
tüdür. Yeni merkez heyeti bir top • 
lantı yaparak durumu incelemiştir. 
Esnaf kurumlarının ciddt bir mali 
buhran geçirdikleri anlaşılmaktadır. 
Durumun düzeltilmesi için bazı ted
birlere başvurulacaktır. 

Ekmek 12,5 kuruş oldu 
Yeni ekmek narhı dünden itibaren 

tatbik edilmeğe başlanmr§tır. Ekmek 
12,5, francala 16 kuruştan satılmak
tadır. Maamafih buğday fiyatlarmda 
dü~üklük olduğu, gelecek haftalarda 
ekmek narhmın da ineceği söylen -
mektedir. 

muvazenffi~ hamlede merdiveni çık
b. Bir maaa ba,ına oturdukları za. 
man Tahsin Bey onun sapsan oldu
ğunu daha iyi gönnüıtü. 

- Neniz var Cemile hamın? di· 
ye sordu, burası hOf41JIUza gibnedİy· 
se çrkalnn. 

Cemile alt dudağmı nıırıyor, kaJ· 
la.rmı çatarak •UHtyordu. Elleri an
ıızın ~P bir aurette ütümeie baı· 
Jadıiı için avuçluım hohlamaya 
baıladı. Bütün vücuıdü titriyordu. 

Tabiin beyiın ha'.Yffti artıyordu: 
- Ne oldunuz gutüm? Bendenize 

mi gücendiniz? Yallah ben en1amam 
destandan, maniden. .. Gene de bO§U• 

ma getti çok, bir erbabına. .. 
Cemile maıanm altandan ayağı ile 

Tahsin beyin dizine vur•ak, kwk 
ıeale: 

- Suı be fapıal! dedi, ne desta
nı, ne manili.... Benim içim kan gi
diyor. 

- Ne oldu ki? •• Ne kanı? Kadınca 
bir rahabızlığmn var ise eve döne
lim. 

- Sual paıtırman az gelmi4 senin 
goaliba... Sus! Benim kafam kızgın 
zaten. .. Biraz putmna zıkkımlan da 
auıl 

- GaTıon bilir zaten, getitT. 
Cemile birdenbire ayağa kalkb: 
- Sen otur, tıkın, ben gelirim. 
Tahsin bey de ayağa kalktı: 
- Ben de geleyim. dedi. Bir ra-

Bir İngiliz 
Generali 
Anlatıyor 
İngiliz ordusu mütekait generalle• 

rinden Arthur Lcvine kendi tayyare
sile ve karııile birlikte şehrimize gel~ 
miştir. 

General Büyük Muharebede 'il! 

Çanakkalede Türklere karş't harp et• 
miştir. Kendisi mütarekede İstanbul• 
daki işgal kuvvetleri kumandanı olan 
General Haringtonun en yakın ar -
kadaşlarındandır. 

General tekaüt olduktan sonra Af· 
rikada Kenyada oturmaktadır. Ara• 
da sırada tayyaresiJe İngiltereye gi· 
dip gelen general bu seyahatlerinde 
~5 defa memleketimize uğramıştır. 
Şimdi de İngiltereden karısile bir· 

liktc ve tayyare ile Kenyaya giden 
Arthur Levine kendisile Perapalas 
otelinde konusan bir muharririmize 
şunları söyler?;iştir: 

- Memleketinize §İmdiye kadar 
birkaç defa geldim. Bu seyahatimde 
de şehrinizde bir müddet kalacağn:n 
ve hava açar açmaz Afrikaya hare• 
ket edeceğim. 

Bu münasebetle şunu söylemek 
vazifemdir ki havanın fenalığı yil· 
zünden Y t§ilköyde yc:re indiğim za· 
man meydandaki Türk memurlarının 
bize karşı gösterdikleri çok nazik 
muameleye pek müteşekkirim. 

General Çanakkaledeki hatıralantl 
dan bahsederken de demiştir ki: 

- Çanakkaledeki harpte bizzat 
bulunduğum isin Türklerin burada· 
ki muvaffakıyetlerini yakından gö • 
renlerdenim. Ben şimdiye kadar 
Türk askeri kadar her cihetçe iyi ve 
tam bir asker görmedim. Çanakkale 
harbinde bizzat kumandanl:k edeJJ 
Atatürklin askeri dehasına hayra• 
rum. 

General siyasetten bahsetmek i9"' 
tememekle beraber İtalyan • lngil~ 
ihtilafı hakkında da şöyle demiştir: 

- İngilterenin şu veya bu bakım• 
dan İtalyan • Habeş harbini durdu~
mak istediğine dair politika mabaft· 
!inde söylenenlerden ziyade !ngiliıt 
halkının düşüncesine kulak veııntk 
lazımdır. Bugün bütün İngilizler has: 
bi, İtalyanın Afrikada genişlemesı 
endişesilc değil, harbi harp olara1' 
fena bulduklarından tel'in etmekte· 
dirler. 

Akıl ve mantık bu harbin sulhen 
hallini icap ettirmektedir. Çünkü a~
beşistao çok müşkill ve arızalı bit 
arazidir. Bu harp belki de senelerce 
sürecektir. 

Mütekait gene ıtl ngiltere in~~ 
bafi liiKkınaa da unıarrsoyrcını:ştu • 

- İngilteredeki intihabı bugünkil 
milli hükumetin kazanacağını zanne'" 
diyorum. Çünkü lngilteredeki ekse
riyet bugünkü kabinenin idaresindell 
memnundur.,, 

Yol çalışmalarına son 
veriliyor 

Bu yıl içinde, yeniden yapılacak 
veya tamir edilecek yolların bir k;:: 
mmm inşaatı bitmiştir. Kış geldıg• 
için faaliyete şimdilik nihayet verile" 
cek, Martta tekrar çalışmalara baş .. 
!anacaktır. Maamafih şehir dahilinde 
yanın kalan yolların bitirilmesine ça'" 
lışılacaktır. Hususi idare, bu yıl ~e 
kadar ve ne cins yol yapıldığını ~ıt 
raporla Bayındırlık Bakanlığına bıl" 
direi:ektir. 

lstanbuldaki milli emiak 
İstanbul Milli Emlak idaresi, ls • 

tanbulda ne kadar emlak olduğunıl• 
bunların değerinin ne bulunduğunı.l 
teabit etmek için bir hey~t ayırmış" 
tır. Şimdiye kadar Milli Emlak id3 • 

resinin elinde ne kadar bina, ars~· 
tarla ve saire olduğu kat'i olarak ~ı· 
linmediğinden muamelelerde giiçtulc 
çekiliyor, bazı itler geri kalıyordu· 

bataızlığınız. •• 
- Hayır hayır, ıen kmııldama· .. 
- Olmaz, re)eyirn • 
Cemile, Tahıin Beyin kendisil\l 

takibe ha:arlandrğmı görü~e, etr~· 
taki masalarda oturanlaınn hepU~ 
batlanru çıevirten öfkeli bir bayko'tt' 
la: 

- Sen otur eliyorum! diye baid"' 
cb. 

Ve ıandalyelere. masalara ~· 
rak, bir yMasa çn·pınıtı J :? merdi"~ 
ne koıtu, baıamaklan hı:da iner~~ 
aıağıdan bir tepsi içinde meze, ı t.I' 
ve nire getiren bir çırağa ,idde 
çarptı. 

Müthit bir f&Jlilrll kopmuş -ti 
Cemilenin: 

- Ay koluml diye haykırchğı diY 
yulmuıtu. 

Tahıin bey ve orada bulunaO " 
damlardan bir kumı ko,tu!ar. ...,. 

Cemile baaamaklann üstüne r 
varlannuı, y&tıyor, k1vranarzk do~ 
rulmıya çalıııyordu. Yanında kıfY, 
mı, bir tabak, öteye fttlamı§ bir ~ 
tal ve baıamaklardan etekleTine fi ;p 
ramıı yemek lekeleri vaırdı. i•b' . 
Bey hemen kotarak Cemileyi kol&I~ 
dan tutup kaldırmak iıtedi. Kıt b 
kore daha, avazı çrktığı kadar: 

- Ay kolum! diye havkmn•ştı 
Arkası vıır 
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BEŞ YILLIK ENDUSTRI 

Demir Sanayii, 1936 Yılı 
Kalkınma Progra

mının En Başında Geliyor 
[Ozel aytarımız bildiriyor] 

Ankara, 30 
Sümer Bank, ekonomik kalkınmasının en önemli 

f Ş 1 e r i n d e n 0 ı a n e n d ü s t r i alanına ait yeni yıl 
Programını ince ı emektedir. Ev ve 1 c e tesbit edilmiş 
alan ve kurulması yıllara aynlan fab~ikalard":n ~ühi~. bir kIS
~ı 1936 yılı içinde başarılacaktır. Yenı .. Y~.ı f~alıyetıne ıkı ay var. 
ŞJJndidcn, Sumer Bank, lizım gelen bütun ılk hazırlıklara baş
laınış bulwımaktadır. 

193~ yılında başarılacak ola~ işle~en . e~ önemlisini . demir 
1inayıi teşkil etmektedir. Demır endustrısınden sonra çımento 
~~ Malatyada kurulacak pamuklu mensucat fabriıkası gelrnekte
dır. Bu fabrikalara ait projeler hazırdır. 

Bundan başka kurulacak Porselen fabrikası inşaatına da 1936 
Yılında başlanacaıktır. Bunun için getirtilen mütehassıs incelc
rneıer yapmaktadır. Gemlikte kurulacak olan sun'i ipek fabrika· 
•rnın makineleri zsmarlanmışur. Önümüzdeki ay içinde fabri
kanın kurulması ihale edilecetkir. Faıbrika 1936 Eyl\ılünde işle
lneğc ıbaşlıyacaktır. 

tYÜp diıpanıerine yardım 
"' ~k.ra, 30 (Özel aytarımız bil
L~!°") - Kızılay cemiyeti mer -
-ı. E)"Üp wrern diapanaerinin in· 
'-•11ıa Y•rdım makaadile 1000 lira 
IÖııdennittir. ~ 

\'eni Su itleri direktörü 
et· ~llkara, 30 (Özel aytarımız bil-
1.!~or-) - Malatya au itleri direk
~ı Ca.,t Ankara au itleri direk -
t~ r ~Uiiine, Ankara sa itleri direk • 
'd°!ü Salahaddin Malatya au itleri 
ırektörl\iiüne atanmııtrr. 

~odern bir 
ı,.•lthan• ı-•ptl•e•k 

"' ıi)alıkeıir, (Ozel aytarımız bildiri-
.,or v:u. • · d od b' irı 1.t.. :- uayetımız e m em ır 
~'~ne yapılmak üzere geÇ_enlerde 
ı,~ndırına ilçesi dahilinde inceleme
tin/ bulunan Baytar Direktörü şeh· 9z.e dönmüştür. 
\il ilndırrnanın cenubunda ve yedi 
l'c~ctr~ mesafede Edinciğe yakın 
lt ~r çıftliği münasip görülmüş ve 
tu~!~~t Tarım Bakanlığına yüksel-a :ı ır. 
ta hillcanlıktan cevap alındıktan son
llttııne::~~ı faaliyets giriıilcccği haber 

Adanada yeni caddeler 
, açılıyor 

Samsun Su itleri direktörü 
Ankara, 30 (Özel aylarımız bil

diriyor) - Baymdrrlık Bakaalıiı 
Sular Genel Direktörlüiü bat mü -
hendialerinden Sabri Tala7 Samsun 
sekizinci daire au itleri direktörlü
iüne atammflır. ----

Reıim sergiıi açıldı 
Ankara, 30 (Ozel aytanmızdan)

llk defa Cümhuriyetin l O uncu yıl
dönümü günü burada Halkevinde 
devrim resim sergiıinin üçüncüsü bu
gün açılmı§tır. 

Trabzonda peçe ve çarşaf 
kalktı 

'Tr .. ı...vn (O;,ı;ct •ytartmız bUcııfl • 
yor) - Yapılan daimt takip neticc
ıinde Trabzonda peçe ve çarpf yüz
de yetmi§ nisbetinde kalkmıştır. Ye
di sene evvel ilbay Sait zamanında 
başlanan çalışmalar anoak §İmdi ıe· 
mere vermcğe başlamıştır. Bunun se
bebi, şimdiye kadar bu işin esaslı su
rette takip edilmemesidir. 

Samsunda ekmek 
ucuzlatıldı 

Samsun, (Ozcl aytarunız bildiri -
yor) - Birkaç aydanberi, ekmek fi
yatlarına her hafta zam yapılıyordu. 
Btlediye yeni tedbirler almış ve l 3 
kurup satılan üçüncü ekmek dokuz 
kuru! on paraya, l S kuruga satılan bi 
rinci ekmek te 13 kuruşa, ikinci ek
mek te 12 kurup indirilmittir. Ek· 
mek fiyatlarındaki ihtikarın kaldırıl
ması halkı çok memnun etmigtir. 

)or) ~dana, (Ozel aytanmız bildiri
tiııc - Birçok tehir yollarının tami
l-ıu1c;e ıcniı1etilmesine ba§lanmıştır. 
Jc.d illet konağından köprü başına 
)'ol~· olan kısma parke döşenecek, 
tir. ş~~aç metre daha geni§letilecek- lzmirde tütün pİyaaaıı 
llın t ıt~e hergün birkaç yeni bina-

cınetı atılmaktadır. canlandı 
B id lzmir, (Ozel aytarımrz bildiri· 

U ay fiyatları mütema- yor) - Tütün piyasaıı bazı mınta-
).f diyen artıyor. katarda hararetlenmeğe baılaınıttır. 

biıdk· leernaıpap, (Özel aytanmız Muğla ve Sökede açılan piyasa Uze
t\irı b~Or) - Buğday fiyatları her- rine muhtelif tütün kumpanyaları har 
flura ıra~ daha. artmağa batlamııtır. raretle müba}"Clata başlanu§lardır. Fi. 
lcitrıi~ 1~ilik kiloıu 6 kurup yük- yatlar 80 - 90 kuruı arasındadır. Yal 
laıc • :ı r. Pıyatlann daha çok yüksel- nrz inhisarlar idaresile Felemenk tü-8! bcJctenilmektedir. tün kumpanyası 100 kuruıtan tütün 
~urı:r:ç &Un ön~ ekmek narhını 8 almıtlardır. Çine'de de piyasa açrlmıı 
~ ~ ıı 9 kurup çıkaran ıar yöne- ve lnhiaarlar ideresi 100 - l 02 kurut
lltrhnu rulu aon toplantmnda ekmek tan tütün almıştır. Mi1iata, Karaova
Çı~ttn tekrar arttırarak 10 kuruta da inhisarlar idaresi 105 kuru§tan tü 

~~!tı===~========================t~ü~n~a~l;m;ı~ttı;r;·================== 

C" 
1t.u::'1Uriyeti~ ~2 inci yıldö~ümü ilgisiyle Çocuk E~irgeı:rıe 
clıl'nıi§:un Kuçükpazar nahıye kıolu elli üç yavruya elbıse gıy-

Türk hakimleri çalıtıyor 

Diplomasız 
Hakimler 

. 
• 

Ankara, 30 (Özel ayta~ız bil 
diriyor) - Son dört sene ıçınde h 
kimliğe 31 7 hukuk fakülteai me 
zunu alınmııtır. Bunlardan 29 u ka 
dındır. Dört yıl önce kadroda hu 
kuktan mezun olmıyan hi.kim ıa 
yııı 842 idi. Bugün 603 tür. Bu aay 
ya imtihan olarak aorru hakimi ol 

. 
-. . 
1 

• . 
. cak aorru hakimi vekilleri de da 

bildir. Hukuktan diplGmah olmı 
yanlann olanlara ni.l>eti yiizde 
kırk ikiden otuza düpnüftiir. 

Sümer Bank mağazalan 
direktörleri 

1-Ankara, 30 (Özel aytanmız bi 
diriyor) - Sümer Bank yerli ma 
lar pazan direktörü O.man keres 
teci Beyoilu maf azuı direktörlü 
iüne, Beyoilu mağaza11 direktöru 
Ekrem Ankara maiazuı direktör 

1-
-. .. 
-

lüfüne atannvıtır. 

1 
Faydah 
Bir Çamur 

r) Aydın, (Ozel aytanmız bildiriyo 
Germencik kamununa bağlı Güllü 
faydalı bir çamur tarlası vardı 
iki yıl önceye kadar lzmir ili 11nı 
içinde bulunan bu ilçeye birçok yu 
taşlar gelir, istifadeye .çalıtırlar. 
bay Ozdemir Günday, başmühend 
ve daimi kurul üyeleri bu kamuna 
derek ince]emeler yapmı§tır. Aynl 
tahsisatla çamur tarlasında 3 oda 

de 
r. 
n 

rt-
n-
is 

gi-
an 
ve 

bir gazino yaptırılacaktır. 
Bunun için bütçeye kifi tahsisa t 

konulacaktır. 

fK""ö"Ç'(j K TELGRAF 
~e:RLERI 1 

• Aydın, (Tan) - Sanatkar M 
nir Nureddin ve arkadaştan bura 
ıelerek Kızılay kurumu menfaati 
bir konser vermişlerdir. Konser 

il· 
ya 
ne 
bir 

hayli hasılat bırakmrıtır. 

ayı • Niksar, (Tan) - Tokat ilb 
Recai gchrimize gelerek genel nü 
aayınu hakkında bir konferans verm 
tir. 11bay, Erbaa yoliyle Tokada d 

fus 
it 

ön· 
müştür. 

ay· 
tar 
r. 

Tokat, (Tan) - Son günlerde f 
dalı yağmurlar baılamıştır. Kurak 
lalarda reçbcr çalıtmalan artmııtı 

• Yalova, (Tan) - ilçemizin 
mayei Etfal Cemiyeti menfaatine t 
tip edilen deniı: gezintisi 497 lira 

Hi-
er-
ka-

zanç temin etmi§tir. 
ğ· 

eni 
dir. 

a 

• Akdağ Madeni, (Tan) - O 
retme"nler bir toplantı yaparak y 
yıl itleri üzerinde göriifmilfler 
Sonunda yeni ilçe bafkanı onurun 
bir ziyafet verilmittir. 

ve • Adana, (Tan) - Kozalann 
diğer ürün piyasalarının yüksek 
maıı burada ev kiralarına tesir etm 

ol-

tir. it-

nı· • Kayseri, (Tan) - Atatürk a 
tının karşısındaki cadde asfalt ola 
yapılmağa baılanınıttır. Bu, ıeh 

rak 

mizdeki ilk asfalt caddedir. 
rİ• 

u-
Is-

• Balıkesir, (Tan) - Şamh kam 
nuna bağlı Armutalan köyünden 
mail oğlu Kemal, Mehmet oğlu 
hak, Tahir oğlu Hasan Çavuı, H 
seyin oğlu Rızanın Uzerlerinde ta 
dıklan tabakalannda kaçak tiltün 
ıigara kiğıdı bulunduğundan kır 
lira para cezasına çarptrnlmıtlardı 

ı ... 
Ü• , .... 
ve 

kar 
r. 

Ayni köy oturganlanndan o 
Üzerlerinde yalnız kaçak tütün bu 
nan Hüseyin Çavuı kardeti Şuayyı 
ve Tevfik te yirmiter lira para ce 

lup 
Ju-

p 
za-

sına çarptırılmıılardrr. 

ke· • Tokat, (Tan) - Yegihrmak 
narlannda ekilen pancar ürünün 
Turhal Şeker Fabrikasına ıevki 

ün 
iti 

hemen ~ltirilmek 0%eredir. 

1 
-

- -
FOTOCRAFINIZI BiZE GöNDERINIZ, 1 

KARAKTER1N1Zl SiZE SöYLlYELlM 

Hamdullah Suphi 

ol 
Yüzü taliinin kendisine yar 
duğunu gösteriyor. Bir hasta
ğın sadece teşhisi ile iktifa et
ekten ziyade, tedavisi yollan

h 
m 
nI arayan bir doktordur. Seya .. 

ate karşı büyük zafı vardır. 
erinde durarnıyan cevval bir 

n.sandır. Zekası ile gördükleri
ayn ayn geniş miheklere 

urur. Daima mütebessimdir. 

h 
y 
1 

ni 
v 
T atlı istihzadan hoşlanır. 

d" 

s 

Hatiptir. ~üzel söyliyenleri 
ınlemesini bildiği gibi, güzel 
öylemesini de bilir. Kendisinde 

1 

b" 
yi bir diplomat olmağa lazım . .. . 
utün vasıflar vardır. lnccUk, J !anılmış hır cumJe daıma arad~ 
üzel san'atler ve yerinde ıkul- ğı ve bulduğu zevklerindendir. g 

• • • 
Tevfik Klmil 

Vazifesine ga
yet dikkatlidir. 
Karakteri ciddi
dir. Hatta o ka
dar ki insanlar 
kendisini hazan 
soğuk bulurlar. 
Hoşuna gitmi
yen şeylere kar
§I ise büsbütün 

kapalı bir insan kesilir. Az ko

nuşur, fakat güzel söyler. 

Resimlerinizi 

HQseyln 
Gözlükleri ıyı 

gönnesine mani 
değildir. Kibar 
ve nazik tavır· 

lariyle hem söy
lediğini iyi bilir, 
hem söyleneni i
yi anlar. Yapıla
cak şeylerde ve
receği kararlar -

Ragıp 

da daima isabet eder ve isabeti
ne kani olduğu kararlarını ka
bul ettirmek ister. 

Gönderiniz 
Paristeki Sorbon Universitesi pai- ı da bir tahlil yapılacaimı merak ~de

koloji • Ruhiyat grupu sekreteri Jan cekainiz. 
Carteret'nin latanbuldaki kıaa ikame- "Tan" okuyucularından kendi fizi. 
tinden istifade etme~ ve. karileriıni- yonomilerinden kendi karakterlerini 
ze de faydalı olmak 11tedık. Meflıur okumak iıteyenler de bu ruhiyat mü
adamlanmızdan ve okuyucularımız- tehU1ıaımn tahlillerinden iıtifade ede 
dan bazılarının fotoğrafilcrini kendi- bifeceklerdir. 
sine verdik. Mütehaaaıı bu fotoğrafi
ler üzerinde tahliller yapmak hak
ltuıdaii arzumuzu kabul etti ve her 
gün matbaamıza gelerek çalııtı. Bu 
çalıımalann ilk tahlillerini neıre de
vam ediyoruz. 

Birçolc!amu tanıdıimız bu zevatın 
mizaçları haldmıcla yapdan tahlilleri 
okurken ıiz de bunlardaki isabeti sö
recek ve kendi hakkınızda da ne yol-

Arzu edenler bize gayet net çekil
mit. kabi!se retup\i% ve tercihan 9/ 12 
büyüklüğünde kafa reaimlerini [fo
toğraf tahlilleri servisi] iıaretile ga
zetemize göndermelidirler. 

/an Carteret bu resimlere 
bakacak ve size karakterinizi 
söyliyecektlr. 

Foto§rafinizi 
karakterinizi 

bize 
size 

gönderiniz, 
söyliyeli m 1 

.................................... 

Tasarruf Günü 

Bankalardaki Tasarruf 
50.000.000 Lirayı Buldu 

Bugün Arsıulusal 
Tasarruf Günüdür 

Bugün, arsıulu
sal tasarruf günü
dür. Şimdiye ka
dar dünyanın bü • 
tün köşelerinde 
bu uğurda birçok 
çalışmalar olmuş 
ve h. ..1 senenin 
tasarruf gününde 
tasarruf yapan 
halka büyük ikra
miyeler verilmiş -
tir. 

Türkiyede ilk 
tasarruf, lş Bankasının halka 1 İş Bankasının bu uğurda attı
dağıttığı kumbaralar ve muame- ğı adnn üzerinde Ziraat, Em
Jatmda açtığı biriktirme hesap- lik, Adapazarı Türk Ticaret 
lariyle başlamıştır. Bankanın Banıkalan gibi ulusal müessese
kuruluşundan sonra ortaya atı- ler de yürümüş ve bunların da 
lan bu fikir, halka gerçek bir ta- tasarruf hesapları bir hay~ ~ -
sarruf terbiyesi venniştir. İş bannış ve umumi tutar ellı mıl· 
Bankasının kumbara hesaplan, yon lirayı bulmuştur. 
bundan dört sene evvel 3 - 4 Bugün, ulusal bankalarunız -
milyon lira iken geçen sene bi- da tasarruf hesaplan bulunanlar 
lançosunda bu biriktirme ve ar- arasında keşideler yapılacak, 
tırma hesabı carisinin 17 mil- tasarrufu bilen ve buna kendini 
yon Türk lirasını geçtiği görül- alıştıran yurddaşlar arasından 
müştür. talililer seçilecektir. 

Vur, ama dinle! 
Biliyor muıunuz, ata JAflan a,,._ 

ıında da modaıım, a'llamını ve kuv• 
velini kaybedenleri oluyor. Meaela: 
"Etek h~n ne anlar'' diye bir lif 
varcbr. Hallbuki hep biliriz ip. hoşaf
tan aDbmak etekliğe mani te,kil et
mez. 

Ben, bunun sı'bi bir lif daha bili
rim ki, calibe doiu dillerinden lÜl"kçe-

. tir· 
ye l'esnut . ,2!_1_1,, 

"V .... , ama Q1lllC 

Bu sözü ne münuebetle, kim aöy. 
lerrıİ! doğruıunu lııihniyorum. Lilkin 
artık bu aözün hiçbir değeri kalma
dıiı için kimin söyleditini araıtırma
ia da lüzum l{Önnem. Çünkü: 

Vur, ama elinle diyenden ne hayır 
selir? 

Bir küme hem sopa yer, hem de 
pzel aöylemez. Dayak yiyenden din
leme dinlense fa-yat dinlenir • 

Bu sözü aöylipn kimae, siiya: 
- Var ama brfmdakinin aöyledi

ii hlıkikate kulaldamu bkama ! de
melc btemiı. 

Bir kwe hakikat anyan a<lam vur
maz. Vurulan adamdan da hakikat 
cJep1, IOPUUD liHİ ititilir. 

Ne Wafmdan tutsak çarpık relen 
ha sözü 7rrtıp abyorum. Hakıız mı· 

dersiniz? 
JllD bö-' __ ı_:_: -Elim deidikçe .. ,..e _, SOZ• 

leri .,...,.. darbaneael kollek~i
yonumuzu "fersude" eı:radan l'emiz
lemeie çalııacaiım- Muvafık mı? 

B. FELEK 

Habeşistanda 
italyaya 
Verilecek Yer 

[Bat tarafı 1 incide] 
tedir. SaoıJdrğına gc:re, hu konut • 
mada, müzıakere eaaaı için doıtane 
bir ıekild~ hal çart:leri aranılmau 
g;;rüıülmÜ§tÜr. 

Tef errüat konuıulacalc 
Londra, 30 A.A. - Rcsm' maha

fil, Pariste Fransrz ve İngiliz müta• 
hassısları arasında tesbit edilen tek
liflerin, tcferrüatına ait noktaların 
tasrihi için Londra ile Paris arasında 
bazı istişarelere lüzum göstereceği 
kanaatindedir. Bunlar Romaya mu
kabil teklifler şeklinde tebliğ edile-
cektir. Bu teklifler ancak Uluslar 
Konseyinin gelecek celsesinde Ro • 
maya tevdi edilecektir. 

Eden Ceneureye laareket etti 
Londra, !JO A~. -1!Clen aaat 1# ... 

te Cene11reye hareket etmİffİr • 
Londra, 30 A.A. - Paristeki 

Fransız - İngiliz görüşmelerinin, İ
talyaya veya Uluslar sos>'.etesin;. he~ 
hangi bir sulh şartı teklıf edılme5l 
hususunda bir anlaşmaya ulaşmadı· 
ğı haber verilmektedir. Bununla be· 
raber İtalyan kaynaklarından gelen 
son t~kliflerin de, pratik bir değeri 
olmadığı noktasında fikirler tama• 
men biribirine uygun bulunmaktadır. 

Fran•ız gazeteleri •ulh için 
tarih bile zikreJiyorlar 

Paris 30 A.A. - Gazeteler, Ce • 
nevre gÖrüşmelerinin umutlu bir şe
kilde başladığı kanaatini beslemek • 
tedirler. Petit Parisien diyor ki: 

''Laval ve Hoare, eksperler tara • 
fından hazırlanan proje hflkkında, 
tifahen ve daha tam bir surette an • 
laşabilecek't ri teferrüatı milnak~şa 
edebilecekler ve hususile bu proje -
nin, Betler Komitesi p~nile birle§ti
rilmesi şeklini tetkik edebilecekle~ • 
dir. Aloisi. her halde görüşmelere ış
tirak edecektir. . 

Bu yönden ayni faaliyet ve ayna 
hüınüaiyetle 15 gün kadar dev8;'1' et· 
ınek §8rtile ıulha erifilebilecektır. 

Petit Par:isien gazetesinin Londra 
aytarı diyor ki: . 

"İngiliz politikasına h~kım . ~.lan 
prensip, Uluslar Sosyetesıne göruş -
meler huıusunda istikamet ver~~
tir. İngiliz hükumetinin gayret}er1: 
eksperler planını. Beşle~ Komıtesı 
tarafından ıs Eyltııe dogru hazırla
nan proje ile birleştirmeğe matuf o
lacaktır ... 

Joumal ıöyle yazmaktadır: 
''Şu ~tte, İtalyanın diplomatik 

durumq fena değildır. İtidal ve uz
laşma ilteği hususunda çok kafi i
nancalar vennit bulunuyor. 

İtalyanlara bütün bu yapılan tek
lifleri reddettirmek suretile kendile· 
rine rol ayırmaktan her halde mem
nun olacak kimseler mevcuttur. 

Echo de Paris, hazırlanmakta olan 
Fransız • İngiliz tekliflerinin, Roma 
tarafından muhtasar surette redde
dilen 16 Ağustos tarihli Laval - E
den projesine bir avdet mahiyetinde 
olduğu fikrindedir. 

Londra, 30 A.A. - Eden, saat 
14 tc Cenevreye hareket etmiştir. 

Gruzya geldi 
Sovyet Rusyarun ilk Yakın Şark 

servislerine başlamakta olan Gruzya 
vapuru dün gece limanımıza gelmit
tir. Bu seyahat, vapurun bu istika -
mete ilk seferi olduğu için Sovyet 
vapur acentesi tarafından gemide bir 
kabul töreni yapılmı§ ve akşam ye • 
meği vcrilmittir. . 

'törende birçok maruf zevat ıle 
gazeteciler Jı.zır bulunmuılardır. 



l'lo. 18 Yazan: Zıya ŞAKIR 

Biri Ak, öbürü Kara İki At 
İstiyor, Fakat 

Uzerinde Hiç Benek Olmıyacak 

Cinci Hoca, derhal Mustafa Paşa
nın sarayına gitti. O gizli kapının 
önünde durarak, o heybetli manzara
ya (nazar) etti. Hocanın zekası 
- gördüğü şeyin ne olduğunu anlı\
maktan ziyade - onu tefsir etme~e 
kafi değildi. Birdenbire, bir adım ge
riledi: 

- Bre. çekilin. Cümlenizin hane
si harap olur. Buna Fir"ilvun sihri 
derler. Eğer tılsımı bulunmaz a, el 
sürülemez. Zinhar, kimse dokunma
sın. 

Diye enıir verdi. 
Oradan, hemen atma athyıp sür

atle sara.)'a geldi. Büyül: !:ıir tela~ ile 
Aka~alar akpısmdan geçti. Orada te· 
6adüf ettiklerine: 

- Mutfak eminine tez "ıabcr sa
lın. Bana biri ak. diğeri kara iki k0Ç 
getirsin. Amma Üzerlerinde bir tek 
bcıfck hulunmıyacak. 

Diye emir verd' Ondan sonra da 
Ha.sodaya giderek : 

- $aadet1G efendimiz; tepeden tır
nağa kadar dilz ak libaslar giyinip 
tezce taşra buyursunlar. Maslahat 
mUhimdir. Get'ikmeğe gelmez. 

Diye haber gönderdi. 
Arsıdım çok geçmedi. Biri pamuk 

gibi beyaz, öteki simsiyah iki koç ge· 
tirildi. Biraz onra da, b.aş•r:daki ka· 
vuğ'1hdan, ayaklarındaki el örmesi 
~or:ı plarma kadaı beyazlar giymi§ o
larak Padişah İbrahim geldi 

Cinci Hoca, Hasada kapı$ı önünde 
bUyük bir telSş ile padiş1hx karşıla
dı . EH erini semaya kaldırar.;k: 

- ı ıahi, yarabbi ı .. Sana nice ham· 
dedeyim ki, bize bu esrarı keşf t:ttir
din. Senin birliğine, azametine sığı
nıyoruz. Gayret bizden, 1\itf u kerem 
s enden. diye bağırdı. 
Padişah lbra'him, §3.§mnıştı: 

• - Hocam, ne var? .. 
Diye mırıldandı. Hoca, hiç bozma· 

Öı: 
- Hünkarım ı.. Daha hali ıual 

edersin. Ne olacak?. Az daha varmış 
olmasa imi iz: alem, harabe varır
mış. Ol kftfir Arnavut, zati şerife Ciy· 
le bir sihir yapmı§ ki, deme gitsin. 
lmdi, lif ırası değildir. Düş önüme. 

Diye homurdandı. 
Hocanın bu mahirane tela§ ve cid

diyeti, İbrahimin içine bir korku ver
mişti. Uy al bir çocuk gibi, Cinci Ho· 
canın emrine itaat etmiş, Hasodahlar 
kapısı önUne doğru ilerlemi~ti. Ak ve 
kara koçlar ; her §eyden bihaber, ora
da beklegmektelerdi. 

Hoca, artrk vaziyetin hakimi kesil· 
mi§ti. Sağına, soluna emirler veri· 
yordu: 

- Bre, tez bir leğen getirin. Uze
rinde yazıya dair bir nesne bulunma
r.m. 

- Çabuk bir kara saplı bıçak alı
verin. 

- Hey, ağalar! .. lçinizde ~sar'aya, 
ümmU sıbya!'l illetine müptela olan 
varsa buradan irağ olsun ... Üzerinde 
demire dair nesneler bulunanlar çı
kanın, bir tarafa koysun. 

Ve; Hocanın bu emirleri, derhal 
yerine getiriliyordu. 

Hoca, getirilen iyah saplı bıçağı 
padişaha takdim etıni~: 

- Devletlü sultanım!.. Al ıu bıça
ğı. Şu iki kurbanı taıafmdan ke&me· 
- e be:ıi vekil eyle. 
Demişti. lbrahim; bıçafr alnu}, 

titriye titriyc Hocanın emrine itaat 
etmişti. 

- Al Hoca l .. Şu iki kurbanı, bak 
nzası için .• 

- Olmadı, sultanım, olmadı. Hak 
nzaıı için demiyecekıln. Bu kurban
lan, hak rıza ı için kesmeyiz. Bu, 

har maslahattır. Bu kulunu, sadece 
vekil eyle. 

- ·Vekil ettim. 
Hoca, bıçağı padiıahın elinden al· 

mı : 
- Evvela, yıkın ıu karayı. 

Demiş; derhal yere yatmlan Sİ· 
yah koçu, bir hamlede ke::>mişti. Ve 
ıonra, bu zavallı hayva:ı çırpına çır
pına kanlar içinde can vedrken be
yaz koyun da onun yanın.:ı yatırılmış, 
o da vahşi bir bıçak darbesine kurban 
edilmişti. 

Cinci Hoca. Uz:erinde hiçbi!' yazı 
olmıyan büyük bir gilmüş leğeni ko
yunları:ı kan fışkıran gerdanları al
tına dayatmı : ayni zamanda. iki hcıy
vanın kanını birden bu leğenin içine 
almıştı. Sonra, bir dua okuyarak pa· 
di ahın elinden tutmuş, üç defa bu 
hayvanlann kanlı cesetleri üzerinden 
atlatmış, sağ e' inin şehadet parma
ğını leğendeki kana batırıp evvela pa
dişahın ve sonra kendi alnının üstü
ne bir daire yapmış ve sonr:ı da, ayni 
parmağını dudaklarının üstüne dayı
yarak lakırdı söylememek lazımgeldi
ğini padipha anlantmıştı • 

Hoca tekrar padişahın koluna gir
mi~. Hasodaya doğru ~ürüklemişti. 
Ayni zamanda içi kan dolu olan leğe
ni de beraber getirmeleri için işaret 
etmişti. 

Hasodaya girer girmez, hemen ba· 
tından sanğını çıkarmış, )ere yaymış. 
Parmağım tekrar ~a:ıa batı:-mış ; bil
.yük 1-ir daiıe resmi yapmış. Pad:şahla 
brraber bu dairenin içine girmiş. Oda
dakilere. dışarı çıkmaları isin başile 
işaret etmiş. Ibrabimi. diı çöktıire
r~k oturttuktan sonra kendisi de kar
ııısma oturarak dizlerini sımsıkı lbra
himin dizlerine dayamış; yüksek ses· 
le okumafa başlamııtı. 

Sert kelimeler; odanın çinilerle 
kaplı duvarlarına, yaldızlar ve renga
renk kalemkar işlemelerle müzeyyen 
tavanlanna çarpıyor; keskin üfürme· 
lere kan n tesbih sesleri, tehditk~r 
bir fısıltı gibi korkunç akisler yapı
yordu. 

Dua devam ettikçe Hoca coşuyor, 
kelimeler dudaklarında daha kuvvet
le canlanıyordu. Bazan Hocc. yerin
den sıçrıyor; dizlerinin üstünde diki
Hvor; yumruklarmı dşelere oogru 
aailıyarak: 

- Yaaaaa, mühaill .. Uhruç ... Yaaa 
settaill .. Udfu. Ya kahhar .. Ya kah
har ... Yaaaa kahhar .. 

Diye bağmyor; İbrahime kar~t 
kollarını açarak; onu, göze görü:ımi· 
yen meçhul hücumlardan korumağa 
çatı ıyordu. 

Padi ah İbrahim, oturduğu yerde 
tiril tiril titriyor; buz gibi terler dö
küyor; Hocanın eteklerine sımsıkı 
yapışarak evham ve korku ile kırpı
ıan gözlerini, vakit vakit köşelerde 
ve tavanlarda gezdiriyordu. 

Bu abne, yarım saat kadar de
vam etmişti. PadiŞ2b korkudan, Ho· 
ca da yorgunluktan anık bayıl:ıC"ok 
hale gelmi lerdi. 

Cinci Hoca, elindeki tesbihi, padi
ıahın boynuna geçirmiş: 

- Var, kalk sultanım Şu pence· 
reclen semaya bak. Artık heıaran si
hir el a kir etmez. Hiç ha\·feyleme. 

Demişti. 
Padişah ile Hocanın yorgunlukla· 

rı giderilmek için aşlama turunç §er
bctleri ve haJis Yemen kahveleri ge
tiriliyordu. Şimdi sedirde, padişahın 
karşısında oturarak azametle kurulan 
Cinci Hoc ~az:iyeti lbrahiır.e §U su
retle anlatıyordu~ 

- Sultanım!.. Meğer bu Kııra 
M~t fa Paıa denılen lain, pek yamıın 
bi:- ehhar imif. Mübarek canınıza ve 
tahtı aattanalıntzn kasdeylemiımig. 
E~er birkaç gün daha hayatta kalsa 
imi ; yaptığt sihir, canının kftr eyli· 
yccekmit··· J.'ermanınu: üzere &idip ol 
ecibe dedikleriııi gör<lüm. Bir de ne 
göreyim?. Kendinin balmı.ımum.ll\n 
tnsvirini düzdürüp bir taht ut.erine 
oturtmuş, dünyanın dört bucağııı::ı 
hükmeden dört kafir ecinni padi~ahı
nı da sağında, solunda durdurmuş. 

[Arkası var) 
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Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : KaraklS1 Köprlibatı 

Tel 42362 - Sirkeci MUhllrdar-

111111 ude Han. Tel. 22740. Hllll 

1 •• • 
SEKSULIN 
Ademi 

iktidar, 
Bel 

gevşekliği, 

Dermansızlık, 

Vücut u Oima~ın 
vorgunluQunda 

pek müessir .,. emin 
bir ilaçtır. 

eve ltf\ ıe~ 1 Trabzon yolu 
1 ERZURUM npuru 2 İkinci 

Sevgide Çözülemiyen Muamma teşrin CUMAR TtSl ıri"nil saat 
20 de HOPA'ya kadar ' 6772,, 

Sev&ide hemen herkes birtakım 
muammalar, içinden çıkılmaz istif
ham işaretleri karşısında kaldığını 
~nır. Halbuki bütün kainat nasıl dı· 
ına çıkamadığı birtakım kanunlarla 

ıdarc ediliyorsa aşkın da böyle ka
nunları, formülleri vardır. 

Bize Aksarıaydan Orta Behzad im
zasiyle mektup yazan okuyucumuz 
da kendini bir muamma karşısında 
nnıyor: 

' ... Anlatacağım maceranın ki • 
min baıından geçtiiini ya.zmama lü 
ı:um yok. Ancak ben günler ve ay
larca bu muammanın çö.ziilmcsine 
uiraıtım v• mu&Jalfalt olamadım. 
Acaba ne diyeceltainiz? 

"Oç buçuk aene cwvel on dokuz 
yaıında bir genç kızla otuz, otuz 
bir y(Jfında bir genç Mak8imde bir 
baloda tanııtılar. Gencin yanında 
nir.nnlı ı vardı. Genç ka delikanlı
.)'ı ve niıanlısını masalarnda .ziyaret 
etti. iki saat onlarla konuftu. Deli -
kanlıdan fazla niıanluı ile alaka • 
dar l>e do$.I oldu. Bu iki genç kız, 
ondan onra ark sık buluımıya baı
ladılar. Derken tabii delikanlı ile 
de ahbaplığı ilerletti ve nihayet o
na birtakım tekliflerde bulundu. 
Bu tahlilleri anlamamazlıktan ge -
len delikanlı bir 6Ün anneıüe otur
duğu e&Jin kapısında onu gördü. Mi. 
aalir koııulur mu? /çeriye aldı. Te
reddüt •diyordu. Fakat o, tereddüt 
etmeden deliltanlıya bütün kalbini 
döktü. Seviyordu, eğer bu niıanlı
lar evlenecek olurlana ölecekti. 
Yaııyamcudı. Filan filan .... Derken 
ni.şanlıları ayırdı. Ve gençle eıılen
di. iki büçuk şenedenberi beraber 
yaşıyan bu çilt ıimdi mahkemede -
dir. Hattô bir de küçük yavruları 
olduğu halde mahkemededir. Ayrı
lacaklar ... Çünki kadının beş altı 
acnelik bir aııkı olduğu, bu cişıkını 
çıldıra$İyc 6C&1diği, onun uğuruna 
birçok fedakarlıklar yaphğı, evlen 
meden evvel olduğu gibi evlendik
ten •onra da ona ıidip geldiği aa • 
bit olmuıtur. Hem ele yine bu kadı
nın itiralile sabit olmuffur. Dahaat 
var. Kadının Ôfılu, kocannın kapı 

Gen~ bir 
Sporcunun ölümü 
İstanbul orman mühendislerinden 

ve Galatasaray futbol birinci takımı 
müdafii Tevfik ölmüştür. Cenazesi 
31 llkteşrin Perşembe günü Cerrah
paşa hastanesinden kaldırılarak na -
mazı Beyazıt camiinde kılındıktan 
sonra Edirnekapı şehitliğine defne -
dilecek tir. 

Genç sporcunun ansız ölümü ken
disini tanıyanları çok müteessir et
miştir. Tanrı rahmet eylesin. 

komıuıu, aelômlalfığı bir adam • 
dır ... ı, 

Bu macerayı öğrendikten sonra 
herkesin aklına ayni sualler gelir: 
Mademki aşıkı vardı, neden bu genci 
nişanlısından eyırdı? Şimdi kocası o
lan bu genci evmiyor idiyse neden 
bu kadar karışık işlere girişti? Acaba 
öteki aşıkı değil de bir. zorba mıdır? 
Yoksa onu severken bunu da mı sev
miştir? 

Hayır ... Bizim anladığımıza göre 
genç ve fettan kadın -belki de ilk o
lan- evvelki §şıkını sevmiş , çok sev
miş, ihanet görmüş; darılmış; ondan 
intikam almak için fırsat kollamış. 
Bir gece baloda komşusu olan genci 
görmUş. Belki baloda aşıkı da vardı. 
Ona nUmayi yapmak için bu gençle 
ve nişanlısı ile oturmuş. Konuşmu§. 
konu~mu~, a§ıkının aldırı etmediğini 
görünce belki de tab'mı, mizacını 
müsait bulduğu bu gençle münasebe
tini ilerletmeğe karar vermiş. Bu 
genç. aşıkının evi civarında oturdu
ğu i!jin intikam aldığını hergün aşı
kına gösteremeğe müsaittir. Nihayet 
nişanlı gencin evine gitmiş, onu ni
şanlısından ayırtmış. Fakat anla~ılan 
ftşıkını yine yola getirtemediği için 
igi daha ileri götürmü ; evlenmiş, ço
cuk sahibi olmuş ve nihayet istediği 
de olmu ... Ilk aşıkı artık tahammüt 
edememiş, yelkenleri uya indirmiş· 
tir. 

Birçok k-adınlar !şıklarından inti
kam almnk için böyle maceraları hiçe 
!ayarlar. 

ÖLÜM 
Sivas-Erzurum hattı mühendisle

rinden Mühendis Bay Ömer Kala
mı taki hanesinde başlıyan-rahatsız
hğı neticesinde dün abalı Cerrahpa
şa hastanesinde vefat etmi§tir. Cena
zesi bugün saat 11.30 da hastaneden 
kaldmlaı;ak, namazı Aksaray Valide 
Camiinde kılındıktan sonra Edirnc
kapı Şehitler kabristanına defnedile
cektir. Dostlarının derin acılarına 
iştirak ederiz. 

• 

Mersin yolu 
iNEBOLU vapuru 1 lkioci

teşrin CUMA saat 11 de Mersine 
kadar ''6770,, 8671 

Trabzon yolu 
GÜLCEMAL vapuru 31 Birin

eiteırın PERŞEMBE günü ıaat 
20 de HOPAYA kadar. (6771) 

8672 

~--=· 

Kutusu 200 kuruş 
BEŞiR KEMAL - MAHMUT CEUT 
Ec..:anesı - Sirkeci 

ZA YI - 933 tarihinde aldığılll 

askerlik terhis tezkeremi kaybet • 
tim. Yeni.ini alacağımdan eıkiıjnirı 
hükmü yoktur. Yedek Deniz ıüb•fl 
Ekmel Uhami 

~111111111111111111111111111111111111111~ 
~ JEArt KiEPURA ~ 
: VE 5 
~ MARTHA EGGERTH S 
E tarafından yarablan 5 

§ SEVGiNiN i 
; SESi~ 
: filmi ,ehrimizde görülmemiı bir ~ 
E mUTaffakiyet kazandıtından ~ 

EM ELEK! 
E ıinemaaanda daha bir kaç ıün 5 
S ıröıterilmeaine duam edile• & 
- kt" ~ : ce ır. := 
;iııııııııııııııııııııııııııııııııııııırtı 

Bu akşamdan ıtibaren 

Saray slnemasınd2 
Sanşın artiıt ANNA STEN 
(Nan•• n df'hakir aktör FRE· 
DERIC MARCH tarafından 

temsil edilen 

i SLAV 
ihtirasları 
R uı ruhunu tuYir eden Fran
aız.ca ıö:ılü büyük fılminin ilk 
ıraeaı. llivefen \ ı;; lJl~· 

NEY'in hakilcf bir MIKE MA V· 
filmi: HOLtVUD'da Bir MÜSA· 
MERE GRATA GARBO-BAR 
RYMOORE - CHARLO -MA· 
LEK vesair büyük ıinema artiıi· 

" lf'rinin istirakile. Ye vf'nİ PARAMOUNT JURNAL 

• fatanbul, 30 A.A. - G~lataaa- ı••••• 
ray Spor klübü Genel Sekreterli • 
iinden: 

iSTANBUL HALKINA MÜJDE ---·-
Mücaaif bir kaza neticeainde he

pimizi terkeden kıymetli arkadltı· 
mız orman mühendui futbolcü T ev
fik' in cenazcai 31-10-935 perıembe 
günü saat 12 de Beyazıt camiinden 
kaldrrrlrp Edirnekapı mezarlığına 
defnedilecektir. 

Bütün Galatıısaraylılann ve mer 
humu aeven eikadaılD1"mln iıtirak 
lerini dileriz. 

istanbul'un en Lüks en Temiz en büyük 

AZAK SiNEMASI 
Pek yakında a4)11acakter. Çarşıkapı Tiyatro caddesi 

ialllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1111111111111111111111f 

~ T u·. R K Sinemasında VAHŞİ '°' ~ nn ~ t 
• • § ATLAR KRALI l.i\{ U\\ ~ ~ 

HEMŞERI : Büyük Türkçe ıözlü film görenleri hayran etmiştir. lliveten WİLLY FRITZ, LlL AN HARVEY. KAT~~ 
: DE NAGY. HANS ALBERT- PAUL HÖRBIGER ilah Ufa yıldıılarile çevrılen PRENSES EVLENIYO,,; ~ 
: muhtesrrn muzik tilm Avr ea FOX Habe, harb cephe1i 1ahneleri. Yunaniıtanda aon vak'alar Bütilr.ı• 
~1111111111111111111111111111111111 l.tanbul haftanın bu giiz.el filmi için konuıuyor llllllllllllllllllllllllllll~I ,,, 

ÖnUmUzdeki Cumartesi =-
~akacak olan haftahk 
alyaat Halk gazetesinin 

ismidir. • 
DDnya liyaaa11nı caıılanduan 

renkli ve temsili re.imler - halk 
masalı • Poliı romanı Caauı• 
luk tefnkası - Memleketimiz-
deki hadiselerin halk dilıle an-
latılışı . Hikiyeler, Fıkralar, ka
rikatfirler ... 

ve nihayet bunlardan 
sonra l j 

Gaxetenin yapraklan araaında 
16 ıabıfelik müstakil forma ha
linde bir tefrika ile 20, 15, 10,S 
liudan başlıyarak 200 okuyu
cuya mubtelıf kıymette hediye· 
ler dağıt•n zenfin ikramiyeli 
bir muaabaka _ 

Bunlar1n hepsi ••• hepsi ... 

HEM ŞERi 
ile beraber önümüıdeki ıki ıon 
tetrin eumarteıi ıünü ıiu ıe-
1 yor 
Fiyatı yalnız 5 kuru,tur. 

• • 

, ................................. _. ..................... -, 
YARIN AKŞAMiPEK sinemasında 
Senenin en gUzel • en nefis ve en mUkemmel bir §aheserlnl g6receksinil 

MARAHUANA 
500 dansöz - gözleri kamaştıran bir zenginlik - emsalsiz sahneler 
orijinal dans ve musiki Amerikanın en güzel kadınlara heyecanh ve 
çok merakh bir mevzu. 

, ___ Humarah biletler bugUnden satılmaktader. Telefon 44289 

, ... um Yarın akşam S U M E R sinemasında rnn•"1 
: Mevalmln en fazla muslkill, Çigan mualkl•I ve bir •tk ve hl• fllml olafl ı 

~ STRADiVARiUS ı 
E (KEMANLAR ÇALARKEN) ~ 

SUperfilmlnln ilk lraesl şerefine bUyUk gala ~ 
: Baş rolde: QUSTAV FROEHLICH ~ 
§ Numaralı yerlerin u kal..aıı hasebile yerlerın nelden aldınlmaaı rica olunur. J 

11111111111111111111111111111111111111111111111 Telefon: "4::211~1 111111111111111111111111111111111111111111111•11 
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Yunanistanda Durum 

Kondilise göre Cümhuriyetçiler 
Komünistlerle birleşmişler 

I<ondilis lider
lerin Ege adala
ı-ına sürülecek
lerini bildiriyor! 

Atina, 30 (Özel aytarımızdan) -
~aşbakan Kondiliı Ciımhuriyetçi par 
tılerı liderlerinin krallık aleyhinde 
t_ahriklit yapmak üzere komünistler 
ılc birle tikleri için Papa Anastasiyu' 
dan başka diğer liderlerin de Ege a
dalanna sürüleceğini söylemiştir. 

Kondili.s itham ediyor 
Atina, 30 A.A - Kondilis, Cüm • 

~Uriyet partisi şefleri Papa Andereo 
ıl~ Papa Anastasiu'nun tevkifleri ha
dısesindcn dolayı teessüf duyduğu -
nu, fakat buna bizzat bu ıeflerin ıc
~ebiyet verdiğini, basın'a bildirmiş • 
tır. General demiştir ki: 

''Rejim meselesini ortaya süren biz 
değiliz. Venizelos isyanı Cümburi
}tctçilerin kuvvetini kırmııtır. Rejim 
nıeselesi ergeç ortaya çıkacaktı . ., 
. kondilis, Cilmhuriyctçilerin, millc
~ın ekseriyeti tarafından istenmiş bi-
l' olsa, tatlı bir demokrasiyi kabul 

bc~iyeceklerini söyledikleri halde, 
Ük\tmetin, halkın isteğine mutava • 

at~ karar vermi bulunduğunu söyle
?'11.ı. Cümhuriyetçilcri kon inistlere 
tltıhak etmek ve bir ihtilal hanrla -
nıa~ı.a itham etmiş ve bükttmetin a
~yı~ı muhafazaya azimli olduğunu 
soylıyerck sözünü bitirmiştir. 

Beyannameler 
Atina, 30 (Ozel aytarrmızdan) -

~?sta memurları gazete paketleri 
1s1ndc krallık aleyhinde beyanname· 
ler YGkal mışlardır. 

Pazar günü tevkif edilen Riparisi
y~ belediye reisi hiyaneti vataniye 
curıniyle mahkemeye verilmiştir. 

l!ı.r!luaan ÇÔldarıs"e bı nne'irtup 
A. At_ina, 30 (Oıel aytanmızdan) -
.halı partisi lideri Çaldarisin Yuna -

~tstanın iç durumunu krala anlatmak 
k zere Londraya gönderdiği iki saylav 
t r~un Çaldarisc gönderdiği bir mek-
u u getinni lerdir. Kral bu mcktu • 

KontlilU'in 

u.'\da Yunanistarun i_ç durumu hak
kınöak1 düşün®klennı ve Atınaya 
döndükten aonra güdeceği siyasayı 
anlatmıştır. 

Veliaht Pavloa 
Atina, 30 (Özel) - Florendiya'da 

bulunan veliaht Brekipavlo8 kral ile 

Deniz Konferansı için mi? 

Fransız Erk&mharplerin
den Bazı Mühim 

l<imselerlondraya Gidiyor 

l-"rarı h 
•ı.ı aua na.zın Denain "haua piresi,, İamintleki en lıüçük tayya. 

reyi gö.zden ~eçirirken 

ra~ndr~, 30 A.A - Daily Teleı· tir. 
<lu d 

111 dıplomasi aytarı, Fransa or - Bu hükumet, bazı delege. 
ôrı~nıf·nh: ve hava ıcnel kurmavlan vaktinde Londra'ya yetiıememelcri 
gel 

1 
iiyelerinin bugün Londra'ya muhtemel olduğunu da bildirmiştir. 

Cceklerinf bildirmektedir 
G" • Franıı~ ntüteha.aıaları 

'7e d 
0~Jınclerin bir deniz konferansı Londra, 30 A.A - Iki Fransız de-

den a • ziyade Avrupayı alAkadar e- niz mUtehasısı, lngiliz deniz bakanb-
ceğı ~cıcleler etrafında cereyan ede- ih t ör.il 
?tlonduydlenmektedir. Sir Eric Durum ğı erkanUe zar g §meler YilP· 
IOlint; Un bu mesele hakkında Mus- mak Uzere Londra'ya gelmitlerdir. 

Ye malCimat vermiştir. Amerikanın durumu 

Japonya konleranata bu • Nevyork, 30 A.A. - Birleşik dev· 
İ.() lunma;yı kabul etti !etler, Londra deniz konferansı mü-

ti, 2 ıJ~ra, 30 A.A - Japon hükume- zakcrelerine ekonomik meselelerle 
tak de ~inunda Londrada toplana - iptidai maddeler tevziinin ithal edil· 
lrıa1t hn~ konferan rnda hazır bulun- mesi hususundaki Japon teklifine 

a kındaki daveti kabul etmiş- karşı bulunmaktadır. 

so11 ruimlerinclen 

birlikte Atin ya gelmek Uzcre Lon -
draya hare'ket etmiıtir. 

Krala aatlalıat 
Atina, 30 (Ozel) - lkinciteşri:nin 

15 İ:lci pazar günU bütün Yunanis -
tanda askerin krallığa sadakat yemi
ni yapacağ1 tebliğ edilmiştir. 

lKuÇUK HARiCı 
HABERLER 

• Roma, 30 A.A - Bugün idare 
masraflarını kısmak üzere birtakım 
tedibrler alınmıştır. Devlet dairele -
rindeki devam saatleri kömür ve e • 
lektrik sarfiyatını azaltacak surette 
değ! tirilmi tir. Levazım masraflan 
da son derece azaltılmıştır. 

• Berlin, 30 A.A - Alman kilise
lerine gönderilen bir tamimde kilise. 
lerde yapılan vaazlara siyaset karıştı 
rrlması kat'iyyen yasak cdilmittir. 

• Lpndra, 30 A.A - Muhalif işçi 
partisi, eçim hususunda nikbin bu
lunmaktadır. Bu partinin nüfuzlu 
şahsiyet1erindcn biri, Reuter Ajansı
na verdiği bir di yevde demiştir ki: 

'Şayet hükumetin, seçim manevra
lan çok yüksek bir faaliyet derece i
ne yükselmiyccck olursa, ı 50 batta 
daha fazla namzedimizin kazanacağı
na eminiz. 

• Kudils, 30 A.A - Romanya hü
kttmetinin, Bükreılc Kudüs arasında 
bir hava servisi tesis etmeğe matuf 
proicyi tetkike başladığı haber veril· 
mektcdir. Bu servis, takriben 10 sa -
atlik olacaktır. 

Nevyork, 30 A.A - Nevyork'a 
gönderilmek üzere 9/ 9/935 tarihin
den bugüne kadar yüklenen altrnlar 
şimdi 419 milyon doları bulmuştur. 

• Madrid, 30 A.A - Yeni kabine
yi B. Chapa Prieta teşkil etmiştir. B. 
Lerroux ve Rochar, bu kabineye da
hil değillerdir. 

• Paris, 30 A.A - Solcenah grup
larının toplant11ında kararnamelerin 
kaldmlmasınm istenmemesine ve büt 
çe müzakeresinde müşkülat çıkarıl • 
mamasına karar verilmiştir. 

Berlin, 30 A.A - Alman Hava 
sporu teskilitı başkanı Albay Lözcr 
ikincitetırinln baıındr bu vazifesin • 
den ~ekjlcrek hava bakanhğında da· 
ha yilksek blr it alacaktır. 

Onun yerine en eski Alman uçman
larından Albay Mahinke tayin edil -
migtir. 

• Varşova, 30 A.A - Diyet top -
lanarak Cumurba kanına verilecek 
tam selahiyet hakkındaki hükumet 
projesini tetkika ba lamı ttr. 

Bayramın 
ikinci Günü 

[Baş tarafı 1 incide] 
hayetinde Atatürkc yağınca, yelte
nen alçakların Türkün cancvinc, 
varlığına karşı yürüyen düşmanlar 
olduğunu öyleyerek: "Böylelerinin 
vücudü insanlık için lekedir.,, dedi. 
Yurttaşlar bir ağızdan ıoyıuzlan 
tel'in ederek bağlılık ve saygılarının 
Atatürke iJetilmesini Davastan dile· 
diler. Yurttaşlar gece de elçilikte 
coşkun sevinçler içinde ulusal marş
lar ve türkiller aöyliyerek danslarla 
Cümhuriyet bayramını kutlulamış
lardır. 

Vreme'nin sempatik bir ya.zısı 
Belgrat, 30 A.A. - "Vreme,, ga

zetesi, milli Türk bayramı ilgisile, 
Türk milletinin hayatında bir dönüm 
nqktası ve AtatürkUn islfi.hatçı deha
sının idaresi altında Türk Ulkesi için 
yeni bir devre <hn bu yıldönUmUne 
tahsis ettiği uzun bir makalede bil· 
har.a şunlan yazmaktadır: 

''Bugün, artık eski Türkiyeyi ta -
nımak kabil değildir ve bu mucize, 
Kamal Atatürkiln eseridir ... 

Gazete bundan sonra, Türkiyenin 
Büyük Cumurbaşkanının, her alanda 
meydana koyduğu ycğrimlcri birer 
birer &P.;•makta ve Türk dcvrimcile • 
rinin ayni zamanda ülkenin soysal 
ve kültür.el eviycsini yükseltmek su
retile, Türkiyeyi en ileri ülkeler sıra· 
sına çıkardıklarını kaydetmektedir~ 
"Vreme,, gazetesi makalesini şöyle 
bitirmektedir: 

"Yugoslavya, Türk Cumhurluğu -
nu ve ayni zamanda Türk yurdunun 
babası olan Kamil AtatUrkü yürek
ten selamlnr . ., 

Sofya elçililinde kabul reami 
Sofya, 30 A.A. Bulgar telgraf a-

3ansı bildiriyor: 
Türk milli bayramı ilgisile, diln 

Türk elçiliğinde yapılan kabul res· 
minde Kralın mUmessilleri, Başbakan 
Tocheff, bUtün hükfımet üyeleri, 
yüksek sübaylar, birçoğu eski bakan
lar olmak üzere siyasal şahsiyetler, 
kordiplomatik üyeleri, yüksek işyar
lar ve Türk • Bulgar komitesi üye, 
leri hazır bulunmuşlardır. 

Türkiye elçi i Şevki Berker, bu 
ilgi ile yapılan tebrikleri kabul et -
miştir. Geceleyin, Türk kolonisi üye· 
!eri elçiyi ziyaret etmişlerdir. 

Sovyet sporcular 
Dün Ankaradan 
Geldiler 

lzmirden Ankaraya dönen Sovyet 
sporcuları dün ôğle treni ile şehrimi· 
ze dönmü§lerdir. Misafirlerimiz, bu -
gUn deniz yoliyle Odesaya hareket 
edeceklerdir. 

Dün gece, misafir sporcular ıerefi
ne Sovyet konso.osancsindc bir zi -
yafet verilmi tir. Çok samimi bir ha· 
ve içinde geçen bu ıiyafette iki millet 
arasındaki dostluk bağlılığını anla • 
tan söylevler verilmi§tir. 

Sovyet futbolcüleri 
dönüyorlar 

T. l. C. l. Istanbul Bölgesi Baı
kanlığından: 

Sevgili konuklarımız Sovyet ıpor· 
culan 31/ 10/1935 Perşembe gunu 
aaat tam 16 da mem?eketlerine döne
ceklerdir. 

Birleşik klUpler delegelerinin ve 
bütUn 6porculanmızın uğurlama tö
reninde bulunmak üzere bugün ve 
saatte Galata nhtımrnda bulunmala
rı bildirilir. 

Yunanistanın 
Ankara El~isi 

Atina, 30 (Özel) - Bugünkü ga· 
zcteler Ankaradaki Yunan elçisinin 
Dıı. Bakanlığı siyasa dircktörliığüne 
tayın edileceğini h~ber vermektedir
le.r. Yeni Ankara elçiliğine kimin ta
yın edllece i belli değildir. 

Mütareke günü 
Vagingon, 30 A.A. - Rooeevelt, 

11·11 tarihinin mütareke günü oldu
ğunu ilan eden bir bildirikte demiş
tir ki: 

''Bütün milletlerle barış halinde 
yaşarnağa devam etmek hususundaki 
k~rarımızı ve bütün dünyada sürekli 
hır barışın elde eclilmcsi mümkün ve 
gerekli olduğu yolundaki kanaatimi· 
z~. ~ütarekenin yddönmü münasebe
tıle ızhar etmemiz, bilhassa yerinde 
bir hareket olur.,, 

Roosevelt, mütareke günü, Ame
r~~a lejiyonunun toplantısında söz 
~rlemcsi için kendisine yapılan tek
hfı kabul etmiştir. 

Cumhurrcisinin, bundan istifade 
ederek arsıulusal durum hakkındaki 
mUtaleasınr söyliyeceği sanılmakta • 
dır. 

Franıada taaarruf 
Pariı, 30 A.A - Kabine, 10 aaat 

kadar ıüren bir celsede, 200,000 den 
faz a kararnameyi tasdik etmiıtir. 
Bu kararnameler, bakanlar encüme • 
ninin, bütçe masraflannr kısmak ve 
ayni zamanda devlet teşkilatının da
ha iyi bir şekilde işlemesini sağla
mak hu usunda son aylar zarfında 
yaptığı çalı maların sonucunu teşkil 
etmektedir. 

Gi [F@ılF\) <Q] CI D Ü 
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No. 20 Çeviren: M. Rasim OZGEN 

/(ayser Berlindeki Balkonundan 
Ne Dil Kullandıysa, Çar da 

PetersburKla Aynı Dili Kullandı 

1918 de Bolıeııiklcre karıı mukabil 
ihtilal harekdine giriıen ve Siberya 
ü:zerintlen taarruza g•çen Amiral Kolçak ordusu askerlerinden üçü 

hvolski Rusya diplomasisinde otuz 
sene beyin yormuştu. Bir milddet 
de hariciye nazırlığı yapmıştı. Bu ka
dar tecrübesi olan bir adamla müna
kaşaya girişmek ukalilıktı. Haya
tımda bir defa ol un ukalalık etmeye 
karar verdim ve Ru ya yolunu ttıt
tum. 

Tesadüfler 
1914 temmuzunda, pek hususi bir 

mahiyet gösteren tesadüflerin teva· 
lisinden hiç ho1lanmıyordum. Sırbis· 
tana ültimatom verilmezden evvel, 
imparator Giyom ''tesadüf en,, bir 
seyahate çıktı. Fransız cümhurreisi 
"tesadüfen,, Sen·Pctersburgda bulu· 
nuyordu. 

O zaman, İngiliz bahriyesinin bi
rinci lordu olan V enston Çurçil yaz 
manevralarından sonra İngiliz do· 
nanmnsrnın seferber halde kalması
nı "tesadüfen,. emretti. 

Sırbistan hariciye nazın, Avustur
yanın verdiği UltimatomJarı ''tesadü
fen,, Fransız sefiri Berteloya göster
di. Bertelo da ''tesadüfen,, ecvab 
yazdı ve Sırbiııtanı dU§Unmek zahme
tinden kurtardı. 

Sen-Pcterı:burgda. mühimmat fab
rikaları ameleleri. scf erberlik il.anın· 
dan bir hafta evvel ''tesadilfen., grev 
yaptılar ve daha bUyUk bir tesadüf 
olarak onların mitinglerinde alman 
şivesilc rusça söyliyen tahrikçiler ya 
kalandılar. 

Rus bilyük erkanıharbiye reısı, 
seferberlik emrini, gene "tesadüfen., 
o kadar sürat1e tamim etti, lQ birkaç 
saat sonra, telefonla, çarın 'ı diği 
aksi emre cevaben: 

- Haşmetmeap ... Pek müteessi
rim 1 Fakat emrinizi ifa etmek im· 
kinsız 1 diyordu. En fenası, milletle· 
r:in selim hisleri "tesadüfen., işlemi
yordu. 
Yüı milyonlarca Avrupalı, fert o

larak, harp istemiyordu. Fakat top
lu halde, itidalden bahseden adamı 
parçalamıya atılıyordu. Harbin tev
lit edeceği CeUiketleri tasvir etmek 
istedikleri için jores, Pariste öldü
rüldü .. Libkneht, Almanyada hapse· 
dildi. 

Almanlar ve Fransızlar, İngiliz
ler ve Avusturyalılar, Ruslar ve Bel
çikalılar. bir ıene evvel cina:vet inti
har ve sefahat eklinde tczahıir eden 
ve 1 ağustos 1914 te en hararetli 
devresini ya ıyan ayni yıkıcılık his· 
sinin tesiri altında hareket ediyorlar
dı. 

Zevci, o zaman baıvekil olan Le
di AEkit, Dovning Stretln 10 numa
rasına geceleyin gelen V cnston Çur
çilin ateıli gözlednin ve genit te~~
•UmUnUn hatıraıını muhafaza ettı. 

Ba§vekil: 
- Bana n~ haber getirdin, Vcns-

tonh 1 dedi. Sulh devam edecek mi? 
Çurcil: 
- Harp 1 diye cevap verdi. 
Ayni saatte. ayni daikada, B "rlin

de ''Unter den Linden .. de, "$filenin 
planının nihayet tahakkuk etmesi 
gibi şerefli vesile,, karşısnda, Alman 
zabitleri biribirini tebrik ediyorlar-

dı. 15 ağustosta her eyin düzelece
ğini haber veren Svolski, Fransız ha
riciye nezaretinden çıkarl::n, muzaf
fer bir eda ile bağırıyordu: 

- Bu, benim harbim 1 
İmparator Giyom, araymm'"'ıb:alko· 

nunda n tuk söylüyordu ve çar da, 
Scn-Petersburg'da, diz çökmüş kav
mine, hemen hemen ayni tabirlerle 
hitap ediyordu. Her ikisi de kardeş
leri biıibirine kırdıracak olan harbin 
müsebbiplerini kahretmesi için alla
ha yalvarıyorlardı. 

Herkes haklıydı. Kimsenin kaba. 
hati yoktu. O gün, Biskay körfezi 
ile Pasifik denizi arasında uzanan 
yerlerde, aklı yerinde bir adama te
sadüf etmek imkanı yoktu. 

Rusyaya avdet ederken. bütün bir 
kıt'anrn intihar manzarasını seyret• 
tim. 

Harpten kaçınılabilirdi 
Eski dünyanın son ıulh haftasını, 

henüz, kimse bitarafane yazmadı. 
Bunun yazılacağını da iımit etmiyo
rum. Harpten evvel ve harp içinde 
birçok malnmat topladım. işte bu 
malCımatın yardımı ile üç vakıa bana 
doğru görünüyor: 

1 - Harp. İngiltere-Almanya ara• 
sındaki dünya iktısadiyatında tefcv· 
vuk rekabeti miıcadclcsinc Berlin, 
Viyana, Paris, Londra ve Sen-Pe
tersburg askeri muhitlerinin gayr~t· 
lerinin inzımamı ile vukua gclmış· 
tir. Arııidük Fransuva Ferdinandın 
katli vÜkua gelmeseydi bile, ulusl~· 
rarası harp şampiyonl~n, o _emsalsız 
şirretlikleriylc, gene bır vcsıle yara· 
tacaklardı. Kayser, 1917 de tamam
lanmaısı takarrür eden Rus a ked 
programının hitamından evvel işini 
yoluna koymak istiyordu. 

2 - İkinci Nikola muhasamata 
meydan vermemek için elinden ge
leni yapt1. Onun bütün uzlaşma te
şebbüsleri devletlerin hariciye ncza· 
retlerindc ve bUyUk erkiinıharbiycle· 
rinde pek az tasvip sahası buldu; 
belki de hiç bulamadı. 

3 - Eğer İngiltere, 31 temmuz 
1914 geceyansı çalıncaya kadar, 
Fransanın ve Rusyanrn taraftarı ol
dugunu ilan etseydi, harp felaketi· 
nin önünü alabilirdi. Herbert A ki· 
tin yahut Sir Edvar Greyin alelade 
bir beyanatı, Berlinin, en kahra· 
manlrk giıden jünkerlerini sindirme· 
ye ki.fi idi. İngiliz hükumeti tara· 
fından, Uç gün sonra, ortaya sUrülen 
''~clçika vedlcsi,, mantığın, yerini, 
h~sse bıraktığını gösteriyordu. İn· 
gıltere, uluslararası muahedelerinin 
ihlalden masun olduklarına dindara· 
ne hürmeti sevkiyle değil, Almanya· 
ya karşı beslediği kinin tahrikile har
be girdi. 

Herbert Askit, basit bir teŞri
ci değil de hakikı bır ha>ırkaı , oir 
insanlık sever gıbi hareket e tseydi. 
Almanya, 1 a~stos 1914 te harp 
ilan edemezdi. 

[Arkası var J 
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nkarada Ciimhuriyet Töreni Ve Gecit 
- - - J 

'Atatürk Kamutoy binasında yapılan kabul töreninden cıkryorlar Türk ordularının kahramanl•iını temsil eden bir oivade alavı Atatürk tribünü önünJ,.n "'r'r''" 

t • 
Ankara kö,.·ülüleri Cumhuri~'!t rejiminin kendilerini! getirdiği feyız 

ve refahın ~ütün heyecanile geçit töreninde 

----~-----...------

~nharada toplanan flenç nıt.eklepli l1.1zlar ıert adımlarla lribün 
önünden geçİ}orlar 

Türk havalarının, Türk karalarının olduğu gibi Türk Jf!ni:df!rinin de 
f,ckçi•İ CJe koruy~cwu deniz ordumuzdan bir mülre.zf! çelik adımlarla 

geçiyor 

·• 

!t!Ji :;;:=· 
•=elllll!lll!!!!!!!"'!"": 

·-Türk ha11alarının koruyucuau tayyare filolarımızdan bir bölük bütün 
ger•laimi ile (ihtifamile) Cumhuriyet töreni alanından geçiyor 

.. 

Geçit törenine İştirak eden bir topçu alaytmı.z büyük takdir uyandırdı 

Tribünleri hınca hınç dolduran halk geçit törenine iştirak eden kıtal<ın 
11.yrcdiyor 

Cumhuriyetin temeli ve dayanığı Türk köylüsünün mümessilleri atlan 
ile Cumhuriyet alanından geçiyorlar 

Mektepli genfler Atotürkün bulunduğu paviyon önünden t"eçiyorlar 

Yurdun her yanından Ankciraya giden i~ciler geçii"töreninde büyiilı 
muvallakıyet kazandılar 
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• KATE DO NAGY 
Bu ·artisti hepimiz 

tanırız çok yUksek san 
at kabiliyeti ile herk-e 
kendini aevdirml9tir. 
Yukarıda Nagy'yi .. Şa
hane yollarda .. görü· 
Yorsun uz. 

nORMA ŞERER 
Sinema yıldızları ara 

••nda güzellik mü-
bak-ını kazanan gU· 

-ı 1•..,, bu -•ho9 
han ln-nı sarho9 ede
Cek gibi d•Oil mı? 

• 

• 
Gras Mor 

Kaçak bir Kilisede 
dua ediyorken 

Şant6zlii§e başladı 
Graı Mor beyaz perdenin en tatlı 

ınli artiıtlerindendir. Hiçbir artistin 
buaun kadar güzel ıeıi yoktur 

Gru tarla IÖylcmcie evveli kü
çük bir kilieede baflanuJ ondan IOD• 

ra beyaz perdeye kadar çrlamttır. 
Şimdiki cüzel artiat o zaman lriiçü

cUk bir çocuktu. Kimse onun pnüıt 
birinde bu kadar mefbur olacağını 
annetmezdi. Fakat küçük Gru ya -
vaı yava1 bUyildü. Ve nihayet 1918 
1CDe1inde koneerler vermeie bafladı. 

Baba11: 
- Şantözlük hiç tc iyi birıey de

lildir 1 diyordu. 
Anneli kızını ayıplıyor: 
- Ptk fena etti. Bu böyle olacak 

kız değildi 1 diyordu ... 
Nihayet, küçük kız anne.inden ve 

baba11ndan aynldı. Nev-york'un yo -
lunu t•ttu. Orada bir kabarede prkr 
IÖylemeğe batladı .. 

Gru çok muvaffakıyet kuarmuftr. 
Her alqam prkı IÖyledikten eoııra 
dak_ik~ alkqlamyordu. Fekat bu 
kifı deiildL Güzel ve tirin kız opera• 
ya cirmek iatiyordu. Nihayet iatediiİ 
oldu. Birçok tqebbüllerden 10nra 
Metropoliten operauna ıirmete maı
vaffak oldu.°' 

Daima yeni tqebbUılere baıvur· 
mak beveti onu mütemadiyen beye • 
canlandınyordu. 

Film yapmak 1 .. 
Nihayet o da oldu •• 
Ve Jenny - Sind filminde ıeafy1e 

güzelliği ile, ve un'at kabili)'eti ile 
ebedileıti. 

Milyonluk Filmler 
Son Çevrilen Filmler için 
Büyük Masraf Yapılıyor 

Halk artık kırık d6kak şarkıh c;ıplak 
kadın g6ateren filmlerden bıktı 

Hollyvood yine eeki refah 
günlerine avdet etmiı gibi gö -
rünüyor. Ve yeni fihnler için 
çılgınca masraflar yapıyor ..• 

Acaba, bu film endüstrisini 
ellerinde tutan adamların zen
ginliğinden mi, rekabet hıram -
dan mı, yoksa daha fazla ka
zaıunak i~ çok masraf etmek 
prenaipinden mi ileri geliyor?. 
Hayırt Ne iRı ıebep vardır ne 
de ötekiail 

Meaele fQdur: Şimdiye ka
dar sinemayı seven halk, ıesli 
filmler çıktı, çlkalı, birçok pa -
ralar nrfiyle vücude retirilmit 
muhteşem filmleri artık cöre
mez olmuttu. Çünkü hep hoppa 
vodviller operetler çevriliyor, 
halk bundan zevk alıyor diye 
beyaz perde üzerinde boyuna 
çıplak kadm tethir ediliyordu. 

Onun için Hollyvopd'a gü
zel kadınlar hücmnu başladL 
Amerikanın o esrarengiz teh
rine sarışın, esmer, kumral bir
çok genç kızlar doldu. A vnıpa
da operet sahnelerinde şöhret 
temin eden güzel kıvrak artist
ler Amerikaya doiru hicret et· 
mcğe baıladılar. Çünkü orada 
para vardL Milyonlar vardı. Vü 
cudüne güvenen birçok genç 
kız beyaz baiıyolarm içinde ya
n çıplak bir şekilde kendisini 
göstererek birakç cümle şarkı 
söyledi mi hemen servet sahibi 
oluyordu. 

Fakat artık çıplak kadın gör
mekten ve kınk dökük prkıla
n dtnlemetken gma gelmişti. 
İşte bunun üzerine film endüs
trisini idare edenler, vazn sah
neler, yine muhteşem filmler 
y~ak hev.eaine d~tüler. Bu · 
nun için iOiiDabania ve kıı mev 
•iminde göreceiimiz filmler a • 
rasmda milyonlar aarfiyle VÜ· 
cude getirilmiş çok muhteşem 
eserler vardır. 
Apğı koyduğumuz liste bu 

seneki birçok filmlere nekadar 
masraf edildiğini göstenneğe 
kafidir. 

Ehli Salip 1,300,000 dolar. 
İsyan 2,000,000 dolar. 
İki ıehrin ?.kiyesi 1,200,000 

dolar. 
Bir yaz gecesının rüyası 

f 200 nno ttnl:1r. 

Kadın yüz.batı 1,000,000 do
lar. 

Pompeyi'nin son günleri 
950,000 dolar. 

Brodvay melodi 1,000,000 do
lar. 

Bu filmlerin hepsi çevrilmit
tir. 

Bunlardan maad• en aıağmı 
yarım milyon dolara mal olan 
bir sürü filmler daha vardır. 

Son günlerde filmlerde ihti • 
şam yerine IÖz ve prkı hlkim 
bulunuyordu. Halbuki inanlar 
sözden ve prbdan nekadar bot 
lamalar, ihtipm onların yine 
bir ihtiyacıdır. Bilhuaa de Mil
le gibi sahne vazılan bunu dü • 
şünerek bu gibi ihtişam saçan 
filmleri bütün milletlerin seve 
seve alacaklarını hesap etmiş -
ler ve keselerinin aizını açmış
lardır. Nasıl açmaımlar ki ma
zi onlara bu hususta iyi bir ders 
vermiştir. 

Evamiri Aşere adlı filmin 6 
milyon dolar hasılat yaptığmı 
ve buna ben.zer filmlerin de 
imal parasını kat kat çıkardığı· 
nı düttinecek olursak de Mille 
herhalde tahmininde yanılmı • 
yacaktır. Uç buçuk milyon do • 
lar ıarfiyle vücude cetirile1l 
Ben Hur filmi bile nihayet sar
folunan parayı çıkarclıiı cibi 
kir da bırakmıştır. Roberta fil
mi de bir milyon dolara mal ol· 
muıtur. Şehrimizde gördüğü 
rağbetten de kolayca anlaşıla • 
cağı üzere bu gibi filmler her 
memlekete sevilmektedir. 

Son zamanlarda musikili ve 
sözlü ucuz filmler sırf ucuzlu
ğundan çok az rağbet görüyor
du. İnsanın gözü nihayet sine -
aıada söz ve muı"'ıi kadar d•
kor da aramaktadır. Bunun için 
artık bu noksanı telifi etmek 
zamanı gelmi1 ve milyon dolar. 
Irk filmler imaline başlanmıı • 
tır. 

Yukarıya isimlerini yuchğı • 
mız filmler herhalde manzara 
itibariyle harikulade vakayii 
gösterecektir. Pompei'nin son 
günleri adlı filmde koskoca bir 
şehir, lavlar altında kalacaktır. 
Bunun için de haikakten büyük 
Ntrav• ihtivıu• varrl'1" 

• 
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Dünya Gazetelerine Göre Hidiseler 
Habeşistan Baş/ al cısı Ne Diyor ? 

imparator Dessieye Çabuk 
Giderse Habeşistanın 

Başına F el8ket Gelirmiş ! 
Bunun için İmparator Des

sei'ye hareketini biraz 
geciktirdi 

Daily TelpaPclan: 
Hal)cşistanm ba_şfalcısr, imparator 

eğer 2 T~rinisan1den evve! DC"ssie· 
ye hareket ederse, memleketın başına 
büyük bir felaket geleceğini haber 
vermif ve §ayet Haile Sela.;ıye tahta 
ct.iliıs tarihi olan bugünd'!n sv:-ıra ha
reket ederse. ltalyaya karşı yapılacak 
ı;avaşta muvaffak o unacağmı da ila
ve etmiştir. imparator bunun netice
sinde merasimi merkezde yaparak bi~ 
lahare Dessie'ye hareket etmek kara
rım vermiştir. 

13ugün Dessie'ye 2.000 katlr yükü 
yiyecek yollanmıştır. Bunlar impara· 
torun muhafız kıtaatı olan sekiz bin 
askerin yiyeceğini teşkil etmektedir. 
Şimdiye kadar Habeş askerleri gıda 
hususunda ordu t~kilatından hiçbir 
muavenet görmemekte ve yiyecekle-
rini uğradıktan yerlerde gelişigüzel 
kendileri tedarik etmekte irliler Bu· 
nun i~in katır yükü ile yollanan yiye 
cek orduyu beslemek hu:;usunda bi· 
rinci te~bbüetiir. 

Sırtlanların paraladığı dört 
kadın 

13ugün alınan mevsuk bir habere 
göre koca·arına yiyecek götüren dôrt 
Habeş kadını Adis - Ababa yakrrundcı 
sırtlanlar tarafından parçalanmışlar· 
dır. Bunların cesetleri bulunmuş ve 
elbiseleri merkeze getirilmişti!. 

Yağmur hala devam ediyor 
Harrar Kumandanı ve Ogaden Ha

beş Orduları Kumandanı General Na. 
sibu bugün buraya gelmiş, General 
Grozieni tarafından yapı:laccık hücu
ma Habeşlerin son derce~ iyi hazır
landığını söylemiştir . General, Ogl· 
den'de cüzam vak'ası zuhur ettiğini 
de ilave etmiştir. 
Yağan şiddet"i yağmurlar. hareka

tı imkansız bir hale getirmiştir. Ge
neral demiştir ki : 
"- Yağmurlar daha iki hafta de

vam edebilir. ~ı,ından dolil)'l ltalyaı:ı 

Aduababa'da ltalya ıefaretinin önünde muhafızlar 

harekatı daha epeyce zaman gecike. 
cek demektir." 

"Malômat almak üzere cepheye 
gönderdiğimiz bir kamyon çamura 
saplanarak bir hafta muattal bir hal
de kalmış ve nihayet geri donmeğe 
mecbur olmuştur. Ecnebi gazetelerin
de,Habesistanda büyük müsadcmcler 
olduğu hakkındaki şayialar kat'iyyen 
uyducmadır," 

Habeşlerin 
Cenevreden 
üm:di kesildi 

Time.' den: 
lmparator Sir Samuel Hoare'm 

söylevi hakkında bir şey söylememiş 
ve diğer resmi kimse1erin beyanatta 
bulunmasma razı olmamıştır. 

Vaziyet ~udur: Habeşistan bu SÖ2!• 

}erden hayli kırılmıştır. Bunun sebe
bi bu gibi tedbirlerin müessir olamı
yacağrndan çıkan korkudur . 

Italyaya silah satılmaması mesele
.W Habeşler ehemmiyetli bir tedbiır 

olarak kabul etmemektedirler. Çünkü 
lüzumu olan ham maddeleri hariçten 
tedarik ıartile, lta'yanlar bunlan 
kendi memleketlerinde kolayca imal 
edebilmektedirler. Buna mukabil Ha· 
beşistana karşı silah göndermeğe ka~ 
rar verilmesi de çok gecikmiş bir 
tedbirdir. 

Hariçte imal olunan silahların bu
raya yctişirilinciye kadar Habeş as
kerleri cepheye sevkolunmuş buluna
cak, bu itibarla yine kalkan ve kargı 
ile harbet~k mecburiyeti hasıl ola
caktır. ltalyaya kar§I ticari"kredilcrin 
kesilmesi ise, aylardanberi kendi kcm
dine devam eden bir vaziyetin resmi 
bir şekilde teyidinden başka bir ma• 
na ifade etmemektedir. İtalyan ihra
cat mallarının boykotuna gelince, fil. 
hakika İtalyaya bunun zaran doku. 
ne.bilir. Fak~t <:;emiyeti Akvama ~
bil olnuyan ~merjka, Almanya ve~a# 
ponyanın vaziyeti nazarı dikkate ah· 
nırsa bu tedbirin de büyllk bir tesiri 
yoktur. 

Şimal cephuirule yapılan muh.arelJeler unaıında almmıt iki enstantane 

No. 38 

H 1 N Ç 
EDGAR WALLACE 

Adcle şoförlin s·esini duyunca, 
derhal tamdı: 

- Sir Gregory 1 
- Kim olursa olsun, sus ve mesc· 

le çıkartma! 
Sesinde ve tavrında öyle bir teh• 

dit vardı ki, ge~ kız şaşırdı: 
- Bu akşam yemeğini bende yi· 

yece)<siniz. Sizi kaç defa davet et· 
tim, gelmediniz. Fakat bu sefer iste• 
seniz de, istemeseniz de mutlaka gc· 
leceksiniz. Stella da bizi orada bek
liyor. Korkacak bir şey yok. 

Genç kız kendisini toplamağa ça. 
hştı. 

- Sir Gregory, dedi, beni hemen 
evime götürünüz, bu sizin yaptığınız 
ayıptır. 

- K.mm, ruçin bu kadar telaş e· 
den: in? Sana orada kimsenin bir fe
nalık edeceği yok. Sadeu bu akşam 
beraber yemek yiyeceğiz. Eğer ye
rinizden oynaraaruz, arabayı hızla 
bir ağacın üzerine sürerim, sen de, 
ben de geberir, gideriz. 

Gregory sarhoştu. Ya 1mz içki de
lil. o dakika genç kıza olan hakimi· 
pcti sarhoşluğunu büıbiltün arttır-

mıştı. En nihayet maksadına naiJ o
lacaktı. Bunun için de her ıeyi göze 
almıştr. 

Stella hakikaten orada mıydı? 
Adde bu söze pek inanmıyordu. Fa
kat belki de orada olabilirdi. Genç 
kız Stellanm orada olu§unu bir ümit 
gün eti gibi bekliyordu. 

Gregory arabayı şatonun kapısı 
önündıe durdurarak: 

- 1şte geldik ı 
Hemen dışarıya atladı. Genç kızı 

bütün mukavemetlerine rağmen kol
larının arasına aldı. 

- Eğer bağırrrsamz, sizi öperim, 
dedi. 

Kız, bunu duyunca, kurşun yiye
cekmiş gibi hareketsiz kesildi. 
Kapı kendiliğinden a~rldı. Adcle 

kapıyı açan lıizmetçiye baktı. Grııc· 
gory birinci kat merdivrnlerini çı· 
karken, acaba bu hizmetçiden bir 
hayır umulur mu, diye dlişünilyor
du. Grcgory nihayet kızı bir ka.rı· 
nın önünde ayakta brraktJ, kapıyı 
açtı ve km içeriye itti: 

- Arkadaşmı.z Stella içerckclir, 
dedi, Stella sizden rica ederim, şu 
k:ız:m kafasına biraz aklıaelim koyu
nuz. Ben on dakika sonra geleceğim. 
Bu akşam mükemmel bir düğün sof
rası yapacağız. 

Kapı kapandı, dışardan kilitlendi. 
Adelc kendine geldiği zaoıan, raki· 
binin solgun çehreııile karJila~tı: 

- Oh, Mis Stella, dedi, Allaha şü· 
kür, siz buradasınız ya! .• 

-36-
KAÇIŞ 

Stella zahiri sükunetini muhafaza 
ederek: 

- Allaha şükretmekte o kadar a
ee\e etmeyin 1 dedi. Sen nasıl oldu 
da, böyle buraya geldin? 

- Zorla getirdi. Ben gelmek is· 
tiyor muydum? 

Adele aklını kaybedecek gibiydi. 
Fakat hasmı bildiği kadının sükune
tini görünce, o da -kendisini topladı. 
Hatta Stellaya ba~ına gelenleri anla
tabildi. 

Stellanın kaşları çatıldı: 

- Her halde sizi benim otomobi
limle getirdi. Şoförümü de bir yere 
hapsetti. Allahıaı, nedir bu başımı
za gelenler? 

Adele heyecanla sordu: 
- Acaba bize ne yapacak? 
Stella iri, giiı:el gözlerini genç kı· 

za çevirdi: 
- Her ıey umulur kızım. Ben 

ömrümde böyle hayvan herif görme· 
dim. Bag aasrl bir saniye eize mer
hamet etmezse, o, ondan daha hiç 
merhamet etmez. 

- Ama Brixan bunu haber alır-
sa, Gregory'yi gebertir. 

- Brixan mı? 
Stella birdenbire alaka landı: 
- Brixan •İzi seviyor öyleyse .. 

BALKANLAROAı 

Yugoslav kadınları 
Ve Se~im hakkı 

La Bulgarie'den: 
20 Teşrinievvelde Belgratta ve 

Yugoslavyanm başlıca şehirlerinde 
kadınlara seçim hakkı verilmesi için 
mitingler yapılmıştır. Belgratta ya. 
pılan mitingde muhtelif mesleklere 
ve sosyal teşekkiillere mensup ka
dınları temsil eden iki binden fazla 
kadın bulunmuştur. Toplantıyı Anas 
koviç a~mış ve verdiği söylevde Yu
goslav kadınlarının bu toplantıları
nın ulusal ter t ;ilin sıyasal hakları 
ilan için toplantı halinde bulunduğu 
zamana rasgeldiğini ve çünkü bu 
haklara muhalif olanların ayni za· 
manda demokrasiye de muhalif ol· 
duklanru söylemiştir. Kadınlardan 
Astebi, kadınların haklarını elde et~ 
mek için şimdiye kadar ya • Lklar• 
mücadelelerden bahsetmiştir. 1~çi 
kadınlardan Draga Steianoviç fabri
kalardaki kadınların durumunu ve 
çiftçi kadınlarm bugünkü halini an· 
latmı~tır. Diğer hatipler Yugoslav 
kadınlarının memleketin umumi ha· 
yatma iştirak hususunda besledikleri 
azim ve iradeye işaret etmişlerdir. 
Bundan sonra Yugoslavyanm yeni 
seçim yasasında kadınlara seçim hak. 
kı verilmesine dair bir karar sureti 
kabul edilmiştir. 

Romanya köylüsü bir 
nümayiş yapacak 

Deseniz ya, onun için trupun başın· 
dan bir türlü aynlmryor. Ben bura• 
sını hiç düşünmemiştim. Fakat Brix· 
an değil ya, dünyada kimse bu hay· 
vaıun hakkından gelemez. istediği 
zaman ~açabilir. Yatt Soutbampt<>n
da beklıyor. Sonra berhan,gi bir it
ten yakasını kurtaracak kadar büyük 
serveti var. Kendini bilen bir kadı
nın mahkemelere düşmek istemiye· 
ceğini de bi1ir. Oh, ne ko:~arı vardır 
herifin elinde, ne kozları .. Yılandır 
bu adam, yılan. 

- Öyleyse ne yapacağız? 
Stella iki eli göğsünün üstünde, 

dar odanın içinde bir aşağı, bir yu• 
karı dolaşıyordu. 

- Zannetmem ki bana bir fenalık 
etsin, dedi. 

Sonra eline bir demir parçası ge· 
çirdi: 

- İki aaat evvel pencerede bir 
dilenci gördüm. 

Genç kız şaşırdı: 
- Ne dediniz? Bir dilenci mi? 
- Evet, dilencinin., serserinin bi-

ri.. Beni öyle korkuttu ki.. Fakat 
sonradan gözlerini görünce, Brix.an
ın gözlerini tanıdım. 

- Brixan hal Brixan şimdi bura· 
da mı? 

- Her halde bu civarda bir yer~e 
olacak. Sizin için bir kurtuluş ihti• 
mali varsa, o da budur .. 

Sonra düşünür gibi oldu: 

iT AL YAN • HABEŞ HARBi 

Ha beşi i 1 er Ha rra r'da 
Mukavemet Etmiyecekler 

Halk Korku Ve Telaş lçinde"Bizi 
Kim Himaye Edecek?,, D(qorlar 

Habeı askerleri siperlere yerleşiyor 

Pam-Soir'm Cibuti a;ytarı ya~
''or: 

Sinek ve miskinler şehri olan Har-
rar bir ktsa ve dar tepenin eteğin
de ve ilci yeşil vadi arasında göründü. 
Harrar, ötesinde beri.sinde beyaz du
varlal' parhyan ktrmızımtrak toprak 
yığını ve güneşin ziyası altında kı
vılcımlar saçan çinko damları andın
yordu. Eteği iniş çık1ş gibi baş dön· 
dürücü idi. Birkaç dakika içinde toz 
toprak içinde kalmıştım. Bir müslü
man şehrinin surları önüne geldiğimi
zi haber veren bir gübre ve çürük 
duymağa başladım. 

Alçak bil' kapının önüne gelmiştik. 
Kapı önünde ayakları çıplak muha
ftz'.ar vardı. Kağıtlarımı kontrol et
tiler. Bundan sonra g cniş bir mey
danda bulundum. Burada Ingiliz or
dusunun silahlı. baki üniformalı ve 
yüksek kasketli askcrlerile karşılaş
tnn. Onlann da ayaklan çıplaktı. 

Birdenbire bir uçurumun kenanna 
gelmiş gibi düşecek oldum. Imperat· 
rice otelinin yemek salonuna asılan 
bir asetilen lambasmm ziyası, açık o
lan kapıdan dışanya aksediyordu. 'Bu 
otelin sahibi Atinalı Karaselos, ıim
diye kadar halinden müşteki değildi. 

Fakat bu akşam bütün masalar boş
tu. Çünkü Harrarda bulunan gazete· 
ciler, Harrann etrafında bulurfcın 
manzarası güzel tepelel' üzerinde ça
dırlar kurmağı ihtiyata daha muvafık 
bulmuşlardır. Gazeteciler bu sayede 
şehir bombardıman edilecek olursa, 
buradan şehirin manzarasını görebi
leceklerinden, bu akşam otelci Kara· 
selos ile şehirin bombardıman edilip 
edilmiveceği etrafında görüştük. O 
da endişede idi. Fakat otelin Fransız 
hastanesinin y~kininde bulunu$u ve 
cami, katolik papazlarından pek uzak
ta bulunmaması endişelıarini biraz a
zaltıyordu. Otelci bana dedi ki: 

- İtalyanlar oteli bombard:man 
edecek olurlarsa Fransız hastanesi ve 
Fransız konsolosbanesine. camic ve 
katolik papazlarının oturduğu yere de 
bomba isabet ettirebilirler. Bu sebep
le buna cesaret edemiyeceklerclir. 
Müslümanlan, hıristiyanlan, havrr 
sever insanlan ~cendirmiş olı.cak· 

- Fakat, dedi, bir kurtuluş ihti· 
mali daha var. 

Bunu söylerken de küçük tabanca
sını genç kıza uzattı: 

- Hiç tabanca kullandınız mı? 
- Kullandım ama, sahici değil, fi. 

limde kullandım. 
- Evet, öyle ya .. Şimdi §U taban

cayı almız, doludur. Burası emniyet 
düğmesi.. Ateş edeceğiniz zaman, 
bu düğmeyi baş parmağınızla kal
dLnrsımz. Bana kalırsa, şu Gregory
yi gebcrtiniz, hem sİ.i:in için iyi olur, 
hem ohun için .. 

Genç krz dehşetle geriledi: 
- Yok, yok, dedi, bunu yapamam. 

yapamam. 
- Hiç olmazsa cebinizde saklayı· 

mz, cebiniz var mı? 
Mavi kapta bir cep vardı ve Ade

te ne olur ne olmaz, tabancayı cebi
ne koydu. 

Stella dedi ki: 
- Size yaptığım fedakarlığın e

hemmiyetini takdir etmiyorsunu%. 
Bu fedakarlığı da sizi sevdiğim için 
yaptığımı zannetmeyiniz. Ben sizi 
bir defa hiç sevmiyorum. Yalnız bu 
hayvan herife karl}t müdafaasız kal· 
manua da gönlüm bir türlü razı ol· 
muyor. 

Stella bir tiyatro jesti ile sanki ab
lasıymış gibi, genç kızı öptü ve göğ
süne bastı. 

Birden bir adım geriledi: 

}ardır. 

Otelcinin en ziyade canmı srkaD 
nokta, ltalyanlarm büyük bir muvaf• 
fakıyet elde etmeleri ve Habeı asker• 
terinin gayrimuntazam bir halde ka9" 
malan ihtimalidir. 

- Ab ... Bizi kim himaye edecek 
diyordu. 

Otelci bundan sonra Harrarda 
asayişi muhafaza eden kuvvetleri say• 
dı İmparatorun muhafaza kıtaatına 
mensup 3.500 kişiden mürekkep mun• 
tazam asker 500 - 600 sivil muhafız, 
Fransızlar tarafmdan yetiştirilrnif 
350 po'isi. 

Otelci dedi ki: 
- Fakat Habeşliler mağlup olur· 

!arsa Harrarda mukavemet etmive• 
ceklerdir. İmparatorun muhafız ala• 
yına mensup üç bin kişiyi de beraber 
terine alarak ric'at edeceklerdir. Biz 
de ya~macılal' veya kaçaklara iltihak 
edecek polislere I<alacağız. Ah .. İtal
yanlar gelinciye kadar çok fena da
kikalar geçirmiş o'acağız. 

Otelciyi endişeleri ile basbaşa bıra• 
karak odama çıktım . Balkondan. avın 
parlak ışığı altında, Habeş kuvv~le• 
rinin genel kumandanı Dedjaz Nasi• 
bu'nun karargah kurduğu dağlan se}' 
retmeğc başladım. 

Demek m Steno bilmiyo,. • 
dunuz/ 

- Ama bunu iki ıene sonra rTfl 
anladım~? 

(Franfta karikatürü) 

- Geliyor 1 dedi. 
Gregory geliyordu. Sırtında k.tp• 

kırmızı pijama, gözlerinde bir ate~-· 
- Haydi geliniz • elini uzatu " 

yok, siz değil Stella, siz burada ka• 
lacaksımz. Biz yeyip içtikten sonra 
matmazeli isterseniz, belki görebilir .. 
siniz. 

Gerileyen kıza doğru ilerledi. 
- Size kimse fenalık etmiyecekt 

dedi, sırtınrzdaki kapı orada bıra1W 
nız, 

- Hayrr, üzerimde kalsın, dah• 
iyi! 

Eli gayriihtiyari tabancaya gittit 
kilçük, korkunç ileti sıktı. 

- Pekala, kapmm çıkarmadaP 
geliniz, benim için mesele değil 1 

Yanyana gider1etken, genç kız1ll 
şiddetle kolunu sıktı. Hiçbir muk<ı -
vemet görmeyişine de memnun old.U• 
htım hayret etti. Hole indiler. Kü -
tüpbaneye, oradan da bitişik, ktiçiÜ' 
salona girdiler. 

Gregory kapının iki kanadmı d• 
açıp genç kıza bol şarap, yiyecek "' 
meyvelerle süslenmiş sofrayı göste~· 
di ve arkasından da kızı içeriye itti• 
Şampanya şişelerinden birini yakala: 
yıp patlatarak, sofraya da •bir hayll 
taşırd1ktan sonra, bardaklara taksiıtl 
etti: 

- Şimdi, dedi, hem içeceğiz, herıl 
yiyeceğiz, hem öpüşeceğiz. 

Arkas1 var 
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So:ı• Tigre' de italyanıa·r ileri Harekete Geçtiler, 

_ Habeşlerden Fazla ·Mukavemet 
Dak:ık:a Görmeden Yeni Mevzilerine Yerleştiler 

Tü;krerS~eSiiililKarayei~~-s=-iei;;~ 
·ık E · rsaıtarafı birincide] ıta lyanlar Makalleye Dogru 
1 S e r 1 mışlardır. • tahlisiye vesaiti gönderilecektir. 1• ı e r i H a re kete 

Karadenizde esen rüzgar saniyede Haliçte madenci Arifin Abuislah 

Penizin Çok Şiddetli Bir Fırtına 
içinde Çalkanışı Geminin Tö
renıe indirilmesine Mani Oldu 

25 metreyi geçmiştir. Fırtına dün öğ- vapuru Haliç•e demirlerini tarayarak • • 

1 leden sonra yıldıza dönmüştür. Bi- Fener koyuna düşmÜ!tÜr. Başlamak Uzeredı·r er 
raz da yavaşlamışnr. Ancak bug~n Dün sabah ı 1 de limanımıza gelc-
de devam edeceği sanılmaktadır. Dun cek olan Romanya vapuru ancak ak
yalnız İzmirden Dumlupınar vapu - şam 9 da gelebilmiş ve dün limanı -
ru gelebilmiştir. mızdan Mudanyaya kalkan Asya va

Karadenizden hiçbir haber alına- puriyle M udanyadan limanımıza kal
mamıştır. Bazı kazalar olduğu tah- kan Bartın vapuru yoluna devam e • 
min edilmektedir. Birtakım vapurlar demiyerek geriye dönmüşlerdir. 
Zonguldak gibi limanlara sığınmış - Vapurlar yanafamıyorlar 
lardır. Şilede de bir vapurun karaya Marma_rada dün vapurlar büyük 
oturduğunu, gelen yolcular anlat- tnüşkül6tla işliyebilmiı ve bundan 
maktadırlar. Fakat resmi malümat a- dolayı Adalar tarife!>jnin tam tatbik 
Iınamamıştır. edilmesi kabil olamamıştır. Yalnız 

Marmaradaki kazalar İhsan kaptanın idare ettiği Maltepe 
Marmara havzasında evvelki gece vapuru seferlerini iyi yapabilmiş ve 

başlayan yıldız • Karayel fır~!1~.sı iskelelerde deniz sulan altında ısla
dün öğleden sonraya kadar butun narak vapura atlayan yolcular İhsan 
§iddetile sürmUştür. Fırtınanın baş- kaotanı: 
Jadığı saat iki buçuk ile sabahın se - - Yaşa, bravo! diye alkışlamışlar· 
kizi aras.ında Marmarada birçok ka· dır. 

zalar olmuştur. İhsan kaptan Maltepe vapurile 
Parçalanan gemiler Büyükadadan ilk postayı almı.1 ve 

Fırtına en ziyade Heybeli ve Bü • yola çıkmıştır. Yalnız dalgalar Hcy
yükada önlerinde tesirini göstermiş- beli iskelesini döğmeJ<te ve havada 
tir. Deniz kazaları: kavis çevirerek iskeleyi aşmakta ol-

1 - Büyükada önlerinde demirli duğundan vapur buraya yanaşama
bulunan kömürcü Ahmedc ait 6 ton- mıştır. 

ucölcük,, yağ gemisinin kıuık üz.erinde görünüıü luk kömür yüklü yelkenli parçalan- Maltepe selamette Köprüye gelmiş 
mı§, batmıştır.. Mürettebatı kurtarıl- ve buradan da ilk 8 postasını yap
mıştır. mak üzere 'kalkmış, yine bütUn Ada-lınGöibtük tersanesinde geçen yıl İn§a dan sonra, tamamen yerli emek ve 

J>rs a a la nan ilk yağ gemisinin ya- yerli malzeme mahsulU olan bu ya
ıtıcğ. t•ınamen bitirilmiştir. Türk e· pı, muvaffakiyetle tamamlanmıştır. 
tiri] 

1 
\re Türk gücü ile meydana ge- Yağ gemisi 59,10 metre boyunda, 

Cle en bu gemi, Cümhuriyet devrin- 9,54 metre genişliğinde 3,70 metre 
taraieınleketimizde Türk denizcileri derinliğindedir. Yüklü çektiği su 
dir. 

1
ndan yapılan ilk Türk gemisi- 3,10 metredir. Mayii mahreç tonu 

2 - Heybeli limanında demirli lara ve çok dalga tutan Heybeliye de 
bulunan Kemale ait ufak bir motör yanaşmış, postaya yetiştirilen gaıc
parça parça olmuş, batmıştır. İçinde teleri çıkarmış, Pendiğe gitmiştir. 
ölen yoktur. Bundan sonra !stanbuldan gelen İ· 

3 - Heybelide balıkçı Miha1 oğ- kinci vapur Heybeliye yanaşamaınış
lu İlyanın balıkçı kayığı parçalan- tır. Ancak İhsan kaptan saat 12,15 
mıştır. te Pendikten dönU~te birinci defasın-''Gö 1255 tondur. Sarnıçlarının aldığı yağ 

tem· ,lelik., adı verilecek olan bu 785 tondur. Geminin 47 mürettebatı 
llite ı~ın,. dün için kararlaştırılan de- olacaktır. Yüklü '" ırak sür'ati 10 
tc fı lndırme töreni, •. h~vanın bozuk mildir. Makinesi Dizeldir. lşin en se
tilne rtınalı olması yuzunden başka vinilecek tarafı, bu ilk yağ gemisinin 

•. 0.~ır~kılmıştır. Avrupadaki eşlerinden daha çok ucu-

4 - Heybe1ide Hasan oğlu Osma- da Heybeliye yana amamış, kıçtan 
nın iki tonluk gayret adlı kayığı rıh- manevra yaparak dalgalar arasında 
tıma çarparak parçalanmış, batmıı- vapuru yanaştırmıştır. Bu suretle sa
tır. at bir buçuğa doğru Heybelden ilk 

5 - Heybeliadada balıkçı Mihal yolcular lstanbula inmek üzere va • 
oğlu Vasilin kayığı rıhtıma çarparak pura binebilmişlerdir. Vapur diğer 
parçalanmış, batmı§tır. iskelelere de uğramıJ, ancak yarım 

6 - Heybeliada iskelesinin ahşap saat kadar bir gecikme ile lstanbula 

~ta . 0 lc.uk,, yqğ gemisinin projeleri za mal olmasıdır. Türk denizcilerinin 
tara/Sinınde genç bir Türk yüzbaırsı bu muvaffakiyeti, ilerisi için çok ü
bcnd~n.dan hazırlanmış ve ayni mü - mitler veriyor. 
~iıısısın nezareti altında olarak 26 Geminin genç mühendisini ve bu 
tır 1~0s 1934 te inşasına başlanmış- işte büyük bir ferağatle çalışan diğer 

tarafının bir kısmını dalgalar parça- gelebilmi§tir. 
lamı_ştır. 

• ay süren sürekli bir çalışma- denizcileri candan tebrik ederiz. 7 - Hevbeliada rıhtım alanına 
Cümhuriyet bayramı dolayısile ku • 
rulmuı olan gilzel tak rüzgarın şid
detinden yıkılmrştTr. 

Heybeliadadaki kazaları haber a
lan Heybeli komiseri Hasan Çetinel, 
polis ve bekçi teşkilatı, deniz kazala
rı ile esaslı şekilde meşgul olmu§tur. 

Bereket versin ki, bu kazalarda in· 
sanca bir ~ayiat olmamıştır. 

Unkapanı köprüaü 
İstanbul ve mülhakatında ve Ada· 

larda birçok ağaçlar yıkılmış, evle
rin camlan kırılmış, kiremitler uç
muştur. Limanda bazı vapurlar ve 
motörler demirlerini taramıştır. Ha
liçte de bazı kazalar olmuştur. >.-d • 
nan ve Zühal vapurlan da demırle
rini taramıı ve Unkapanı köprüsli ü
zerine düşmüşlerdir. Bunun üzerin.e 
köprünün bağlama demirlerinden bi· 
ri kırrlmıı ve tehlikeli bir vaziyet a
lan köprünün açılması zarureti hasıl 
olmuştur. Bunun üzerine köprü öğ
leyin açılmıştır. Köprünün kırılan 
yerleri tamir edilinceye kadar açık 
bulunacaktır. Köprünün üzerine dü
şen vapurlar akşama doğru çekilmi§· 
tir. 

Ceırıi • • • • . . . 
'
11

" ınıanna nezaret eden Türk mühenduı Ata ve gemının ıU:r.aktan 

Dün sabah 220 yolcu ile Bartından 
limanımıza hareket eden Gerze vapu· 
ru, Karaburun ile Adacıklar açığına 
geldiği zaman fırtına pek şiddetlen
miş ve kaptan bütün uğraşmalarına 
rağmen vapuru idare edememeğe 
başlamıştır. 

bir bQfka görünüıü 

it----=aı=ya==-
Bu esnada suların vapuru istediği 

tarafa sürüklediğini gören kaptan is
timdada başlamıştır. Fakat bütün bu 
yardım istemeler boşuna olmuş fırtı· 
na yüzünden hiç bir taraftan vapura 
imdat göndermek mümkün o'Ama
mıştır. Nihayet dalgalnnn şiddetin • 

Habeş harbi 
biğer b. 1 

~:ıo Ilı ır talyan uçak filosu. M-.ı-
<lahtıı cvkfi üzerinde uçmuş, fakat 
tile lca er tarafından tüfek kurşunla -
htır oı rşılanarak geri dönmeğe mec
bolll muştur. Bu pilot, bir miktar 
~erctrı a~~şsa da ciddi hiçbir zarar 

Ctnıştır. 

s/•disab b Mahalleye ilerliyorlar 
llaien : a, 30 A.A - Hükumet, 

)'ııllta, l vasında . Carei ır?'1ağı bo-
talyan müfrezelennin, Adua' 

Adi•ababada aan-
'herlin aör fiddetli ! 

dcrı : • 30 A.A - Stefani Ajansın-
tıi Vozlkis h 

tı A.diı ~ er Beobacbter gazetesi • 
tc, Yaba~ aba'dan haber aldığına gö
lanaure tcı ~azcteciler, §iddetli bir 
~tı ha..,1 j?1 tutulmağa başladıkların 
lı.k' Payit ~a Yollayamamakta ve Ha-
hUk~ tında son derece kargaşa-

surrnektedir. 
tı

0 

A.diaabab llabr~ elçi:ıri 
)'in eslti p 1

: 30 A.A - Habeşista
~ eteıı nez;;ıs el~i i ve Uluslar Sos -
ı:rıta ile ıtde~ı delegesi Tecle Ha
~lin'in ikabcşıstanın Londra elçisi 

1 o lu Adisababa'~ ecl-

[8a§tarafı Birincide] den vapurun batacağını gören vapur-
----------- dakiler fevkallide te!S~a düşerek fer-

mişlerdir. . yat etmeğe başlamışlardır. 
Havariate'nin yakında, önemlı bir Bunun üzerine hiç olmazsa vapu -

vazife iıe yabancı bir memlekete gön- r~n lıatmasımn önüne geçilmesi icin 
derileccgi söylenmektedir. Bıı vazife- ugraşılmış ve vapur bir miktar sahile 
nin mahiyeti, açığa vurulmamakta - yaklaştırılmıştır. Fakat fırtınanın ve 
dır. dalgaların ardı arası kesilmiyen müt

ltalyanlar bir kaleyi iıgal ettiler h!ş savletleri karşısında vapur daha 
Asmara, 30 A.A. - Bir İtalyan zıyade mukavemet edemiyerek sahil

süvari müfrelcsi Şillav kalesini bir deki kayalık1ara oturmuştur. 
baskın neticesinde işgal etmiştir. Vapurun karaya oturmasından son 

Asmara, 30 A.A. - D. N, B. hu- ra tahlisiye sandallarından istifade e-
susi muhabiri .telsizle bildiriyor: dilmek istenmişse de bunlardan bir-

Setit cephesinde beş gün devam e- çoğu dalgalardan. batmış ve birçoğu 
den bir devir yaptım. Cephe, İtalya- da devrilmi tir. 
nın yerli askerleri tarafından müda- Nihayet vapurun imdadına yetişen 
faa edilmektedir. Bu askerler, nehri civar tahlisiyecilcri karadan vapura 
geçmek için teşebbüslerde bulunan attıklan roketlerle gemi ile kara ara
düşman hareketlerini tamamile neti- sındaki muvasaleyi temin etmişler, 
cesiz bırakmaya muvaffak olmuşlar- ve bu iplerin üzerine asılan ıepetler
dır. Sudan hududuna yakın (Oma- le vapurdaki 20 yolcuyu hiçbir kaza
ger) civarında birinciteşrinin sekiz y~ uğratmadan karaya çıkarmışlar • 
ve dokuzuncu günleri şiddetli muha- dır. 
rebeler olmuştur. Nehri geçmek is.- Kazada vapur iskele tarafına yat
tiyen Habeşliler büyük zayiatla geri mış ve bütün anbarlan su dolmu tur. 

füskürtülmü§lerdir. Buna mukabil Fırtına bu şiddetle devam ettiği tnk
talyan zayiatı hafiftir. Cephede mü- dirde vapurun akıbetinden korkul

temadi tüfek ve mitralyöz atcşleıt maktadır. Fırtına kesilir kesilmez va
olduiu haber verilmektedir. purwı kurtarılması i'iıı limanımızdan 

Uçan ağaçlar 
Fırtınanın karada yaptığı tahribat 

mühimdir. Şehrin civar semtlerinde 
birkaç klübc )'ikılmış, birçok evlerin 
saçaklan, kiremitleri uçmuş, şehirde 
dükkan ve mağazaların tabelaların -
dan bazdan koparak yere düşmüş • 
tür. Sokaklarda şapkasını uçuran bir 
çok kimselerin hali de göze çarpıyor
du. 

Cümhuriyet bayramı münascbetile 
Taksimde, Beyazıt, Üsküdar ve sair 
meydanlardaki taklar, elektrik tesi
satı bozulmuş, bunun üzerine bozu • 
lan tesisatın bir krsmı kaldırılmıştır. 
Şehrin mülhak kazalarla olan telefon 
irtibatı da bazı yerlerde kesilmiştir. 
Heybeliadanrn hattı, Boğazda bazı 
kablolar bozulmuştur. 

Evveli-~ akşam saat 17 ,S ta Emi
nönü tramvay durak yerinde bir tram 
vay teli kopmuş, tel yapılıncaya ka
dar tramvayların işlemesi dunnuı -
tur. İnsanca zayiat yoktur. 

Fırtına dolayısile, birçok evlerin 
c~mla? kırılmış, bereket versin mü
hım b~r kaza olmamıştır. Polis mer
kezlerı kendi mıntakalarında, fırtı • 
nanın yaptığı tahribatı tesbit etmek
tedirler. 

R asathanenin izahatı 
. ~ırtrna ve yağll)ur hakkında Kan

dıllı rasathanesi şu malümatı veri • 
yor: 

- Fırtına dün akşam (evvelki ak
şam) saat 21 de ba lamıştır. Evvela 
yalnız poyraz eserken, sonra istika
m~eti Y~.d!z .karayel olr;uştur. Rüz • 
garın sur atı saniyede 22 metrrdir. 
Hararet derecesi 9,5 dur. Hava taz. 
y~~i 746 Y.a . düşmüştür. Son yirmi 
dort saat !~ınde yağan yağmur mik
tarı 39 mılımetredir. Yağmurun bu
gün de devam etmesi muhtemeldir. 
Fakat fırtına duracaktır. Soğukların 
devamlı olması beklenemez. Önümüz 
de daha epeyce yaz vardır. 

Odun, köm ür durumu 
Havaların birdenbire soğuması o

dun ve kömür fiyatları üzerinde ol
d!ıkça önemli tesir yapmıştır. Ecne
bı koklarının tonu depo teslimi 21 ,5 
liradır. Y erl! kokların fiyatı beş tona 
kadar 18,S lıra, daha fazlf!sı için 16,5 
liradır. 

Diğer ~araftan oduq fiyatları da 
epeyce yu~aelmiştir. Çekisi evvelce 
250 - 260 ıkcn eve teslim 300 e çık
mıştır. Rumeli kömürleri ise 3,5 tan 
4 kuruşa fırlamıştır. Hatt! bazı semt 
lerde mahalle kömürcUleri kilosunu 
4,5 • 5 kuruşa satmaktadırlar. İstan· 
b~ld~ ~e kadar stok odun ve mangal 
komuru olduğu belli değildir. 

Z onguldak ta bir vapur oturdu 
. ~onguldak, 30(Özel aytarımız bil

dmyor) - Karadenizde çok şiddetli 
fırtına var. Bu sabah lstanbuldan 
gelen_ Aksu vapurtı yolculan çıka • 
~adı~ından Ereğliye döndü. Akşam 
yırmı buçukta Gazal adındaki kömür 
vapuru fırtınanın iddetinden kara
ya oturdu. Geminiıı kurtarılmasına 
~y .. 

İtalyan kuvvetlerinin -Entisyo-
cephesindeki ileri hareketi, tabiye 
noktai nazarından cephelerini kısalt
mak, düşma11a Adua - Adigrat hattı 
üzerinde siper yapmak imkanını or
tadan kaldırmak cihetlerinden tam 
bir tabiye muvaffakıyeti teşkil etmiş· 
tir. General Santini' nin kumandası 
altında bulunan sol cenahın yeniden 
ilerlemesini temin için yerli askerler, 
istilikam kıt1larmın yardımıyla ve bu 
havalideki süvari yollarından ne de
receye kadar istifade edilebileceğini 
tesbit etmek üzere Makalle'ye doğru 
taarruz keşifleri yapmışlardır. Habeş 
kuvvetleri Makalle'de ve civar mınta-

kalardan yer almışlardır. Bu kuvvet
lerin mikdan hakkında malümat yok· 
tur. ltaıyanların somali cephesinden 
gelen kuvvetlerle birleşmeyi temin 
için Makalle'yc doğru ileri harekete 
başlıyacaklarını muhtemel gösteren 
birçok deliller mevcuttur. 

Somali cephesinde ltalyan faaliye
tinin arttığı haber verilmektedir. ltal-
yanlar bu cephede Gcrlubu • şelavi • 
Goderati - Yet - Valadai hattını işgal 
etmektedirler. Yapılmakta olan siya -
si müzakereler neticesi olarak harp 
hareketlerine netice verilmes i ihtima
li burada münakaşa edilmektedir. 

Tigrede Taarruz Başladı 
Roma, 30 A.A. - Bütün Eritre cephesi boyunca Adigrat • Adua - Ak· 

sum hattının ilerisindeki Italyan mevzileri yeni kuvvetlerle takviye olun
maktadır. Cephane taşıyan uzun kafileler işgal edilen mıntakalardan ileri 
doğru yürümektedir. Her neviden toplar ileri hatlara gondcrilmektedir. 

!talyan kuvvetleri geniş bir harekete başlamışladır. Uç Italyan kolordusu 
Tigre bölgesinde ayni zamanda taarruza geçmek üzeredir. 

Asmara. 30 A.A. - J1k taarruz hamlesinin akıbinde yeni hatlara hemen 
mühim miktarda yiyecek ve cephane gönderilmi tir. Bu suretle ordu daha 
ilk anda bütün ihtiyaçlarını temin etmiş bulunmaktadır. 

Resmi İta lya n Tebliği 
Roma, 30 A.A - Ordu tebliği: 20 ilktcşrindc. Son günlerde 

kıtaatımız tarafından tesis edilen hat üzerinde devriye müsade
meleri olmuştur. Habeşler kaçırılmıştır. Uçak faaliyeti iki cep
hede de normal bir surette cereyan etmiştir. Yol teşkilatı ikmal 
edilmitir. · 

Habeşler Muharebe Hatlarınde 
Adisababa,.30 A.A - Habeş kıtaatı, muharebe hatlarını iş

gal için tahaşşüde devam etmektedirler. Dün Ogaden cephe
sinde müteaddit istikşaf uçu lan ve devamlı devriye faaliyeti 
olmuştur. İtalyan harekatı, içecek su olamamasından dolayı 
pek ziyade zorluğa uğramıştır. 

İmparatora Savaş Vergisi 
Adisababa, 30 A.A - Gümüş dolu torbalan hamil bin kişilik 

büyük bir tüccar kervanı, iki yüz bin altınlık bir savaş vergisini 
imparatora vemıek üzere Adisababa sokaklarından geçmiştir. 

Mısır Ordusunun Şifresi 
Londra, 30 A.A - Kahire'den bildirildiğine göre, Mısır ordu

sunun gizli şifresi geçen Eyllılde kaybolmuş ve bulunamamıştır. 
Bu şifre, son dereC!e mahrem işaretiyle bir tabur kumandanlığı
na gönderilmiş ise de zarf oraya geldiği vakit içinin boş olduğu 
görülmüştür. Bu anahtar ellerinden geçmiş olan bir zabit vekili 
ile bir nefer tevkif edilmişlerse de hırsızlığın ne suretle yapıldı
ğı meydana çrkarılamamışt~r . 

Kral Kruvazörle Geliyor 
Atina, 30 .A.A - Kral J orj, bir.kaç torpido refakatinde Helli 

Kruvazörü ile Yunanistana dönecektir. 

Londra Deniz Konferansı 
Londra, 30 A.A - Deyli Telegraf gazetesinin diplomatik ay. 

tarının bildirdiğine göre, Fransamn kara, deniz ve hava erka
nrharbiyelerini idare eden mühim bazı zabitler bugün Londraya 
geleceklerdir. Bu zabitlerin herşeyden evvel Londra deniz kon
feransı için Hizım gelen ilk tedbirleri almakla iştigal edecekleri 
söylenmektedir. 

Gümrük muhafaza Genel komu .. 
tanlığı İstanbul Satınalma 
Komisyonundan : 

1 - Deniz Vasıtaları için şartnamesi mucibince 250 
ton Lavemarin maden kömürü 8-11-935 cuma günü 
saat 16 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 3 3 7 5 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf Komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İstekliler yüzde 7,5 tutağı olan 282 lirahk vez-

ne makbuzu veya Banka mektuplarım teklif mektupla
riyle birlikte saat 15 de Komisyona vermeleri. (6604) 

1423 
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.. J Türkofisin Eksiltme ihalesi 4 ikinci 
Teşrine Bırakıldı: 

nırtıafiate prardacak Tilrtfe • FraDl1ZC" Bültenlerin 
ba•&na11 açık ebfltmete konulmuttur. 

Ekonomi Bakanhğı Türkofie letanbul 
Başkanh§ından : 

1 - Türkofis tarafından türkçe ve fransızca ayn ayn 
olarak her oa 1* etinde bir çılcanlacak bültenlerin ba
aılması açık eksiltme ile eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme 4 lkinciteşrln 935 pazartesi günü sat 
J O da Ankarada Y enişehirde Ekonomi Bakanlığı bina
imda toplanan Türkofis Satmalma Komisyonunca yapı
lacaktır. 

3 - Gerek türkçe ve getebe franmca bültenlerde 
kullanılacak kiğıt ve kaplık Tiirkofıs tarafmdan ve
rilecektir. 

• M. M. V. Hava müsteşarlığından: 
Hava Müsteşarlığı inşaat ıubeel için bir müben • 

ihtiyaç vardır. Ucret bidayeten 126 liradır. İstekli olan
lar nüfus tezkeresi, hal tercümesi ve diploma tasdikli 
suretleri ile bonservis sıhhat raporu ve istihdamına ma• 
ni bir hali olmadıiı hakkında Emniyet Md. Hüsnühal 
mazbatalariyle Hava Müsteşarlığına müracaat etmeleri 
talip fazla bulunduğu takdirde müsabaka imtihanı ya• 
pılacağı. (377) (6578) 

''SEFiLLER,, in Ba 

4 - Kaplarından maada 16 sayfadan ibaret olacak~ ..... ...,._....._ _______ ..,... ... ._. ..... ~--.-. 

Nuri ltldr Jtaddrlr nldlmı ..... 
caüpm~ ipipdelmp 
,ordu. SajmdaQ. .ıuactua • 
ıeııç çlftıero bantle ~ 
kırk bet yapa c&IJorda. Tam ytt
mi teae fQ ıeçenJerden birilllll ,aio
de olma71- p tue kıaJudaa MriDla 
kolunq_ ıUIMJI tüaJ1111 etmilti. 
Hlli onWuı ya:ımdan l~erkaa. ~ 
kulannı bir tath me,.e kolnıa p"bi 
içine sekiyor, ..... ~ fa. 
kat eene:nce ,e.We dltmUf olan 
bu ricutlara aanhnak ihtiyacilt lıüJoo 
)Ordu. 
~ battıktan eonra rıhtnnm 

tintiade yalma batma b1an face. uma 
boylu bir lan~ tldde t9tip 
etti. Ta mkta batan C...- ...... 
tıit sanlık bu tatlı ,U.. ........ ti. 
Nuri fakir o kadar bula. 1J1e lg't 
... Jtlsle lrufdattı 1d, ellnde .....,... 
nk onu adım adan takibe batWL 

Bir arehk im ken4llini ,.. ... 
Cb. etrafma bümdl. Nuri e-tri C6r
meda. Bapndaa ppbyl pbfdı. lfrl· 
tımclan iki adım ıerl çekildi; cerindL 
Tam kendini •tacail _... Nuri la• 
kiı yetifti. Onu koUanndan tuttu. 

Otnç kız haykırdı. Nuri ş.ldre: 

- Sis ne kanpyonwmı? 'aırümu 
ı.enı ... 

Dedi ve birden linirleri bopm~ 
•llamala bafladı. Nmi Şakir helatll 
Jen!D ..,ı • aldı. • asılı p 
tmh " ı•;tmı a1arÜ .....,. 
ıötürdü. 

Mikıire. nipnhu tarafm.ian aJda. 
tılrq. IODf& IOlraJr ~ bıraJıll• 
llllftl. lttmlnb, ..... ft puaaı. .. 
blıı: ortumda ka'a Jltlmn. cllYat" 
lan içinde fellketini anlatmca Nuri 
Şakir onunla beraber ajlamamak içia 
kendini cüç saptetti. Hemen onu o 
akpm Modada bir otele göttırilp ba-
raktı. • 

- Yum ubü celirim, merak et• 
meyiais; .W INrtaracalım 1 

Dedi. 

iMl .... lark, ......_ ... ,. ... ,D ... 
,_ - -1 IMIU ldtlriUrtli; _.,.. ........... , 

Dmıllll ............... bir ..... 

lan Türkofua on bet günlük tiirkçe ve fransızca bUltenl~ 
rin beher AJ'llll için baskı adedi türlıçe için 1500 ve fran· 
arzca 1500 olmak Uzere 3000 dit. 

5 - Mayıa 1936 gayesine k4der olmak üzere 14 türk· 
çe ve ı 4 framuzca bültenlerin fenni eartname mucibince 
buılma ve ciltlenmesi bedeli ı 100 lira olarak tahmin e
dilmitt.ir. 

G - Umamt ve fenni tartnameler Türkofis Ankara 
Merkezinde İstanbul şubesinde meccanen verilir. ( 6714) 

8526 

-.mr diyerek-. .ımıtyordu. 
J'üat Nuri 1ü1r Wrllag ~ lglnde ar
tık ba .... =q·-eı..w lıa'aktr. 
Onma bitin lmprWerial Japubn 
laerıtm .. ..,um &nru daha izbar ---------------------

:\:.-:!!ı.~ :U=. 1ma TUrkofisin Eksiltme ihalesi 4 
Ai'tJk tenctili ann..uıı yalma hıra- k . T B k I 

lap ,llUnire ile oturauP. oaa arada i incı eşrine ıra 1 dı: 
bir dtlD. llersQD. her ıece ulaip ot.. 

=~Y.:!:.~.!';: Ekonomi Bakanllll TGrkofl8 lat1191bul 
:.- War .. beJdtmeie mecbur Bafkanlıi•ncl•n: 

o 11r&c1a " uJalbf we mı biımetl- 1 - Tilrkofıs tarafından neeredilecek olan Türkiye 
Dl &lna UadJv kadmı Adres kitabının tab'ı kapalı zarf asuliyle münakasaya 

- Ala Nuri Bey. dedi. Ba ~ konmuttur. = =: =1l!~;: ;:!r.stt· 2 - 600. 700 sayfa kadar tutacak olan bu kitabm IJe.. 
h itil Ntari taJdri çddırtıverdL her formasmm muhammen bedeli 180 )'Is altmJt liradır. 
~ ıenç im ıece yansı eve ~Up 3 -- İhale 4 İkincitetrin 935 tarihinde Ankarada E
te "'Nuriciliml" diye boynuna..,.. konomi Bakanlığı binasmda Türkofia dairesinde yapı
lınca her teJi unuttu. Sormalı. aer· lacaktır. 

senif etmeli bile unuttu. 4 - Talip olanlarm umumi aartname. ve huauai tart• 
Birkaç silA eoııra Nuri Şakir lriigflk name llUl'etlerini almak üzere Ankara Tilrkofiı M-ı.ezı. 

bnialunu alarak MYıiJiajnin yanma va~ 
apmnak •• baskm yapmak istiyordu. ne ve lıtanlnll Türkofıs şubdine milracaatlan lbmıdır. 
o üpm Modadaki eve geç uinJ'a· Bu evrak meccanen verilir. :t=wr :;:'.::;.. '"t:: ş - Talip olanlarm 450 dört )'ÜZ elli liralık muvat-

- öeÇm1f olsun Nuri Bey, dedi. ;4 ÜIRÜ maddesi;mui:Afmte 1° :l!:te ltmuiıf =: 
Kut lrafmten uçtu. bulunmadığma dair beyanname ve tekliflerin 4 İkinci-
Hanıt inat diye tonmla vakit ı. +...; .. 35 n------= .n;nü •••t 14 de kadar kftft'l;llVftn n-

nttan'ın bir mektup asattı. __..... c~-umı •-- - _,,_ .. Ac-

- Buaa lıiru ""1 ,.,... Wr illiline wnneleri lbımdtr. ( G715) ' 8527 
ıeatblnbl 

1>1ye na.e ett1. Nuri Şakir mektu· lKTlSA T VEKALET! : 1C TİCARET UMUM 
bu •·ve okudu: M'ODURLUCUNDEN : 

"Nuri Şakir Sey: ;90bk ortamı- 30 TepiıUurü sso tadbH bnwı h1lkmtlne ıere tetd1 e"n...;a.. olan Mer-
cla blrütalam nJtanlıtua litu wvel L-ı. 11"*-oda ._ ___ ............ ._,=-"' 
nhtnnclan kendini denise atmak UH· •ıı:ıııı• uıan " &~7u. guuyetini bals tufiytde ( ~-- Kommerçl-
re iken kurtardım. Zanllı ıenll! 1az :raJe l>Oriente) flrhtt Ttlıkl)'edıld pbetinl npatmlf Ye bmaa dair mua· 

:ıs me11tı bititQlelı: tbte Bab Kommerçlale ltilyananın lılttdlrl llario 
Mil •nm. Mil mm bırdtılam PoppfJi memur ctmlt~Bu flrkedc .-._. o1pJann ~ _.arıına ::!" ~.;:::. ::-.: Mrıcüımda Aabr&"da'llrtlut Velsltetiae oabef ıUn sarfında mtlracaat 
beraber llrlyor" biliyordum. O:ı- _ttmeleri ___ uan_o_km...;._m_. __ ...._ ____________ •z_s_z 
da ha..,. 1Mı t.-dlf mektubunu 
-~ ......... , ..... 
....,., ....... , .. laatierı• ... 
IBteılliL. 

l tcUCUK 
1 1 

, J 
TaWd•.._..- .. ,utla" 
~ .............. ..... 
1 ı n H11n 1 Ilı 'v Nı 
c..... ....................... . 
ki ililalltllaa11ÜMI• toptu Ye ....,.. 

-... ifleriM tlnua etmektedir. 
1117. 

1. 1 hi~Jar ~~um. M~dürl~~den: 1 
Papbahçe Mitlkirat hbrikumm )'81IAft laamma yap. 
~ (3&29,9&) Ura bedeli keP.fli catı in11eı açık ek
siltmeye konulmuştur. İsteklilerin prtnameyi 20 kuruş 
nnıkabilinde almak üzere her sün ve münakasaya işti
rek etmek içip de 12-11-935 tarihine rastlayan uh eli· 
ntl .. t 15 te (273) lira muvakkat teminatlarile birlikte 
Kabatqta Le9umı ve Miibayaat ıubesindeki Alun Ko
misyonuna miiracaatlan. ( C5 717) 8528 

--- - - --- - - - - -- --- - - - -- - - - - - -- - -·- - - -- - --- - - - - ---- -- --·--- ----==----------
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istanbul Harici Askeri Kıtaatı illnları 
Mıktan 

Kıl o 
Tabmia l1k teminatı 

bedeli İhale tarihi Saati 
Lira Lira 

lirı 200000 27000 202,'i 4/2.Teşrin 935 Pazartesi 17 

Un 208200 28107 2109 4/2-Teırin 935 ,, 16,30 

Un 219000 29565 2218 4/2.Teırin 935 ,, ·16 

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

İzmir Müstahkem nıevki kıt'atı için yukarda yazılı 
:Oört kalem Un ayn ayn kapalı zarfla ~hnacaktır. Şart
narnesi her gün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
2490 sayılı kanun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı ve
&aikle beraber belli saatten bir saat evvel lzmirde kış
l~da Müstahkem mevki Satınalma Komisyonuna tek
liflerini vermeleri. ( 3 7 ı ) ( 6 5 2 2) 

8266 

••• 
Tekirdağ için 720 ton. misyonuı1a veı meleri. 

~al~ra için 360 ton arpa 1 (370) (6521) 8265 

lr ~~!teşrin 935 günü kapa- Manisad: ~=rkez Kıt'at 
... ~ ı a eksiltmesi Tekirda-
iında Satınalma Komisy- ihtiyacı için kapalı zarfla 
l'onunc1a ya P 1 1 c a k t 1 r. münakascıya k o n u 1 a n 
'l'ckirdağ arpasmıu eksilt- 240000 kilo una talip zuhur 
lllcsi saat 16 da tahmin be- etmediğinden 2490 No. Ju 
der 4 k ilk kanunun 40 maddesi muci-1 uruş 25 santim · 
tern· Mal hince bir ay zarfında pazar-
k ınatı 2295 liradır. - lıkla eksiltmesı· yapılacak-ara arpasının eksiltmesi 

]~at 1 7 ,30 da tahmin bede- tır. İhalesi Manisada Tü-
1 4,5 kuruştur. İlk temi- men Satmalma Komisyo
n.atı 1215 liradır. Şartname nunda 5-11-935 salı günü 

ı~ı İstanbul Levazım Amir- saat 13 de yapılacaktır. Te
ıği Satınalma Komisyo- minatı muvakkatesi 2160 
~Unda görülebilir. lsteklile liradır. Muhammen fiatı 12 
rın kanuni vesikalarile ihale kuruştur. Şartnamesi 145 
~atından bir saat evvel Te- kuruş mukabilinde Manisa
kı~dağında Satınalma Ko- da Tümen Satmalrtıa Ko
lllısyonuna gelmeleri.(364) misyonundan alınabilir. Ek 

(6464) 8173 siltmeye girecekler 2490 
• • • No. lu kanunun ikinci mad-

. 810000 kilo kuru ota ve- desinde tarif ettiği vesaik 
:

1
!.en fiat yüksek görüldü- ve temina+)ariyle birlikte 

iünden 1 İkinciteşrin 935 buJundurulmaları lazımdır. 
cuma günü saat 15 de pa- (378) (6588) 8327 

ıarlıkla dökülmüştür. Şart- ••• 
n Bir metresine tasmlanan 
~rn~~.i Ankara Levazım A.1 ederi 570 kuruş olan 7000 

lllırlıgı Satmalma Komis-
l'onunda görülebilir. Şart- metre haki elbiselik kumaş 
nam kapalı zarfla eksiltmeye ko
~k e Parası 203 kuruştur. nulmuştur. Ustermesi 8 İ-
k" siltnıeye girecekler mez- kinciteşrin 935 Cuma günü 
1 ur otun mecmu tutan o- saat 15 tedir. Süreksiz i
~~ ~osoo liraya mukabil nanç parası 2992 tira 50 ku 

.,, 7 lira S O kuruş temina-
tı ın nıştur. Sattnamcsi iki lira
lll•·kuyakkata makbuzlarile ya Satınalma KomisyO

-. ur saat Ankara Leva-
~~ .Amirliği Satmalma Ko- nundan alınır. Eksiltmeye 
tnı<svonuna gelmeleri. ( 360) girecekler kanunun 2 ve 3 

64S6) 8224 maddelerinde yazılı belge-
• • • lerle birlikte süreksiz inanç 

~ kapalı zarfla münakasa- parası mektup veya Alıtla
a konulan 636600 kilo Ar- riyle Önergelerini üsterme 

Paya talip çıkmadığından saatinden bir saat evvel 
~aıa:hğa dökülmüştür. Pa- Ankara M. M. V. Satınal-
ctrlıgı 2 İkinciteşrin 935 ma Komisyonuna vermele-
~~rtesi günü saat 11 de- ri (379) (6583) 

2 ır. Arpanın mecmu tutan 8387 

iı~238 lira 50 kuruştur ve Kıt'at ihti;a~ı.için 260000 
k teıninatı 2267 lira 89 kilo Sığır eti lCapalı zarfla 
~ştur. Şartnamesi her 19-10-935 den itibaren ek
~ komisyonda görülebi- siltmeye çıkarılmıştır. Ma-
cırkl. Pazariıgv a iştirak ede-e liyet fiatı 32500 lira mu-
J\ er belli &Un ve saatte vakkat teminat 2438 lira
S nkara Levazım Amirliği dır. Eksiltmesi 6-11-935 
atınaıına Komisyonuna 

telrneleri. ( 366 ) ( 6494) çarşamba günü saat 9 da 
8260 Sarıkamışta Askeri Satın-

••• na 37soo kilo sade yağ alı-
t:a~tır. Bedeli 30000 lira 
;-llllln edilmiştir. Kapalı 
t ~a eksiltmesi 5 İkinci
dttrin 935 sah günü saat ı S 
~apılacaktır. İsteklilerin 
liiI i saatten bir saat evvel 
~ eburgazda Satınalma 
.&\.Q • 

ınısyonuna gelmeleri. 
(369) (6520) 8264 

• • * 
P 36450 kilo sade yağ ka
n alı zarf usuliyle satın alı
k~ta_ktır. Münakasası 5 1-
ıncıteşrin 935 sah günü 
~tıs tedir. Umum tahmi-

l tutan 27337 lira 50 ku
:: olup ilk pey 2051 lira
lt · ~amesi her gün 
t C>rrıısyonda ·· ··ı bilir" ltek . goru e . 
3 ı~.lerin kanunun 2. 
le~cu ~addelerinde isteni
tern · ~e&ikalarla muvakkat 
tckl~~atlarını havi mühürlü 
aaa 

1
• rncktuplannı ihale 

au tınden bir saat evvel Bor 
Ya Askeri Satınalma Ko-

alma Komisyonunda yapı
lacaktır. Sartnameler pa
rasız olarak Sarıkamış Sa
tınalma Komisyonundan 
alınabilir. İsteklilerin tek
lif mektuplarını vesaikle 
birlikte belli edilen eksiltme 
saatinden bir saat evvel ko
misyona vermiş bulunacak 
tardır. Hariçten istekliler 
teklif mektuplarını 2490 
sayılı kanunun 34 üncü 
maddesindeki esaslar dahi
linde postaya vermiş bulu
nacaklardır. (393) (6638) 

8411 ••• 
Kırklarelinde her biri iki 

yüz yirmi beşer tonluk dört 
prtname ile eksiltmeye ko
nulan unlann kapalı zarfla 
ihaleleri 8/ 11/935 Cuma 
günü yapılacaktır. Eksilt
meye girmek istiyenler iha
le günü teklif mektublarile 
kanuni belgelerini saat 15 e 
kadar Ko. RS. liğine verme
li ve saat 16 da Komisyon-

da bulunmalıdır. Unun tah
min edilen bir kilo fiatı 12 
kuruş 69 santimdir. İlk te
minatları 2142 şer liradır. 
Şartnameleri Kırklarelinde 
Satınalma · Komisyonunda 
görülebilir. (401) (6702) 

8488 
• * .. 

İzmir Müstahkem mevki 
kıtaatının 1,227,000 kilo o
dun ihtiyacı kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. İ
halesi 11 İkinciteşrin 935 
Pazartesi günü saat 15,30 
da lzmirde Kışlada M üstah 
kem Mevki Satmalma ko
misyonunda yapılacaktır. 
Odunun tahmin edilen mec
mu tutarı 16587 lira 50 ku
ruştur. Teminatı muvak
kat akçası 1245 liradır. İs -
tekliler Tiaret Odasına ka
yıtlı olduklarına dair vesi
ka göstermek mecburiyetin 
dedirler. Eksiltmeye iştirak 
c'decekler kanunun 2, 3 mad 
delerinde ve şartnamesinde 
yazılı vesikalarla teminatı 
muvakkata makbuzlarını ve 
mühür 1 ü teklif mektplannı 
ihale saatinden en az bir sa
at evvel komisyonumuza 
vermiş bulunacaklardır. 

(402) (6727) 8522 

••• 
Yapı: 1stanbulda Hay-

darpaşa hastanesi tamiratı 
kapalı zarf usulile eksiltme
ye konmuştur. Keşif bedeli 
S 13067 lira 86 kuruştur. 
Keşif proje ve şartnameleri 
25 lira 68 kuruş karşılığın
da Vekalet İnşaat Subesirı 
den alınacaktır. İhalesi 14-
11-935 perşembe günü sa
at on beştedir. İlk teminatı 
38520 lira 59 kuruştur. Ek
siltmeye girecekler 2490 
sayılı kanunun 2, 3 cü 
maddelerinde istenen bel
gelerle birlikte teminat ve 
teklif mektuplarını havi 
mühürlü zarflar ihale saa -
tinden en geç bir saat evve
line kadar Ankarada M. M. 
V. Satınalma komisyonuna 
vermeleri. (407 (6779) 

8568 

••• 
Demirköy için 1900 lira-

lık 1 9 ton sebze ilk peyi 14 2 
Vize için 9 5 O liralık 19 ton 
sebze ilk pey 72, Alpullu 

için 825 liralık 16,5 ton seb
ze ilk pey 62, Pınarhisar 
için 1650 liralık 33 ton seb
ze ilk pey 14 2, Vize için 
2808 liralık pilavlık pirinç 
12 ton ilk pey 211, Alpullu 
için 2516 liralık l 1 ton pi
rinç ilk pey 189, Pınarhisar 
için 3416 liralık 18 ton pi
rinç ilk pey 315 liradır. 
Hepsinin ihalesi 1 1 lkinci
teşrin 9 3 5 Pazartesi günü 
saat 14,15 tedir. İsteklile
rin Vize Satınalma Komis
yonuna gelmeleri. ..411,, 
''6803,, 

• • • 
Alayların 11,200 kilo ku-

ru soğanına, 26, 700 kilo 
patatesine, 39,000 kilo ma
karnasına ihale günü istekli 
çıkmadığından eksiltmesi 
1 O gün uzatılarak 2/İkinci
tcşrin/935 Cumartesi saat 
11 e bırakılmıştır. İsteklile
rin Vize Satınalma Komis
yonuna gelmeleri. "41 O,, 
(6806) 

••• 
Giresun garnizonu için 

200.000 kilo una verilen fi
at layiki hadde görülmedi
ğinden yeniden kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. 
Tahmin bedeli 3 7 ,000 lira
dır. Muvakkat teminatı 
2 7 7 5 liradır. Eksiltme 21 / 
11 / 935 Perşembe günü sa
at ı 6 dadır. Şartnamesi Sa
tınalma Komisyonunda
dır. İsteklilerin bir saat ev
vel zarflarının Giresunda 
Alay Satınalma Komisyo
nuna göndermeleri. "408,, 
(6805) 

• • • 
Tefenni garnizonundaki 

k ı t a a t ı n ihtiyacı olan 
315,000 kilo arpa kapalı 

zarfla eksiltmeye konuldu. 
İhalesi 18/ 11/ 935 Pazar
tesi günü saat 15 de İspar
tada Tüm Satmalma Ko
misyonunda yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 1418 li
radır. Teminatın ihaleden 
iki saat önce muhasebecilik 
veznesine yatırılmış olması 
ve teklif mektuplarının ka
nunda yazılı formüle uygun 
bulunması zaruridir. Şartna 
mesi her gün Komisyonda 
görülebilir. Tahmin bedeli 
18.900 liradır. "412,, 6804 

ISTANBUL BELEDiYESi ILANLARI 

Belediye zabıtası. memurlarına yaptırılacak olan kumaşile be
raber 222 tane kaput açık eksiltmeye konulmuştur. 1 kaputa 13 
lira 50 kuru' değer biçilmiştir. Kum~ş nümunesi ve şartnamesi 
levazım müdürlüğünde görülür. Eksıltmeye girmek iatiyenler 
2490 No. b arttırma ve eksiltme kanunda yazılı vesika ve 244 
lira 77 kuruşluk muvakkat teminat makıbuz veya mektubile bera· 
her S/ 2 citeşrin 935 sah günü saat 15 de daimi encümende bu-
hınmahdır. (B.) (6652) 

Senelik muhammen kirası 60 lira olan Kadlköyünde Rasimpa
şa mahallesinde divar sokağında 149 No. h 3 odalı bir katlı 
ahşap baraka 936 senesi Mayısı llOlluna kadar kiraıya verilmek 
üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi levaznn mü
dürlüğünde görülür. Arttırmaya girmek istiyenler 4 lira 50 ku
ruşluk muvakkat teminat makbuz veya rnektubile beraber 1/ 2 
ci teşrin 935 cuma günü saat 15 de daimi encümende bulunma-
lıdır. (B.) (6487) 

Gedikpaşa lstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Masası ve mutat teferrüatı ile beraber ve on bet san
tim kalmhğmda kumaş kesen amudi bıçaklı motörlü 
''Kuris,, fabrikası mamulatı bir biçki makinesi açık ek
siltme ile satın alınacak ve eksiltmesi 11 İkinciteşrin 
935 pazartesi ıünü saat onda G~da Jandarma 
Dikimevi binasındaki komisyonumuzda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 600 ve ilk güvenmesi 45 liradır. Sart 
kağıdı ve kataloğu komisyonda her dn görülebilir. İs
teklilerin hüviyet cüzdanı ve ilk ıüvenme malsandığı 
makbuzu veya Banka kefalet mektubu ve şart kağıdın
da yazılı sair belgelerle beraber belli cün ve saatte ko
misyonumuza gelmeleri. (6756) 

8594 

J lstanbul Komutanhgı Satlnalma Komisyonu ilAnları 1 

Çatalca Müstahkem Mevki Birlikleri erat ve hayva
nat ihtiyacatı açık eksiltme ile 16 kalem yiyecek ve yem 
alınacaktır. Maliyet fiatlarile mıktarları ve hangi gün 
ve saatte alınacakları aşağıda gösterilmiştir. Şartname 
ve nümuneleri her gün öğleden evvel Komisyonda gö
rülebilir. Eksiltmeye gireceklerin alacaklarına ait ol
mak üzere gösterilmiş ilk teminat makbuzlariyle birlik
te belli gün ve vakti muayyeninde satın alma komisyo
nuna gelmeleri. ( 6624) 

Saat İhale •wıli İluıle tarihi İlkte- Cinsi M iktan MuhammeA 
minat 

Mık tarı 

Lira 

Kilo :Maliyet 
Fiau 
Lua 

ıs Perşembe 7-11-935 135 Mercimek 12000 1800 
1200 15,30 .. 7-11-935 90 Nohut 12000 

Pırasa 18720 
ıs Cuma 8-11-935 155 

( 
( Lahana 7200 2074 
( lspanak 8640 

15,30 Cuma 8-11-935 75 K. Ozilm 5500 990 
2475 16 ,. 8-11-935 186 Yulaf 45500 

15 Pazartesi 11-11-935 25 ( Mercimek 1300 
( Pirnç 500 

Kuş Yemi 
t Buğday 200 

Mısır 200 
( Dan 3W 
( Keten 100 
( Kenevir 100 
( Arpa 500 
( Kaya Tuzu 100 327 

8404 

••• 
İstanbul Komutanlığı dıkhda Satınalma komis 

yon una gelmeleri. ( 6 7 6 O) 
856~ 

birlikleri ihtiyacı olan aşa -
ğıda cins ve miktarı yazılı ..... 
üç kalem sebze 12-11-935 İstanbul Komutanlığı 
salı günü saat 15 te kapalı birlikleri ihtiyacı için 4000 
zarfla alınacaktır. Mecmu-
unun tutan 6691 lira 20 ku kilo domates salçası 12-11-
ruş olup ilk teminatı 502 li- 935 salı günü saat 15,30 da 
radır. Şartnamesi her gün açık eksiltme ile alınacak -

tır. Muhammen tutan 760 öğleden evvel komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin vak- lira olup ilk teminat 57 lira-
ti muayyen inde ihale saatin dır· 
den bir saat evveline kadar Şartnamesi her gün öğ -
ilk teminat mektup veya leden evvel komisyonda gö
makbuzlarile birlikte teklif rülebilir. İsteklilerin vakti 
mektuplarını Fındıklıda muayyeninde ilk teminat 
Komutanlık satınalma ko- mektup veya makbuzlarile 

birlikte Fındıklıda Satınal -misyonuna vermeleri. 
( 67 58 ) ma komisvonuna ve1meleri. 

Cinai 

Pırasa 
Lahana 
İspanak 

Kilo Beher kilosunun (6761) 8564 
tahmin fiyatı • • * 

59040 6 kuruş Komutanlık birlikleri ih-
39360 5 ,, tiyacı için ihalesi yapılan 
19680 6 ,. ve taahhüdünü ifa edemi-

8562 yen müteahhit nam ve he-
* • • sabın;ı alınacak. ~la~ 10.000 

İstanbul Komutanlığı kilo çorbalık pırıncın mu
birlikleri ihtiyacı olan hammen maliyet tutarı 
18 7 00 kilo kuru soğanın ı 900 liradır. Şartnamesi 
12-11-35 salı günü saat 16 her öğleden evvel komis
da açık eksiltme ile alına- yanda görülebilir. llk temi
caktır. nat 143 liradır. Eksiltmesi 

Beher kilosunun tahmin ı 1-11 -935 pazartesi günü 
fiyatı 5,5 kuruş olup ilk te- saat 16 dadır. Eksiltmeye 
minat 80 liradır. -Şartname- gireceklerin ilk teminat 
si her gün öğleden evvel ko- makbuzlarile birlikte belli 
misyonda görülebilir. İstek gün ve vakti muayyeninde 
illerin vakti muayyeninde Fındıklıda Satmalma ko
illc teminat mektup veya misyonuna gelmeleri. 
rnakbuzlarlle birlikte Fm - (6762) 8St55 --------------- --1//f/ii!!i!~~ uROLOG - OPERATOR .~--~ 

~ Dr. 1~ 1~~•~nm~~Mİ 
Beyollu tıtikW caddesi (Eıki Mulen Ruj l!Aartım> Vehab B. Ap. No. 61 

8891 
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Arsıulusal arttarma günü olan 31 Birinciteşrinde Banka Şube 
ve Sandıklar1nda bir biriktirme hesabı açt1rarak en aşatı 10 
lira yataranlar arasında 100 kişiye aşağıda yazıla ikramiyeleri 
verecektir: 

Birinciye ~00 Lira 
ikinciye 80 " 
Uçüntüye 60 .. 
Dördüncüye 40 .. 
Beşinciye 20 .. 
Elllnclye kadar 10 ,, 
Elli birılnciden yüzüncüye k. 5 .. 

Kura Birincikanl!nun 7 sinde Ankarada Merkez blnasınd~ 
çekilecektir. Kuraya girebilmek için para yataranlaren parala
rını 7 birincikanuna kadar çekmemeleri lizımd1r .. , 

8322 

31 -10 - 935 e:::=:== 

Ti • 
1 

30 kuruştur markasına dikkat 

HASArt DEPOSU 
Ankara, İstanbul, Beyoijlu 

Hayatın neşesi 

1 
1 

Dinç olmaktır. 

HORMOBiN 
TABLETLERi 

Yorgun vücutlara 
dinçleştirir 

iKTiDARSIZLICil 
ve 

Bel Gevşekliğini 
i1derir, yaşamak neteıioi iade 
eder. Eczanelerde bulunur. lı· 

tanbulda fiyatı 150 kuruf. Taf
ıilit için Galata Poıta kutusu 

1255 

• 

• • 7716 

DlPLOMALI BiR GENÇ 
FRANSIZ BAY AN 

Fran11zca malumatlarını derin -
leıtirmek iatiyenlere ders vermek -
tedir. Aynı zamanda aHeler nez -
dinde birkaç ıaat kalarak genç ta
lebeler hazırlamaktadır. Stenogra
fiyi (Duploye) metodu ile çabuk 
öğretir. Mektupların ''Fran11z,. ru
muzile lıtanbul 176 numaralı poı· 
ta kutuıu adresine l'Önderilme5i. 

• 8627 

Yeni OSRAM "D" limbalarıdır. Çifte apiralli olan bu Ji.mbalar 
diğer OSRAM li.mbalarına nazaran % 20 ve ucuz adi lİLmhalara naza
ran da % 40 daha idarelidir. 

Çifte ıpiralli OSRAM ' 'D'' ampullarının alırken ambalijlann üzerin· 
deki "D'' iıaretine dikkat ediniz. 

Tuvalet sabunu 

KALODERMA 
Tıraş sabunu 

Yeniden TUrkiyeye geti
rilerek bUtUn ıtr1yat, tu
hafiye vesalr ba,hca 

maAazalarda satlşa 
başlanmıştlr. 

~ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111rırııııııııııııııııır~ 
- I -- -i rtırma hakkınd ki dü.ş 0 nces· niİ 
~ EN ÜZEl YAZ ÇOCUK I ------ == 
~ Binlerce cevap arasında iŞ BAN- ~ 
~ KASI nın 100 LiRALIK mUk8fatını ~ 
~ kazanan Yazı şudur: 1 
§ 5 
§ " Yaşım arttıkça paramı da arttırırm. Çünkü, işitiyorum ki §! 
E@ parasız yaş, tuzsuz aş gibi tatsız olurmuş... Yaşım arttıkça ~ 
§ kolumun gücü, param arttıkça kesemin gücü artacaktır. Ben E§ 
§ de ancak o zaman yaşamanın tadını bulacağım. Onun için yaş :S 
§ ve para beraber artmall. ,, ~ 
~ ~ E: Samatyada 43 ncU ilk okul dördUncU sınıfta 5 rto. h :::: 
E: rtejat Tulunay ~ = ~ :::::; 
:: Bu çocuk bugün iş Bankasının lstanbul ~ 
: şubesine uğrıyarak hüviyetini ispat et- ~ 
§ meli ve mükafatını almahdır. ~ 
~-= Birer kumbara kazanan 25 c;ocu§un ialmlerl lstanbul 9ubealnln kUc;Uk ""I:::; 

hesap glfealne aallmıttar. Batka tehirlerde bulunanlara kazandıklar1nı 
§ . it Bankası 9ubelerl haber vereceklerdir. il = ~ 

~'llltllllllllllllllllllllllllllilllllllllllll1111Jlllllll11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 '~ 
Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Etem lzzeı BENiCE: 
Gazctec.ılik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad

desi, 100.- Basıldığı yer : TAN matbaası. 


