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Alamadılar! 
100,000 kişilik bir italyan ordusu 6.5 kilometrelik bir cephe 
üzerinde 48 saattenberi kanh Habeş mukavemetini kıramıyor 
Adiğratın da düşmediği anlaşılıgor-ltalganlar cenupta Dolu kasa 
basını aldılar-Şark kolu Danikalda şiddetli süngü harbfne tutuştu! 

Vaziyet. · 
Dün ••len telpallar Habeı • 

ltalya cephelerinin bilhaua fİ· 
mal lıumıntla euvellti •abah le· 
cirtlen.beri baılıyan harbin bii • 
tün ıitltletile aür:üp •ittiiini 6İM· 
termektedir. ltalyanlarla Habeı • 
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ler bütün ••ceyi 6ÖfÜ• •öiüae "' İ - ...... ,, 
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içinde ••çİrmİf olmalarına rai - .,. • : • .._. .... ,.. ._~._ ~. ~ 
m~n ~"!, '~raftan. herhangi biri - ! ... m ... ,. ,,.-..'•) () \) 

tlıien u~nne laıltıyet elde etle • - ! ATABA - · ·' ' ~,~ 4 ~ 
memiıtir. Aclua henüz düpnedi • - \ •, • .._ + 
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I h tt - Ad"... d ... • GONDAR • ~ telgra , a a . ıgranın a düı· ..., ,.- il& ', ,• 

m•mİf olduiunu •Öylemelıtedir. .,_ •, • • .,. f. ·~ ( . ,,• 
Ancalt ltalyanlar bütün bu çar- ! lANA GÖLÜ ·..,.: ~_,,4' •'isi 
plfmalar sonunda Ranat artla ·• ı ./ ~ .\. ,-
nnı ele geçirebilrniılertlir. ;,,I ·' 1' 

Bir .Adiıaba6a telgrafı da lae • ' OEBRATABUR ~ .~ ~ 
nüz Habeı lıım11lıüllüinin aaua - ~ .,...! 1 
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fa 6İrme4iiini ue asıl muharebe- • ! ft· 
nin daha cenupta olacajrnı bWlir- 4 ~ ,, .. 
melıtedir. 8 \ .f Habeş ·ımparaıoru - Habcş FiiiJ 1Mareşalı 

Habeılilerin evuellti' gece •e • ...... , ''411ıt. • •• ,,,.#.• 
len te/gN>//a•da bildôrilen ~evir· ~ •• , • 1 • T k 
:~·. harelıetleri h'lılıında dün ~· '" \ N .. , 1 ı· n g ·ı ıt·e r· e MU'. ,sol ı" n i n 1 n . e . -nı ,..,..,_alın""""' ...... a- 6... GOGGITAM • • . _ 

- :::~..:.E=:...: . . . ..,_,,,,_ ' . Plft'fl(cllJUl-Efmiyor 

MUSOLINi'NiN iNGiL TEREYE MEKTUBU 

ır. • .,. 1 
cenupta /tal)'flft tcnereleri bem- I ---- - --· ~ 
bardımanlanna tlelHltft ebnifler -
dir. Cenup hwlatlunda Dolıı Uiın
li ltcuaba ltalyanlar taraluadan 
ele 6eçirilmiıtir. Aaalali yanların. 
da fidcletli. 8Ünp muharebeleri 
oluyar. Binaenaleyh ı.ıaaiyet he • 
nüa tamamile inltİfal etmif tleiil· 
ılir 

Siyasada -------
Onüçler lıoıtnit .. i raporunu ha

aırlanuffır. Bu raporun ltalyan 
aıncrcına aylırn olduiu haber ue
rilrnelıtedir. Rapor lıomitece itti • 
lolıla Jıobul edilrnİf olmalıla be • 
raber aLnocalı teJbirler Jlıalılıın • 
rica ilti ce,..yan tebarüa etmelıte • 
dir. /nriftere, R.,.ya ve Küçüle An 
lClfınonın temail ettifi birinci ce· 
reyan wni .h&llü olmUf uaaiyet 
lıarflhnda u.latma )'Olu bulmalı 
'ltaltltuadalıi illa düfiincelere artılr 
mahal lıalnuuruı olduiu likrind•· 
dir. 

Bu cereyan · lıonae;yin müteca· 
Vİale teccıuüae uirayaıu tayin et· 
'"•lı ö4euinde obluiu lilırirule • 
dir. il._ muhali/ olan Fraıuıa 
teai elu.occdt ~eri tedbirlerin ta
rilalerüai t .. bit etmelt ı.ıe ba .,.,.,,a 
ayaal lhiiaolterwlere 1H11tit bı • 
raltmalt noltt~ı ptmeir • 
tedir. 

Dündenb.ri ırteydana •elmif. 
olan en mühim -)'Gai hGJüe Mm
solini'nin Lon4,.. .. /iri .,_.,,..; • 
le ln•iltereye Wönılerın;, olduia 
melttuptur. 

• 
Ba me'lıtupla ltalya BflfWltili 

bir neui anl.,,,.a ue AW.,.q,ıelıi 
tedbirlerin ltartılılılı 1teUın1ma • 
aını ütemeltt..lir. Gelen ,.,.,._, • 
lor /fl6ilialerin bana l"Ollafmalı 
Utem..li.lrlerini •Ödermelıtedir. 

[Maçın tahili.b apor sayfamızda] 

Cen•ô,,.r Dangaldardan 

Makineye Verlllrken 

Adisababa, S (A.A.) -
Adua önünde çok kan1ı bir 
muhareöe devam etmekte
dir. İtalyanlar bu muhare
bede bütün asri silihlannı 
kullanmaktadırlar. Her iki 
tarafın zayiatı ağırdır. A
digrat önündeki muharebe 
ler deval]l Ftmektedir. Je·a
yalıklarda mevzi alan Ha
beşliler, şiddetle mukave
met ediyorlar. Burada zayi 
at da çok mühimdir. İtal
yanlar, Habeşlerin mukave 
met göstermek niyetinde 

bir pap ---

olmadıkları bölgelerde gün Omürı • • .. 

?. e takriben redi kilometre l o:n";:,e ==7r:i r 
ıler~cktedırler. . · . · · - , ı lenyle hep bırden ıaldumıılar-
r". f • C" f dır. Uçak filolan nöbetleşe uçu-
ye ln ,,,,a'lJaŞ • 1 yor ve durmadan, Habeş kuvvet 

Roma. 5 A.A. Reater bildiriyor: 
A.tua'nın düftifün• dair •araya 
~- laaber ielnterniftir. ltalyan • 
lann 6ii,,ült bir ~.,.,,..,,. ltar • 
,.ı.,tıltları aannNilmelttetlir. 

Adisababa, 5 (A.A.) - Ha
vas aytanndan: Adua - Aksum 
yöneyinde zorlu savaşlar oluyor 
Habeı kuvvetleri bütün güçleri
le dayanıyorlar. İtalyanlar piya 
de, topçu, -tank ve hava ·kuvvet-

[Arkaaı 11 incide] ............... ._._. ...... 
Yanhş bir haber 

Dün gece yana bir Almaft tem· 
aine atlen Aduanın tliifliiiü halı • 
lıında bir haber yayılmıpada bu 
haber hem diler ajanalar tarafın • 
dan teyit. edilmemİf, hem de daha 
sonra Alman ajanaı taralından telt 
aİp eJilmiftir. 

-------~ ... 
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CESARETiN IFLASI 
1 Bütün bir neail, 6wm neni, illt 
ılela olarak, çolı ıültür herhanwi bir 
suretle irine ltarıımadıiımıa , bir 
harp törüyarua. Tıpln ilti yabancı 
takım aruıncla OJlftGnan 6ir futbol 
maçını ta•ip eder wibi, •üleriınia. 
üzerinde lıorlıunç ltarfll"fmalann 
ll•çtiii ltoccr Ha6eıüta11 harituı 
üaerine clilıilmif, tabiatin pi, 4ai. 
nehir, UfUl'Um ve IHıtaltlıJıtan yanıl· 
hiı o "?SU bucalıau afotlyomflll 
ü:urintle oynanan ölüm aahnelerini, 
meralıla, heyecanla w har6İlt ne 
olcl&lfunu hUıi Harp llGlu Man'ton 
daha iyi bilen ~ 6ir mill.ciıe 
duyocajı ilerin .ıa.71c -~q.. 
nu. 

Ba ...,.,_ """" ;4 ,,anleriıtJe, 
ta~ .. laele pri Wr '-1İnl İfİn 
ne miti.it bir .aa oUrıfa tl.ı.. q; 
meMaıto ~ ~bilir. T.ı. 

j Fallar fllllolıyo,.,,,,. iti, o Mr6iri tleo 
,,,.,,..,.., caaıwderile ,........., 
~ali afireti lıaUn, ömiirl.n.ı. 
ıllı clela •örtliilıleri. f1177f11W Weam· 
lllrUWI-, 6eUıi iUt .....,__ ...... 
ıla •11 6inlerce N • ...,..._ ..... 

•"'1el ~-.. Pli ı& ••irin· 
,.,. H arrm. eremeı/lltferi .,.,. 
"W•7en elen el~ hrlnı7U 
anılınr,, o"""'-,, .... 6ir cleltfet 
iÇÜtflo ~u. Ealti ,,,,,.,,,.,_ 
... lHirii ,_,.,,,,... .... CWNt 
ılalai -'ırwı-cliifijnce, crtı1t H•,,.._ 
'"""• it~ ...... ,_.,., __ 
'-eli........,,. tleier ... .-• 

• ltal7'1ft ..,...., ,,,,.., , ........ 
oraulu.al bir,_,.;~ Aapur io
zandırtna1t ~ M...oliıti'nin ..,.._ 
lenlenberi nelıllllar enwlı Nrleftili. 
ni bilenler, Romıı l,,.,,..,_l.aia· 
nun malU.,.. luatlutlanm 6ü hncli
ne der görer.lt, F"fÜI /mparofor
lafaıaun IH~ luıllutlanna 
yerletrraelt i.ıq.,. Dap'nin, Habe
fi«anı ltaltloılılrta aonra, lnsillere 
ile finale 6-alıp ~m me
ralı etrnelıte laahı• tleliltlirler. E
ler dünia bir de o .m~ •yrdme
ie mecbur ol.,,.., İfl• -1 o~. 
•yreyle •n-Pın6irtijyü/ 

AH Naci KARACAN 

lltide bir fU ı>eya bu lnwilia limanı önünde fıllıp batan ltalyan talatel
bahirlerintlen &iri 

Londra, 5 (A.A.) - Timcs gaze
tesi, Ingiliz Dıtitleri Bakanı ile İtal
yan büyük elçisi Grandi arasında dün 
yapılan konutına hakkında uzun ma· 
Jümat vermektedir. Gazetenin yazdı
ğına ıöre, Muuolini, Par~ ve Lon· 
dradaki büyük elçileri vaaıuıiylc ye· 
ni konuıma tekliflerinde bulunmut
tur. Grandi Sir Samuel Hoare'a Muı 
ıolininin çok samimi bir mektubunu 
vcrmittir. Bu mektup, Italyanın Eariı 
bilyUk elçiıi tarafından Laval'a veri
lenin aynidir. Mussolini anlapaz~&ı 
gcnitletebilecek ber tUrlü teıebbüslcr 
den ç e k l n e c e 1 i n i b i 1-
dirmekte ve her ild büyük devlet
le tetrilri mesai arzusunu tebarüz et
tirmektedir. ltalyan bilkQmet ba!ka
ru, son bidiselcrin, İtalyan durumun· 
da hiç bir deiifiklik yapmadı~mı ve 
eğer hel'feyi kendi arzusuna tabi bu· 
lunmuı olsa anlapnuhiın mahalli 
mahiyette kalarak. bir müstemleke 
harbinin genel bir aavaıı doğurmıya
cagmı söylemektedir. Mussolininin 
fikrine cöre, harbin sebebi ortadan 
kaldınlabilir ve vurutmalar kıRltıla· 
bilir. Eğer cerp durum kalkar ve 
nihai bir hal sureti bulmak için it bır
liği yapılmaya batlanır iıc bütün ln
&i~iıler, hakikatte mevcut olmıyan bir 
tehlikeye kartı alınD"ıı' ihtiyat tcdbit
lerini hep birlikte ve derhal kaldıra· 
rak, bu yolda . işbirlili yapabilirler. 
İtalyan menfaatlerinin lcorunm .. ı ba· 
lamından kendi mesuliyctlerin.i tama
men anlamıı bulunnaaktad 
diğer taraftan, Avru 

Mussolini namına diln Londra hükQ. 
metine anlatarak Akdeniı:de alınmıt 
tedbirlerin kal'fllıkh kaldınlmaaını 
tlklli eden ltalyamn Londra sefiri 

SiNYOR GRANDi 

barışın en narlı prtmı tcıkil eden 
Uluslar iş birlijini de muhafaza c..: 
mek istemektedir. Bu bakımdan, ltal· 
yanın Ccnevrede haklı muamele gör· 
miyeceği fikrinde olduğu halde Ce
nevre konferanslan muhitinden aynl
nnyacakbr: ltalya, eğer soıyetenin dl 
ğu üyelerinin 3lacağı durum dolayı-

1 Arka:u 5 iııCJde J 

l~•r'enin AWenia •filoamtlan 6ir tlrdltOC 

• 
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F*flllEIM!I 
P A'R A M E S E L E S ı 
Stendhal'c sorarsanız, insan 

kendine muayyen bir gelir te -
min ettikten sonra daha fazla 
para kazanmıya çalışmamalıdır. 

Jcan Grenier, isminde bir 
Fransız muharriri diyor ki: "Fa 
kat insan bir kere para kazanmı 
ya başladıktan sonra daima da 
ha fazlasını ister. San'atkar i9in 
bu mes'elenin halli ya milyoner 
oğlu olmıya, yahut ta komünist 
bir cemiyette yaşamıya bağlıdır. 
Bu iki vaziyette de artık para 
meselesi kalmaz. Fakat tehlike 
şuradadır: Birinci vaziyette il . 
ham, ikinci vaziyette de hüri -
yet yoktur.,, 

Bu son hüküm çok doğrudur. 
Moskovada ve Pariste toplanan 
sol muharrirler kongresinde hü
riyctsiz bir san'atin imkansızlı
ğı üstünde çok duruldu. Fakat 
"insanın bir kere para kazanını 
ya başladıktan sonra daima da 
ha fazlasını istemesi,, para hak
kındaki telakkisine ve kararına 
bağlıdır. Servetten başka ihti -
ras ve gayesi olmıyanlar için pa 
ra kazanmanın hiçbir kertesi do 
yurucu değildir; fakat parayı 
ancak yaşama vasıtası yapmak 
istiycn ve ona bir gaye mahiye -
ti vermiyen san'atkar için mülki 
yet ihtirasına hudut çizmek ni
çin mümkün olmasın? Misal ne 
kadar çok! 

Bütün mesele parayı ya saa
detin şartı ve gaye, yahut ta ya 
şamanın alelade bir vasıtası te
lakki etmek arasındaki farkta 
saklıdır ve Stendhal haklıdır. 

Peyami SAFA 

Heybelipdanm kadastrosu 
yarın batlıyor 

Kadastro mıntaka direktörhiklerin
deki postaların çalışmaları devam et· 
mektedir. Beyoğlu kadastro müdUr
Jüğü, Asmahmesc;it mahallesinin ka
dastrosunu ikmal etmi~tir. Şimdi, 
bu mahal edeki gayrimenkul sahiple
rinin verdikleri beyannameler tetkik 
edilmektedir. lJan müddeti bittiği için 
yarından itibaren de Heybeliadanın 
k<ldastrosuna başlanacaktır. Bu 1-a
daııvoyu yapacak mıntaka kad:ıstro 
direktörlliğii Heybeliadada bir bina 
tutarak hazırlıklarını bitirmiştir. 

Cinayet i9liyen talebe 

tutulamadı 

Yüksekkaldırımdaki evinde eski bir 
talebesi tarafından vurulan Halim 
Lüdnerin hastahanede tedavisi sür
mektedir. Öğretmenin sıhhi durumu 
iyidir. Halim Lüdneri yaralayan Bür
han, henüz yakalanmamıştır. Zabıta,• 
izlemelerine devam etmektedir. Tet· 
kiklcr, Bilrbanın lstanbulda olmadığı 
ihtimalini kuvvetl::ndirmektedir. 

Yugoslavya elçisi Ankaraya 

gitti 
Şehrimizde bulunan Yugoslavyanın 

yeni Ankara elçisi Branko Laz:aroviç 
dün akıamki ekspresle Ankaraya git
miştir. Yeni elçi Ankarada Cümurbaş 
kanı Atatürke itimatnamcsini takdim 
t'ttikten sonra tekrar Jehrimize döne· 
cektir. 

No. 50 

Cumbadan 
Rumbaya! 

Serv~r BEDi 

Gayet acemice bir yazısı vardı. Se 
lime yanlışlarla dolu bir mektup gön
dermek de istemediği için yanı ba; 
!ında duran iyi giyinmiş, orta yaşlı 
bir adama yaklaştı: 

- Affedersin, dedi, bana üç satır 
yazar mısın? 

Adam derhal kalemi eline aldı ve 
Cemilenin söylediklerini şu şekilde 
yudı: 

"SeJim, 
"MUhallebicide mutlaka bulutalnn. 

Mektep çıktımda •eni orada bekliyo
nam. Söyllyeceiim ıeylerin fevkala· 
de ıehsnmiyetini diiıünerek mutlaka 
gel. Sakın ıihm&I etme! 

Cemile,, 
Ancak bu mektup postaya verildik

ten sonradır ki, Cemile, ertesi gün 
Selimin mutlaka tevkifhaneye uğrı
yacağını ve orada kendisile, hatta 
Tahsin Beyle karşılaşmak tehlikesi 
olduğunu diişündü. Faka bunun ö
nUne geçmek için mektuba ne ilave 
edebl,!irdi? Hiç 1 

Omuzlarını 11ilkerek yürüdü. Bir 
kere hareket haline geçmiş insanların 
fena tesadliflere kartı duydukları ve 
Jıem cesarete, hem de kayıtsızlığa 
knziyen bir hiale bQ ihtiıpiJi zih· 
•inden koğdu. 

Lise ve orta 
Ol<ullarda 
Yeni talebe 

Lise ve orta okullarda açıkta kalan 
talebenin yerleştirilmesi sonuçlanmış· 
tır. Semtlerinde uzak okullara yazılan 
850 ta· ebenin be§yilzil yeni açılan 
Kumkapı orta okuluna, 3.SO •İ de Or
taköy okuluna yerle§tirilmişletdir. 
Bunlardan başka yeni açılan okullara 
} eniden talebe kaydedilmiş ve hiç bir 
müracaat geri çevrilmemİ'j tİr. Ye:ıi o
kulların ders levazımı da tedarik edil
miştir. Yalnız Ortaköy okulunda bazı 
dahili tadi at yapılmaktadır. .Bu f'e
beple bu okul Kumkapı okulunda::ı 
birkaç gün c;onra tedrisata ba laya· 
<!cı.ktır. Kadıköydcki yeni okulun ha
zırlrklan da tamamlanmak üzeredir. 
Bu okulda da 15 güne kadar derslere 
ba !anacaktır. Kültür direktör vekili 
.Mehmet Emin tedrisata llkteırinde 
baslamış olan lise ve ort.ı okul'an do
laşarak talebe vaziyetini ve tedris işle 
rini incelemektedir. Direktör önümüz 
eeki çarşamba gününden itibaren 
derslere başlayac;ak olan Kumkapı o· 
kulunu da teftiş edecektir. Yalnız: bir 
yıl için birinci ve ikinci sınıflarla ted
risat yapac;ak olan bu okula ilktedri· 
sat kadrosundan birkac öğretmen ta
yin edilmiştir. Bu öğretmenler yalnız 
birinci sınıfa ders vereceklerdir. Ge
lecek yıl orta tedrisat öğretmeni im· 
tihanına girmek için müracaat eden· 
Jerden hiç biri geri çevrilmiyecek ve 
orta tedrisat kadrosu takviye edilecek 
tir. 

Süt talimatnamesinin tatbikine 
bat landı 

Uray, Sıhhat direktörlüğü ve süt
çüler kurumu, yeni hazırlanan aüt ta
limatnamesinin tatbikma geçmi~ler • 
dir. Talimatnamenin hemen yapılması 
gereken maddeleri iizerindeki kontrol 
ler başlamıştır. Süt talimatnamesinin 
tatbikının iki ay kadar geriye bırakıl
dığı hakkındaki ne~riyat üzerinde Hk 
rini ıoran bir muharririmize Sıhhat 
direktörü Ali Rrza Bayaun izahat ver
miş ve demiııtir ki: 
"- Talimatnameye göre mandıra

larda yapılması gereken yenilik ve ıs
lahat üzerinde zamana mütevakkıf bu 
lunan maddelerin tatbilu için şarbay
lıktan iki ay mühlet istedim. Teklifim 
tetkik edilmektedir. Talimatnamenin 
mühlete bağlı olmayan diğer hüküm
leri tatbik olun,maktadır. ,, 

Tıp kongresinde Sovyet 
profesörleri 

7 Birinciteşrinde A nkarada top1a
nacak olan iıçüncU ulusal ttp kongre· 
sinde bulunmak üzere memleketimize 
davet edilen dost Sovyet heyeti yann 
sabah Berlin tarikiyle şehrimize gele
cektir. Birçok kıymetli prof •sörler· 
den mürekkep olan dost heyetin ayni 
gün Ankaraya hareket ederek kon
gre toplantısına iştirak etmeleri muh 
temeldir. 

Yabancı dil okulunda deralere 

ba,lanıyor 
llkteşrinin 15 şinden itibaren Uni

versite yabancı diller mektebinde ders 
tere başlanacaktır. Yabancı diller mek 
tebine bütUn Fakülte talebeleri mec· 
huri olarak devam edeceklerdir. Yal· 
nız son sınıf talebeleri bu derslere de
vamda serbesttirler. Yabancı diller 
mektebi imtihanında muvaffak olamı
yan talebeler diğer derslerin imtihanı 
:ıa sokulmıyacak ve doğrudan do&ru
ya sınıfta ka ' mı§ addolunacaklardır. 

Eve döndüğü zaman iyke akıam 
olmuştu. Anne11ile ablasını aofrada 
buldu. Artık Hafizelerin, filllnların 
şefaatine ihtiyaç duymadan ''Gaabı
annek" bütiin istediklerini annesi
ne de, ablasına da kabul ettirmeğe 
karar vermişti. 

S o f r a b a ş ı n d a k i s a n· 
dalyesini büyük bir 
gürültü ile çekerek oturdu ve hiçbir 
engel karıısında geri dönmiyeceğini 
hissettiren keskin tavırlarla onlara 
bakarak dedi ki: 

- Az daha Tahsini elden kaçm
yord um. Nemrut herif dediniz, bil
mem ne dediniz, adamcağızdan so
ğuttunuz beni ... Hazır kısmetim aya
ğıma gelmişken az daha tepiyordum. 
Nesi var Tahsinin? Dtn onu değme 
züppelere değişmem. Ci\rmediniz mi 
yaptrğl" fedakarhklan. Saati götilrüp 
verdiğim zaman gözleri dolu dolu 
oldu. Ne kabahati var? Apartıman 
tutac;ak, döşeyecek, dayıyacak, size 
bakacak. bana bakacak, karısını bosr
yacak, Allahın emriyle beni alacak. 
Bir daha böylesini ben nerede bulu
rum? Aklımı başıma topladım, dü
Jilndüm, taıındım, razı okium. Uç 
aya varmaz nikihımız: kıyılac;ak. O 
zamana kadar geceleri bizimle kal
mıyacak. arada bir uğnyac;ak ... Ya
ni nişanlım benim... Fakat o yaşta 
adama nişanlı derneğe dilim varmı· 
yor. Aman ne yapayım? Bıktım ar
tık ... Bak kirac;ılar da çıktı. Artık bö
lilğiln .gelirine hiç güven olmaz. Ne 
zamana kadar sıkıntı çekeceğim? 
Bende takat kalmadı. Tahsinle hiç 
olmazsa rahat ederiz. Siz de kaba i~-

Ne Dersiniz? 
TALEBE KILIGI 

Kılık, d;siplin ve düzenin birinci ı maıla yapılabilmeli, az.çok giyin • 
fartıclrr. Hele mektepli gibi deli- mek zevkini okıamalı, kir• dayan 
kanlılık çağında olanların tam bir ı malı ve dihi§İ güç olmamalıdır, Fa 
duiplin altına alınmaaı gerekince kat bütün bunların baıında, çok. 
bunlara bir kılık düş;;nmek ilk İf amma çok ucu.ı:a mal olması ıartı 
olur. Doğrusu buae talebe kılığı ııelir ... 
tam bir inti.ı:am altına alınmamtf· 
tır. Y alnı.ı: aon yıllarda ba.ı:ı aerac
rilerin türlü haylazlıkları örtmd 
için başlarına kasket giyerek ken
dilerine talebe süsü vermeleri ü.ı:e 
rine mekteplilere birtevi)•e bir kas 
ket giydirildi idi. Bunjan başka 
her mektebin ya resmi bir kılığı 
var, ya yoktur. Olanlar da biribi
rine ben.ı:emc.ı:. 

Gazetelerde okuyoruz ki; Kül
tür Bakanlığı talebe İ!;İn bir iki 
ltılrk modeli yaptırmıf, bunlardan 
birini .aeçecek imq. 

Talebe kılığı modeli uçilirkcn 
gÖ.ı:önünJe tutulacak birçok feyler 
vardır. Meaela bu kılık yerli ku-

Bugünkü yaşayı.ş .şartları arasın 
ela yiyecek ne kadar ucu.ı:lamıf o
lursa olsun giyim, kuşam maale
sef hala pek pahalıdır. Onun içir.
dir ki; talebe kılığı set;ilirktm Pn 

ucuza mal olaca!~ modelin di8cr
lerine tercih edilmesi, b:! kılığın 

tamamiyeti, (yani lıer keseye U.}· 

gun olufundan dolayı çocuk veli
•İnin yapabilmesi) yönünden el
zemdir. Yokaa ya mekteplerde 
rc.rmi kılığı olmayan birçok talebe 
görüliir, valıut kılık )'aptıramıyan 
lar tahsili bırakmaya mecbur O• 

lurlar. Bunun ikisi de kötüdür. 
Bi:ı böyle dü1ünüyoru~. 

Siz ne dersiniz ? 

----...-.--------------------==-..) 
Afyon tohumları 
lslah ediliyor 
Uyuşturucu maddeler inhisarı eks

perlerinden müte ckkil bir heyet, to
hum ıslahatı işleri için incelemelerde 
bulunmak üzere dün Atyonkarahisara 
gitmi tir. fki yıldanbcri süren tRhum 
ıslah çalışmaları, önümüzdeki seneye 
kadar daha iyi başarılmış olacaktır. 
Merzifon. Malatya ve Afyonda bu yıl 
yeni Afyon ıı;lah tarlaları kum acak
tır. Ekıptrler, iyi şartlar altında ye
tişt irilen afyon ür\iniınün morfin de
recesini yükseltmek için de bazı nü
mune tarlaları hazırlayacaklardır. 

Camekanlarda döner kebabı 
bulunmıyacak 

Lokantaların camekanlarında balık , 
et ve saire gibi şeylerin pişmemiş ola n 
lnrile döner kebap ve emsali yeınek
ler teşhir olunuyordu. Be' edi}'e bu 
durumu baz:ı sebeplerden mahzurlu 
görmüş ve bu gibi şeylerin ~elip ge
çenlerin gözü önünden kaldırılmasına 
karar vermiştir. Bu kararın alakadar
lara bildirilmesi üzerine lokantaların 
~azılarında derhal tatbiKata gcçilmi • 
~R~ldinı ..... "._ '""-" - r • .. U~ 1 

y emekler in bulunduğu Kısımlarını so
kaktan görülmiyecek sekilde boyama
ğa başlamışlardır. Bir kısım lokanta
cılar da bu durumun kazançlarına ma
ni olacağını söyliyerek belediyenin 
kararma itiraz etmişlerdir. 

Takdir alan ilçebaylar 
Bergama ilçebayı F. Şengül, Bandır 

ma ilçebayı Recep Ragıp. Pınarbaşı 
ilçebayı Celal, Darende ikebayı Oz
dcn. Nusaybin ilçebayı Rauf Unal 
takdir edilmişlerdir. 

12 profeaör yardnncı11 
getiriliyor 

Bu yıl için Universiteye yeniden 
bir pro(esör'e 12 profesör yardımcısı 
getirilecektir. Bunun için profesör 
Kreplin ile mukavele yapılmıştır. Bu 
profe!!örle 12 yardımc;ı yakında Avus 
turya ve Almanyadan şehrimize gele
ceklerdir. 

!erden kurtulursunuz. Biç daha Şa
hindenin eli tavadaki kızgın yağla 
yanmaz. Ben de bu mahallenin de· 
dikodusundan. gürültüsündan kurtu
lurum, sinirli olmam. Değil mi öyle? 

Nüfus sayımı 
Hazırlıklarısürüyor 

Nüfus sayım biirosu dün toplanmış, 
işleri tekrar gozden geçirmiştir. Ba
kanlar Kurulu karannca istisna edi
lenlerden ba ka devlet tcşkilfitına men 
sup bütün işyar arın sayım işlerinde 
verilecek vazifeleri bila tehir yapma
ları ve bundan kaçınanlar hakkında 
kanunen gereken muamelenin yapıla
cağı bütün dairelere bildirilmiştir. Nü 
fus sayımı it in bir konferans serisi 
yapılmıstır. ~ Radyoda 14 ilkteşrinde 
Univcrsite profesörlerinden Noymark 
fransızca, 16 da Uray Ekonomi direk
törü A$ım Süreyya, 1 7 de lstatistik 
Genel Direktörü Celal Ayba ve avni 
gece de Profesör Omer Ce' al konfe
:-ans vereceklerdir. lsvicre Nüfus Ge
nel Direktörü ile birlikte Elazize ka
dar giderek nüfus sayım hazırlıkları
nı gözden geçiren Nfüus Genel Di
r~k~örü Celal Ayba bu yakınlarda şeh 
rımıze gelerek buradaki hazırlıkları 
da son olari\k gözden geçireceklerdir. 

11 O talebe liseden döndü 
Bu yıl lise son aınıf imtJhanlannda 

ı lD ~ t • he. bir d :rstcn sınffta 
kalmışlar r . u ta1t:i>C:Ji r bı.uı.uı uc;· 

kanlığının geçen yıllar bir dersten dö 
nen talebenin Üniversiteye alınması 
hakkındaki kararını gö:ıönünde tuta • 
rak btt kararın bu yıl da tatbikı için 
Bakanlığa müracaatta bulunmuşlar • 
dır. 

Sürp Agop Belediyenin mi, 
Evkafın mı?. 

Belediye ile Evkaf arasındaki pürüz 
lü işleri düzeltecek olan komisyon 
cahşmalarına devam ediyor. Her iki 
yönetgede komisyonun muhtelif iş· 
ler hakkındaki sorularına cevaplar ver 
mişlerdir. Bu arada Sürp Agop anla
samamazlığı da vardır. Her iki tarafın 
da kendisine ait olduğunu iddia ettik
leri bu mezarlık meselesini komi~yon 
diğer i§lerden evvel ele alml§ ve ince
lemeye başlamıştır. Bu tetkiklerden 
sonra komisyon iki tarafa sözlü soru
lar soracak ve ayni şekilde dinlemeler 
yaptıktan sonra kat'i kararını bildire
cektir. 

Cemile c;evap vermedi. Annesinin 
bir sözünü bekliyordu. Asiye hanım 
suı;tu. Başı gittikçe öne düşü~rdu. 
Sahanı eline alarak ayağa kalktı ve 
odadan çıktı. Cemile yalvaran göz· 
terle ablasına bakarak : 

- Allah aşkına, dedi, annemi ra
zı et! Orada belki senin de kıc;metin 
çıkar. Burada çUrüyoruz. görmüyor 
musun? Biraz biz de nefes alalım, 

rahat edelim. içimiz açıls~ . 

KUÇUK HABERLER 

• Türk - Yunan tedm anlaşması
nın metni dün ilgililere bildirilmiştir. 

• Peynir tecimenleri, peynir ihra
c;c. tımızı arttırmak için elbir iği ile ha 
rekete geçmeğe karar vermişler, bu
nun için aralarında bazı görüştneler 
de yapmışlardır. Buldukları tedbir ve 
çareleri, Türkofisin yardımı ile derhal 
tatbik edeceklerdir. 

• Memleketimize gelecekleri yazı
lan Yugoslav uçaklarının geliş tarih
lcd henüz Hava kurumuna bi dirilme 
miştir. 

• Slileymaniyede yapılmakta olan 
Universite biyoloji enstitüsü Birinteş· 
rin sonuna kadar çalışmalarına başla
yacaktır. 

• Universite bahçesinde yapılmış 
olan rasathanenin noksan aletleri ya
kında tamamlanacaktır. Yalnız büyük 
hattı üstüva dürbününün çok pahalı 
olduğu anlaşılmış ve alınmasından 
sarfma:r.ar edilmi:ltir. 

• Seyyar kundura boyacıları sokak 
ortalarında durarak ayakkabı boyuyor 
ve gelen geçenin yoluna mani oluyor
du. Belediye bunu gözönünde tutarak 
sokak ortasında ayakkabı boyamayı 
yasak etmiş ve keyfiyeti alakadarlara 
yaymıstır. 

• Kültür Bakanlığı müsteşarı Rıd
van Nafiz, bazı özel i§lerini görmek 
üzere §ehrimize gelmiştir. Bir hafta 
sonra Ankaraya dönecektir. 

• Orta tedrisat direktörü Avni bu 
günlerde şehrimize gelec;ektir. Direk
tör, okulları gezerek talebe durumu
nu inceleyecek ve tedris işlerile meş· 
gııl olacaktır. 

• Kartal ilçebaylığr jandarma ko
mutanlığına Kars jandarma komut.1-
nı Yüzbaşı Şefik atanmıştır. 

• Sütcüler Cemiyeti, yakında bir 
süt sergisi açmağa karar vermiştir. 
Sergide saf ve temiz süt bulunduru
lacak ve ziyaretçilere ikram edilecek
tir. Serginin açık bulunduğu günler, 
sütçj!ler enlik yapacaklardır. Cemi
yet tiileli süt satı'dığını cürmü meş
hut halinde tutanlara onar liralık mü
kafa·t vermcği kararla tırmıştır. 

• Mezunen yaz tatilini geçirmek 
üzere meınlekctine giden Danimarka 
sefiri M. Norgaat şeprimize dönmti§· 
tür. Sefir birkaç &ün §ehrimizde isti
rahatten sonra Ankaraya gidecektir. 

Temiz olmıyan lokantalarda 
ceza kesiliyor 

Lokanta, kahve, otel ve saire gibi 
yerlerin pis oldu~undan ~ikayet edil
miştir. Be1ediye bu şikiyetleri önem
le g<Si.CSnünae tutmu!J ve sıkı bir kon
!rıoJ .. ~Fllt'l'!llf i in alikad r memurla-
miz olmadığı görülen yerlerden cez 
alınacaktır. 

Şehir Meclisi neler görü,ecek? 
Istanbul umum~ meclisi 1 Teşrini

ı:anide toplantılarına başlayacaktır. 
Şehir Meclisinde tetkik edilecek olan 
projeler hazırlanmıştır. Bu projeler 
arasında ~ehir planı, Yenicami ve di
ğer tarihi abidelerin meydana çıkarıl
ması, yeni belediye talimatnamesi, 
Haliç Şirketi vaziyeti ve saire vardır. 

Çocuk Esirgeme Kurumuna 
teberrü 

• 
Amerikada Pipodi şehrinde bulu· 

nan Türk vatandaşlan aralarında top
ladıkları 1645 doları çoc;uklan esirge
me kurumuna armagan etm:şler<li :. 

Kurumumuz genel merkezi: memle
ket dı~ında yaşıyan kıymetli vatnı:
daşlanmızın bu yüksek hayıneverlik
lerini ~ükranla karşdarız. 

ten annem de istiyor. • 
- İstiyor mu? Ne istiyor? 
- Kiracıların cıkması ona pek do-

kundu. Sabahleyin: ''Cemilenin hak
kı var, dedi, bu evde oturulmaz.,. 
Sen de demin iyi söyledin, kiracı 
rnl"selesini araya" s~kusturdun. Mut
faj!rn dut a P."acı tarafınriaki duvan 
da bugün ;)ğleyin yıkılıvermez: mi? 
Zavallı ka <~ının başıRa kan cıktı. 
$imdi perilerI üstün~. Yanına yak
lasrlmıyor, ağzını bıcak acınıyor, fa. 
kat seni dikkatle rlinledi, inan olsun 
içinden hak vermiştir. 

- Aman ablacı~ım. sen de ... 
Asiye hanım ellndt.ki yemiş tabağı 

ile içeri giriyordu. Ylikünrlen kurtu· 
lunca sol elinin haf parmağını avuc;u 
içinde c;ıkara k: 

- Parmağımı kestim. dedi. Kar
puzu keserken brc;ak kavdı, aman bık 
tım artık hu ev işinden ... 

Cemile hemen yerinden fır ıvarak 
bir tülbent parçası yırttı, mutfaktan 
biraz kül Ş(Ctire.rek annesinin parma
ğına bastırdı, yarayı sardı ve dedi 
ki: 

- Anneciğim, kurtulacaksın artık, 
yakında hep beraber Taksimde otu
racağız, hir masraf etmiyecekıin, 
hiç iş görrnİyeceksin. 

Ac;ive hanım sesini çıkarmıyordu. 
Şahinde : 
- Ah.. Hani o günler ı. dedi ve 

Cemileye baktı. 
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iKi UÇ GUNE KADAR 
- Yann buluşalım. 
- Buluşalım. 
- Saat kaçta? 
- Üçle dört arası .. 
- Nerede?. 
- Valide Kıraathanesile M 

serretin arasında. 
Şu yukarıdaki konuşma, ş 

"iki ile üc;,, "Valide Kıraathan 
~ile Meserret,, arası sôzleşm 
sistemi sosyal hayatımızda dö 
bir yana kol budak salmış b' 
zihniyettir. 

Bir bildik anlattı: Adamc 
ğı7. bir gazete sekreteri olduğ 
için evinde telefon bulundunna 
ğa mecburmuş. Bundan bir i 
haf ta ônce evini değiştirmi 
Yeni taşındığı yerde telefo 
yokmuş. Eski telefonunun yen 
taşındığı yere getirilmesi içi 
bu işle uğraşan yere baş vur 
muş. "İki üç güne kadar telef 
nunuz nakledilir." cevabını al 
mış. İki üç gün geçmiş. Yine m ' 
racaat, yine cevap: "lki üç gü 
ne kadar naklederiz." 

Bu iki üç gün iki haf tad 
böyle sürüp gitmekteymiş .. 

İki üç gün iki hafta demekse 
iki üc hafta iki ay ve iki üç a 
da iki yıl olur. 

Orhan SELiM 

POLıS 

Gene bir otomobil 
Faciası oldu 

Evvelki gece, Büyükçckmece yo
lunda feci bir otomobn kazası olmuş
tur. Oğrendiğimize göre Çekmece is
tikamcıinde ilerleyen oz:el bir Ford o
tomobili, asfalt yolda lambasız ve bil· 
tün bıziyle giderken kavun yüklü bir 
arabaya çarpmış ve arabayı parça a
mıştır. Çarpmada, araba beygirlerin· 
den birisi çok derin yaralar almış. 
hayvanın bir bacağı kınlınış. kafası 
yarılmıı ve göğüs tarafı parçalanmış
tır. 

Hadiseden haberdar olan Bakırkoy 
jandarması, Büyükçekmece istikame
tinde kaçan otomobilin tutulması için 
kapeden tedbirleri almış ve Büyük
çekmeı;ede otomobil durdurulmuş, j O
för yakalanmı!tır. 

Otomobilin sahibi ve şoföru sorgu• 
ya çekilnnttır. Henuz ismi oğr nılc
}$a1<lrıtoy' ilnud a •- .. . .. _,_ 
göndenleceği umulmaktadır. Tahltı -
kat derinleştirılmektedir. 

• DUn saat 8,-10 da Kadıköyünde 
iskeleye yanaşan Halep vapuru yolcu 
lan arasında bir ihtiyara fenalık gel
miş ve yere düşerek ölmüştür. Oliı
mün sebebi. kalp durmasıdır. Zaval
lının 60 yaşlarında 0Gman oğlu Os
man olduğu anlaşılmış, cesedi ailesi· 
ne teslim cdilmi tir. 

• Selimiye· camii odalarının birin
de oturan 15 ya1larında Emin, dün 
gece saat 19,30 sulannda meşruta oda 
Jarının üstüne çıkmış, kurşunl.an sö· 
kerken iş üzerinde yakalanmıştır. Tah 
kikat, devam etmektedir. 

• Balatta Kiremit mahallesinde 
oturan Vardol oğlu Foti, kardeşi Va
sili çalışmaması yüzünden, ~ise at
mak suretile gözünden yaralamış, suç 
lu yakalanmıştır. Yaralı, Balat Muse
vi hastanesine kaldırılmış, tahkikata 
başlanmıştır. 

le Tahsin Beyin yaz:ıhanesinde bin 
beş yüz liralık, faizsiz ve dört aylık 
bir bono imzalamış. paranın Nail 
bey hesabına sarfedilecek olan kıs
mının g~isi yetmiş lirayı da almt§tı. 

A~am saat dörde doğru, Tahsin 
beyin adamları muamelenin bittiğini 

telefonla ona haber verdiler. Cemile 
ile Tahsin bey tevkifhaneye gittikle
ri zaman saat dört buçuğu geçiyor
du. Selime randevusu olan Cemile 
geç kalmaktan korktuğu için bu işin 
çabuk bitmesini istedi .Bereket ver
sin uzun sürmedi. Beşe on kala Nail 
'Beyi serbest bıraktılar. Sc1imin ba· 
bası Tahsin beye titrek bir se le ve 
pek hararetle minnettarlığını söyle
mesine, haysiyetine ve hürriyetine 
kavuşmanın sevincine rağmen mah-• 
zun görünüyordu. Tahsin beyin bir 
dakika uzaklaştığı sırac!a, merdiven· 
de Cemile Selimin o gün uğrayıp uğ· 
ramadığını babasına sordu, Tahsiıı 

Beyin yanında ona amca diye r;•aıı 
etmeği unutmamııtı. Nail bey Seli· 
min mektepten çıktıktan sonra gel~ 
ceğini: hiçbir şeyden haberi olmadı· 
ğını ve babasının kurtulduğunu oğ· 
renirse kimbilir nekadar şaşacağın 

ve sevineceğini söyledi. 

Cemile annesine de, ablasına da 
yanm baş hareket1erile baktı. Asiye 
hanım kaslarını satmıştı. gözlerini 
yemek tabağından ayırmıyarak ağır 
ağır yiyor ve yutkunuyordu. Şahin
de, bilakis, gözlerini Cemileye dik· 
mitti: 

- Şimdi ne olacak? diye sordu, 
ıeoe Tahsin beye mi karar? 

Çabucak her telkinin altında ka
lan Şahinde mırıldandı: 

- Peki. .. Ben de söylerim ... Za-
-9 · 1 

Ertesi gün, öğleden evvel, Cemi-

Sultanahmet tramvay bekleme ye 
rinde Cemile Tahsin Beyle Nail Be 
yi yan yana bırarakar onlardan a)' 
rıldı ve bir tramvaya bindi . 

{Arkası var 
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Parti Grupu Ve Bakanlar 
Kurulu Topl~ndı 

Dış Siyasa Durumu Ü zerinde 
Görüşmeler Yapıldı 

Dışbakanı Cenevreye gidiyor, Parti 
grupuna dün izahat verdi 

'.Ankara, 5 .. (Özel aytarım~ b~?ir~.yor) - Öğleden sonra 
toplanan Partı grupunda Tevfık Ruştu Arasın verdiği izahat din
l~nilmiştir. Grup toplantısından sonra bakanlar, Başıbaıkan lsmet 
\Jnönün köşkünde bir toplantı yapmışlardır. 

Dışbakan yıc'.nn akşam buradan Cenevreye hareket edecektir. • 
~nkara, 5.A.A'. - Kamutay Parti grupu başbakanlığından : 
5 Birinciteşrin 1935 cumartesi günü saat 15,30 da Kamutay 

~nıpu Doktor Cemal Tuncanın başkanlığında toplandı. · 
Cenevreden gelen !>ışbakaru Doktor Tevfik Rüştü 'Aras, 

geı:ı~~ siya~~l .?ur?m ıle bu durum karşısında Türkiyenin imza 
ettıgı her turl~ mıs~ ve muahedclerle üzerine aldığı tahhütlere 
k~:şdıkh ve d~katlı sad~k~t ve Balkan müttefikleriyle birlikte 
muşterek emnıyet prensıpıne ve Cemiyeti Akvam misakma 
ria~et politikası _hakk~da. izahat verıv.iş ve grup Bakanımızın 
bu ızahatmı tasvıp etmışt1r. 

Fındıklı Yangı!!!:_ 

Yangın Gece Yarısı Bütün 
Fındıklıyı Ayaklandırdı 

Susuzluh, yolaıuluk kurbanı 

Evvelki gece Fındıklıda bir yangın 
_çıktığını dün ye on evin yandığmı 

sıktığını dün yaz.mı§ ve on evin yan
dığmr bildirmiştik. 

Gece yansından sonra Fındıklıda, 
".Pürtelaş Hasancfendi mahallesinde 
~lç~~dam sokağında . Emekli Sübay 
.ı.,ecıbın 6 numaralı evınden çıkan ilk 
ateş, etraftan görlılünce itfaiyeye ha
ber verilmiştir. Pürtelaş Hasanefencli 
Jtıahallesindeki sokakların darlığı ve 
bu semtin dik bir mail satıh üzerinde 
l.:ıulunu§u yüzünden itfaiye yanmakta 
~lan eve sokulamamış ve suyu ancak 
üç ev Yandıktan eonra temin edebil· 
tniştir. 

itfaiyenin nakil vasrtalarile arazöz
leri ve diğer arabaları önceden Fın -
~ıklıya gelmiş, fakat tramvay cadde-
81nden yangın yerine girmenin imka
aıı olrnadığıru görüru:e Taksim tara
~nd~n mahalleye sokulmak istemiştir. 

. u, ıtfaiye için çok gı.iç olmuş, kendi
sıne gereken işi hayli yorulduktan son 
:ra yapmaya başlamıştır. Bu muhitte 
;':{'k~ suyu bulunmadığı için suyun 
de a~ı n de kolay olmamış, arazözler-

en 15 1 ade edilmiş ve hatta ateşe 
2000

1 
metre uzakta bulunan denizden 

•u a ınmıştır, 

.. s _u b~lunması için vakit kaylıeden 
ıtfaıyerıın gayr~tleri bir taraftan de -
vam. ederk.e~ dığ~r taraftan ateş, mil· 
tekaıt Necıbın cvıni tamamen vakmış 
tahsildar Bahaeddinin 2, yüzbaşı F~~ 
zılın 4 numaralı evlerine geçm· ti' D 

. d • ·ı ih ış r. e 
nız en getırı en su tiyacı karşıla _ 
nıış, fakat çok dar ve sıkışık vaziyette 
bulunan sokakta ateş,İsmailin oturdu 
ğu 3 ve Nailin 5 numaralı evlerini de 
tutuşturmuştur. 

Civar h"llı:· • böyle yarım saat · · 
'.-2 .. ıçın-

ue beş büriik evi çevreleyen yangın-
dan çok k·> .kmuş, bütün Fınd•klı a
yaklanmış, evler bo§altılmıştn. 

Yardım ideniyor 
. Yangın yerinde ilk karşılama ted

bırlerini alan Beyoğlu itfaiyesi bu 
:tnil!fkül anlarda bin bir müşkülatla 
saJışırken durum, lstanbul itfaiyesine 
de ~her v~rilmiş ve gelen grup ta 
Taksını yolıle yangın yerine inmiştir. 
IBu sırada yangının 

olan evlerin enllaRna bir ba~tf 

b ü y ü m e k t e olduğunu haber 
alan Beyoğlu ilçebayı DaniJ l/e polis 
birinc:i komiseri llalit ve komiser İs· 
mail Hakkı yangın bölgesine gelmi§
ler ve gereken bütün tedbirleri almıı-
lardır. · 

Yangın büyüyor 
lki itfaiye gıupunun ateşi önleyici 

çalışmaları aürerekcn yangın biraz 
daha büyiımüt ve diğer dar. geçilmez 
bir halde ohn Ateşpare ıokağma at
lamıştır. 

Zeki ve Hidayetin 6, 7, 9, ve 11 nu 
maralı evleri de yanmış, bilhassa ate
şin diğer dar sokaklara sıçramaması 
için icap eden herşey yapılmıştır. Sa 
at dört bu~uğa aoğru ate§ bir parça 
bastırılmış, bily:.imesine meydan v~ 
rilmemiştir, 

Yanan evler 

Yanan evler ş.1nlardır: 
Alçakdam sok:ığında: Nesibenin 2, 

yüzbaşı Fazılın 4, lsmailin 3, Nailin 
5, mütekait NeciLiu 6 numaralı evle· 
ri. 

Ateşpate ııokağmda: Zekinin 9 v~ 
11, Hidayetin 6 ve 1 numaralı evlen. 

Bunlardan Alcakdam sokağında Na 
ilin 5 numaralı ~evi yangını kolay at
latmış ve çatısı yandıktan sonra sön
dürülmüştür. 

Dün yaptrğtmız incdemelere göre, 
sekiz ev tamamen , iki ev de kısmen 
yanmıştır. Evlerin ht'psi sigortasızlır. 
P_ek az eşya kurtarılabilmiştir. 

Yangının aebebi 

Zabıta yangının ncclen çıktığı hak· 
kında incelemelerine devam etmekte· 
dir. Dün akşama kar.tar atC!in ilk de· 
fa görüldüğtl evde oturan kiracı Fi-
nans işyarlarından Mekki'nin ve ma 
halle bekçilerinin ifadeleri alınmıştır. 
Polisin yaptığı tahkikat, ateşin elek
trik kontağı yüzünden çıktığı sonucu
nu vcrmekteJir. 

' 
Açıkta kalanlar 

Yangında evi vananlardan 36 kisi 
açıkta kalnn~ ve hepsi zabıta tarafı~-
dan icapeden yerlere yerleştirilmiş
tir. Yaralanan, yanan yoktur. Tahki-
kat, bugün biru daha ilerlemi§ ola· 
caktır. 

Tünelden 
Ah nacak 
Vergiler 

• 

:Ankara, 5 (Oz~l aytarnnız bildi
riyor) - İstanbul Tünel Sosyetesi 
bina vergisine0 tabi tu~~m~mış ol~uğu 
etrafındaki neşriyat uzerıne Fınans 
Bakanlığı lazımgelen tetkikleri yap -
mıştu. Bakanlık, . 1:ilnel s~sy~tesinin 
Devlet Şurasınca ıttıhaz edılmiş kara
n üzerine bina vergisinden müstesna 
olduğuna yalnız buhran zammı ite 
mükellef 'tutulması lazımgeldiği neti
cesine varmış ve vergini!' .... tah~kkuku 
için keyfiyeti lsta~bul vı~~yetıne bil· 
dirmiştir. Bu vazıyete gere, sosyete 
1932 yılından itibaren buhran zam • 
an verecektir. ----
Asgari vergi 
M ii kellefiyetleri 

Ankara. 5 ( Oıel aytamnrz bildiri
yor) - 2729 sayılı k_anun~n ~~üncü 
maddesine göre asgarı vcrgt muke~e
fiyetinin tatbikı noktasından dort 
zümreye ayrılan ~ükell~fiyctlerden 
ikinci zümreye dahtl fabrıka ve mat
baaların tabi olacakları asgari mükel
lefiyeti gösteren c~tv~l,. Bakanlar K~ 
rulunca tasdik edılmı:ıhr. Cetvel Fı
nans Bakanlığı defterdarlıklara bil
dirmek üzeredir. 

Şoförler iki sene 
Askerlik edecekler 

'Ankara, 5 (Ozel aytarmuz bildiri· 
yor) - Milli Müdafaa komisyonu ta
rafından dünkü kamutay genci heye
tinden geri alınan askeri kanun layi
haları üzerinde yeniden bazı tetkikler 
yapılacaktır. Komisyon bu tetkikleri
ni kısa bir zamanda bitirecektir. Bele
diyeden ve kolordudan tasdikli vesi· 
kası bulunan toförlerin 18 ay hizme
te tlibi tutulmaları yeni askerlik ka
nunu projesinde teabit edilmişti.. Bu 
müddetin şimdi olduğu gibi projede 
tekrar iki seneye çıkanlması vardır. 

Ekalliyet mektep· 
lerinde Türk§e dersi 
~ ...... ~ , v:ıceı aytannıız bildin

yor) - Kültür Bakanlığı ekalliyet 
mekteplerile bu mekteplerde okutul
makta olan tarih • coğrafya ve türkç.e 
dersleri hakkında yeni bazı kararlar 
almaktadır. Bu hususta hazırlanan 
proje Kültür Bakanının Ankaraya av 
detinden sonra Bakanlar heyetine ve
rilecektir!> 

Sümer Bank 
Memur ahyor 

Ankara, 5 (Ozel aytarımız bildiri
yor) - Sümer Bank Ticaret liseleri 
ile diğer liselerden mezun gençlerden 
müsabaka ile 20 ye yakın memur a
lacaktır. Bu gençler bank~nın muht7-
lif servislerinde ve fabrıkalarda bır 
müddet etaj gördükten sonra tahsil· 
lcrini ikmal için Almanyaya gönderi
leceklerdir. Müsabaka şartları yakın
da ilin edilecektir. 

Bütçe encümeninde 
çalışmalar 

Ankara, 5 (Özel aytarnnız ?ildiri
yor) - Kamutay bütçe komıs.yo.nu 
bu sabah toplanarak memleket~mıze 
gelecek turist vapurlarından lı~~· 
tahmil ve tabliye. nhtım resimlennın 
alınınaması, fener resminin de yüzde 
60 tenzilatla alınması hakkındaki ka
nun layihası ile kara ve deniz hava 
limanlarına gelecek, hava gemilerin
den alınacak resimler hakkında kanun 
projesini incelemiştir. 

Fındık Kongresi 
Ankara, S (Ozel aytarımız bildiri

yor) - Pazartesi gUnU toplanacak 
olan fındık kongresi için Tiirkofis mu 
fassal bir rapor hazırlamıştır. Mura?· 
hasların gelmesi geçikirse, kongrenın 
açılışı birkaç gün geriye bırakılacak
tır. 

r ' 20 ilkteşrin Pazar 
Genel Nüfus Sayımı 
Sayım günü, eaynn işinin bit

tiği ilin edilinceye kadar çocuk
larımzı aokağa bırakmayınız. 

Küçük çocukların eokağa çık-
malarından ana ve babaları 

mes'ul tutulacaktır. 
Başvekalet 

Istatistik Umum Müdürlüğü 

\.. .1 

italya - Habeş 

Habeşistan Nasıl Bir 
Harp Yolu Tuttu ? 

Bugünkü Duruma Göre Asıl Ordu 
Geridedir Ve Çeteler Dövüşüyor! 

111 C!l 

~ .. ". Habeıiıtantla tuker böyle toplanıyor ,. - • 

Bundan önceki iki yazımızdan (*) 
birincisinde: ltalyan - Habeş mesele
sini, genel siyasa bakımınd~n .. ~~e~.e
mi§ ve bu işte dünya genel duşununun 
ltalyaya karşı ol~it!ğunu ve 1talya._nm 
bu işi siyasaca ıyı hazırhyamadıgmı 
söylemi!, siyasaca iyi hazırlan~ 
bir seferin yan yarıya kaybedilmı~ 
sayıldığını ilave ctmiltik. 

ikinci yazıda da: tal~antn, 5.0~0 
kilometre uzunluğu:ıda bır tek denız 
yolu ile gidilebilen J:labcşistand":~ ~~ 
kadar süreceği bcllı olmıyan buyük 
bir savaşa girişebilmesi için, orada 
döğüşecek ordunun hayat ve kan da
man olan bu biricik deniz yolunun 
kesilmeden, aksamadan işliyebileceği
ne güvenmesi gere.k olduğ.unu ileri 
sürmüş ve bugünkü genel sıyasa du
rumuna ve İngilterenin bu meseleye 
karşı takındığı tavra .. göre, !taly~~ 
hiçbir zaman buna guvenemıyeceğını 

harpte teorik olarak yüzde 10 hesa
blle bir milyondan daha çok asker 
çıkarabilir. Tabii bu kada!' orduyu 
donatıp silahlıyabilmck şartıle. 
Habetiatanm ha.zır ~rd~.su 

6 yıldır Belçikalı bır suel ~urul, 
Habtş ordusunu dilzcnlemcktedır. 

Merkezi Adis-Ababada bulunan 30 
bin kişilik modern bir kolordusu var
dır. Modern silahlarla silahlanmıştır 
ve iyi yetiştirilmiştir. .. 

Gene Belçikalı ve İsveçli subayla~n 
öğretmenliği altında meydana gelmı~ 
100.000 kişilik bir ordusu vardır kı 
hepsi birden 130000 eder.WBu ~30000 
kişilik qrdunun kullandıgı sılahlar, 
bugünün modern harp silahlarıdır.: 

söylemiştik. 

Ancak bir harp halinde bu kuvvetı 
en az iki kat artırabileceğine !e Ha
bcşistanm silahlanmı§. bezenmış, do
natılmı§, kurulmu§ ve yetiştirilmiş oı:· 
dusunun bu suretle en az 260.000 kı
şiye ~ıkanlabilcceğine ihtimal verile· 

O bilir • 
Şimdi kabul edelim ki, Uluslar Ku: Bu Habeşistanm ana ordusu dur. 

-;-tt:ı l~}.V.mıPlırRu ~ten vazgeçmesı Türlü illerin emrindeki yersel kuv
ve us , . . nı ıvu .":·:-- <....:. ~vcu'"• uunun lllJmoaaır. .Bu yer~eJ 
kabu!. et~esı ıçın yaptığı gırı§ıçler su kuvvetler, gerek silahlarının geriliği
ya duşmuş, ~talyayı zorlayıcı. ~e sı· ni, gerek düzgün bir ordu eki
kıştrncr tedbı.rler alınması ;çın de timi almamış bulunmaları bakımın
Ul~slar Ku~um.unda ço.~unl~g·~· (e.k- dan ancak (çete savaşı) yapabilirler. 
~enyet.e) erılmış am.a, oy ~ırlıgı (ıt- , Bunların sayısını kestirmek güç· 
tıfakı ara) elde .~dıl~memış olsun. tür, ama bugüne kadar bu konu üze
Italy~ da, bunun ı:zerıne, ~vaşa .baş- rinde ortaya dölrulen bilgilere göre 
lamaga ka.rar v.e~r.sı~. D~h.a ?ncekı ya- bunlardan en az 260.000 kişilik bir 
~da da söyledıgımız ~ıbı, ış bu ren- kuvvet çıkarılabilir. Böylece 260.000 
g~ .alınca, me~ele de bır ltalyan • In- kişisi düzgün yetiştirilmiş bir ordu, 
gılız meselesı o~ur. O :~man sav~ş halinde, 260.000 kişisi de yetişmemiş, 
alanı da Habeşıstan degıl, Akdenız vagan (çete harbine) elverişli olmak 
olu~. . . . üzere 520.000 kişilik bir kuvvet çı-
~ımdı ~ngılterenın~ (Ja~on • Ma~- karabileceğini söylersek, aşm (müba

çun ve Çın) meselesıne hıç bcnzemı- lıiğalı} bir savda (iddiada) bulunmuş 
y~n, kendisini çok yakından ilgilen- olmayız. 
dıren ve bu bak~dan İngiltere için Böyle bir ordu ile öyle bir arazide, 
esaslı ve başlı bır mesele olan bu Habe · ta " d w • aş s·ıstemi 
(tt 1 H b ) . . d . w• şıs nın gu ecegı sav 

. a ?'a • a eş ışın e gev§ıyecegı· (Kerbela) olabilir: Yani siıahh, dü-
nı hıç sanmamakla v bera~r, İtalya- zenli. kurulu ve yetişkin ordusunu, 
Habeş harbı ba§ladıgına ~ore İtal~a- tam zamanı, sırası ve yeri gelince 
nm sonun~ k:ı~a: Habeşlılerle bat düşmana saldırmak üzere geride el
b~şa ka.la_bıl?ığını kabul .. eder~. Du- verişli bir yerde tutar. 
şunc7~ız~ bır k.~r~ d~ boyle bır du- lkinci derecedeki erge ve hedefler 
rum uzerındc yurutelım. için öteki sivil halk kuvvetlerini, dil-

e zenleyip türlü bölgelere, küçiik küçük 
Habeşistanın genişliği ve nüfusu gruplar halinde ayırır. 

hakkında türlü türlU rakamlara rast- llk devrelerde qüşmanr bunlarla 
lıyoruz. Bu da gösterir ki Habeşista· karıılar. Bunlar du)aıanla ciddi bir 
n.m genişliği ve nüfusu hakkında ke- döğüşe girişmeden düımanı yavaş ya
sın bir bilgi yoktur. Bugünıt'ii sınırla- vaş içeriye çekerler. D\lşmanr sağa, 
rına göre, en aşağl 1.000.000 kilo- sola dağılmağa zorlarlar. Sonra, düş
~etre murabbaı genişliğindedir. Tür- ma.nın yanlanna ve gerilerine saldı
kıyemizin genişliğinden daha büyük. rarak geri ile bağını kesmeğe çalışır. 
Nüfusu da 10 milyon kadardır. !ar.Böylece dağıtıp yıprattıktan sonra 

Habef halkı: asıl ordu ile karşılık saldırışa geçe-
Gürbüz ve düzgün, güzel yapılı, rek düşmanı yok etmeğe savaşırlar. 

kuvvetli, çevik, zeki işgüder, hoş dav- Bizce Habeşlilerin şimdi güttüğü 
r~nn:, konuk sever, güler yüzlü. se- döğil§ sistemi budur. 
vımlı ve gönül alıcı insanlardır. Ha- Bunun için Habeşliler, gerek sayı. 
beş halkı korkmaz, yılmaz, döğüşken, ca, ve gerek kıymetçe ikinci derecede 
sava~kan. atılgan, dayanıklı ve ulus- bir orduyu, (İtalyan Somalisi) karşı
çu btr halktır. Toprakljinnr çok sc- sına koymu§lardır. 
vcrler. O kadar ki çölün kumunu bi- Dağlık ve yüksek iklimde hareke
le başkalarına vermekten ölmcği gö- te alışık halktan kurdu u asıl ordu
ze alırlar. Nüfusun üçte biri Ambara· sunu da, kuzey (şim 1) den gelen 
lılardrr. 2.500 yıl önce Arabistan ya- tehlikeye ka111 kullan ktır. 
nmadasından ~elmişler, Semit(Sami) (Bitmedi ) 
ırktandırlar. Zekidirler. 

Uçte biri kadarı da Galta'Jıdırlar. A. Rıza EREM 
Kuvvetlidirler. Çiftçi ve çobandırlar. 
., ~oğuda yarım milyon kadar Soma- (*) 1. ve JI, inci yazılar 24 ve 26 

li h. vardır. Bir milyon kadar da Ne- Eylul aayılannuzdadır. 
caşı vardır. 

~Habeşliler, yurtsevcrliklerini, bu 
ugurdaki özverilerini 1896 da Adoua 
harbinde gösterdiler.' Ve 10.000 İtal
yan tutsağr alarak harbi bitirdiler. 

Onun için, iyi güdenebilirlenıe, 
~abeşlilerin bu değerli özgiilükleri, 
ıralan, büyük utkular kazanmağa ya. 
rarlar. 

• Habe~istan ne l<adar asker 
çıkarabilir? 

Nüfusu 10 milyon olduğuna göre, 

KUÇUK ANKARA' 
HABERLERi 

• Ankara, 5 - Gcyvenin Doğan. 
sayı nahiyesine bağlı lkramiye köyü. 
Adapaıarrnın Sapanca nahiyesine bağ 
lanmıştır. 

• Ankara, S - Finans Bakanlığı
nın gördüğü lütum üzerine, Üsküdar 
mmtakası varidat tahakkuk başme
murlan arasında nakiller yapılmıştır. 

GENE O MESELE ! 
Gazetecileri bitik ediyonım m-yl 

bana Cuzıyorlannıı. Gazeteci kendi 
kur;urunu görmezse, ba!kasmın kusU· 
runu gönneğe hak kazanamaz. lçi· 
mizde !kusursuz olduğunu jdrua ede• 
cek ahmak <la yoktur aanmm. Ş~ 
halde bımkın da düşündüklerimi ya• 

7.&)'D'D• I' L 
Bizde gazereci '1aima 1<usur, kaua• 

hat, pislik v.e pürüz nrar. Ama ne~ 
de? Yazdığı :zaman mukabele ~!im!· 
yeceğini undığ_ı yerde. ~nu.n .. ıçın~T 
ki; E'azetclerimızın ~~ıllen uç dort 
masum müessese ustune toplanır. 
Onlar da bu müesseselerin üstüne 
cullanırlar. Ben bunlann hepsini ta· 
bii bulurum. Ancak günün ~lan .bi· 
ten şeylea-i n-asmda &lalka gostenle
cek iyi ~yler ele vardır. Onları ga· 
zeteci :kendi !uzlyle bulup çıkarmalr
dır. Bu iyilikler mutlaka ive _yalnız 
memleketteki (otorite)let"e :dcgı\, bu· 
susi kunımlam, hususi ~etlere 
de ait olabilir. Bir lkalernın ımakh'!l 
o~sı için mürekkebini yalnız :zehi· 
re batı.rmaması biTinci tarttır. Yoksa 
onun ıı.~epten fark ıolmaz. 

Size bir misal: 
lstanbulda birinci öefa olarak ya• 

pılını§ olduğunu en :ıeki ins~nlardan 
en mankafalımaJtadıırlhCYkesın !tabut 
ettiği Balkan oyunlan münasebetı1e 
buraya beş Balkan 1!1illetinin. ~ 
Alahiyetli spor !cflerı gelmış.tı. 
Memlekette ıguya tspor fuır&.elile 
mC!gul gibi görÜnen fakat hakikat• 
te mn.alescl (afi) ve ( palavra) ha
reketlerini takviye etmekten ba,'ka 
şeye yardım etmiyen J'.okluk spor Y•: 
zıalarından hiçbiri gidip te ndedı 
kn-ıkı geçen bu idarecile~den biril~ 
görüşmeye lüzum gönnedı. Halbuk1 
bu admnlar her .~ttikleri 'Yeıx\e .la· 
ha istasyona ayak basar basmaz ga• 
zetecik!:rin hücumuna uğrarlardı. 
Bunlann içinde görüıtüklerim bana 
bizim memleketin lbu l}'iizden pek TB· 

hat olduğunu ve hiçbir gazetecinin 
kıendilcrini tedirgin etmediklerini 
yan :latifo yan GerZeniş <>larak .öyle
diler. Ne ı-;iyebilirdim? Bu arada en 
bahtiyan Arnavut ıekipinin genç ıe· 
fi idi. O da türkçe bildiği için bil' 
mülakat verebilmişti. Diğer reislere 
yabancı ı1il görü~ bİT muharriT" 
göndermeyi ga:z:ett:lerimiz lüzumlu 
bulmamışlardı. 

DiğC'l" taraftan Balkan oyunlarını 
kapıyan ve !bütün gazctelet"le Anado
lu ajıansmın davetli olduğu cziyafette 
bizim -gibi 'Balkan birliğini yapanla• 
nn önünde giden lbir memlelreti ala• 
b dal" ed~ck birtakım sözler ıöy· 
lendi Bunlar masmda Yug0$\av .fe. 
der~u reİşİ ıingilizce verdiği söy-

1evinde ( B..llıan bi~ik hülcUmetie
ri) fikrini ileri •Ürdü ve bunun bir 
hakik:ıt olacağını nöyledi. Sonu (A• 
tattlrk) iln sağlığına ve ~ine ka· 
deh kaldırtan bu nutuklar.da memldce 
timiz ve milletimiz hakkında ititil
mesi hepimizin ho!Una gideeeSı: çok 
güzel parçıa~ar vardı .. Hiçbir ıgazete
bu güzel sözleri sütunlarına nak• 
lebnedi ••• Sebebi?!. 

Sebebi: Orada hazrr dcğildilet". 
Böylece bu güzel ıaözler bir ziya• 

fet gecesinin dumanlı havası ıarasm
da kaybolup gitti. Halbuki onlar yal
nrz orada bulurcıı.nlara değil, memle• 
ketimize batta bütün Balkan memle
ketlerine kartı aôYlenmi~ti. Bu &Öz• 
]eri yaymak gazetelerimize düterdi • 
Bu ödevi yapamadan bu taraftaki 
siikutumuza mukabil beride meseli: 
Bayan {Samiye Büman Cahil) bir 
otomobil kazasında yanıJaınır. Kadın
cağız daha canıyla uğra,n-ken has· 
tanede bir gazeteci kendisini bulur, 
bir "mülakat,, yapar ve bayanın ka· 
zayıı aehep olarak ileTİ sÜT'düğü yola 
(kum döken) )er aleyhine söylediği. 
sözleri hemen gazetesine yeti,l'.rir. 
Ben insanlnnn kirliye, çirkinliğe ve 
bozu'kluğa kat'fl olan teıhir meytini 
bilenludenim. Lakin gazeteci halk 
duygulanru yoluna ısokacak bir un·" 
&UT olduğunu ıunutınad~ça kendini 
bu duygunun akmtmna kaptım)a.Z ve 
iyiliklerden .de bİrl\Z bahaebne)'i bi· 

lir. Bütün bunlan söylemekle beraber 
ben gazetefer1 lkaamen mazur bulu· 
yorum. Bugünkü tiraj sayıaile bun• 
dan daha lkuvvctli bİT ekip lkullamna· 
ya imkan .yoktur. Bu ek~le de bu
cünkümie11 daha iyi gazetecilik yap· 
mak çek gü'öllfr. Bugünkü gazetele
rin Je bundan fazla tiraj yapamıya• 
cakl..:ırına gôa-c ben bütün yardıma 
111uhiaç "Ve layık müesseselere oldu
ğu gibi gazetelere -de ıdaha kuvvetli 
ve kudretli bir muharrir kadrosu 
besliyehilmeleri ve J>öylelikle gazete 
muhteviyatının daha özlü ve kuvvet
li olabilmesi için hükUınetin para 
yardımında bulunmasını, balkın ay• 
dmlatılması yönünden çok faydalı 
buluyorum. 

Size bir küçük nkra ya7l\yım: 8u
mın §ekli biraz değiıtirilmite de 
benzer. Neyse dinleyin: 

Tramvay lt&rabalrk. Herifin biri 
tramvayın içinde geçit Yet"İnde du
rurken oturanlarc:lan birinin üstüne 
yükleniyor. Ağn-lık altında tedirgin 
olan otur,.n yolcu: 

- Yahu! Bu ne uygıaız1rk? Oatü· 
me biniyorsun .. diyor. Öteki ce'Wlp 
veriyor: 

- Pardon ı aaygmzlık değil, )'er• 
sizlik .. 

Diyelim lci; bizimlci ide iıtdcsizlik 
değil yokauUukl - B. FELEK 
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• Sandıkh Trene Kavuştu 
'Afyon, (Özel aytarmıız bildiriyor) - Trenin Sandıklıya 

vannası münasebetile büyük tören yapılmıştır. Sandıklı istasi
yonuna gelen ilk tren, Antalya, Isparta, Burdur ve Denizli he
y:tlerini de getirmiştir. Törene, binlerce kişinin sevinç teza
huratı arasında başlanmış, Afyon llbayı A. Evrendilek Bayın
d~rhk Bakam adına bir söylev vermiştir. Bunu Afyon Halke
vı Başkanm~n, Antalya ve Burdur şarbaylarmın, Denizli ve Is
~rt.~ heyetı. başkanlarının sö~le~ takip e~iştir. Bu sevinçli 
gunun şcrcfıne 80 hayvan kesılmış, muhtclıf eğlenceler yapıl
mıştır. 

Kagseride Yeni 
Bir Selçuk 
Müzesi Kuruldu 

Takdirname Alan Öğretmenler 
Sıva~, (Özel aytarımız bildiriyor) - Ziya Gökalp okulunda 

a.?kuz ıl~ ?~ulun. topl~ olarak açtıklan sergi kapanmıştır. Bü
tun sergıyı ıncelıyen Jüri heyeti, çocuk duygulanna ve müfre
dat programlanna uygun eserler veren Ziya Gökalp ve Fevzi 
Paşa. okulları ile ~i~ devreli iki okula ve öğretmenlerine birer 
takdırname vennıştır. 

Havalar. Her Tarafta Soğuyor 
. K.ayse_:i, (Özel aytarmıız bildiriyor) - lki gündenberi şid
aeth yagmurlar yağmaktadır. Erciyeş dağına kar yağmağa 
b.~şlamış, eteklerıne kadar kalın bir kar tabakası ile örtülmüş
tur. Hava mütemadiyen soğumaktadır. 

Eski izerler için Kazı 
. Çoru?'1, .. <öz.el ayt~rnnız bildiriyor - Çorumun Alaca ilc;e

wı!1dc bilyuk bır hafnyat yapılmasına başlanmıştır. Türk Tari
hı Araştı~ma WKurumu tarafından yaptınlan kazı işi ile Arkeo
log Remz.ı Ögu~ başk.anlığındaki heyet mcşgııl olmaktadır. 
Çıkan ~tı e~c:_rlen! tasnıf edilmek üzere Ankaraya gönderil
~~ktcdır. Nıgdenın Güllü kazasındaki avadanlıklar da b'rk 
gune kadar buraya getirilecektir. 

1 
aç 

Kırşehirde hayvan sergisi 
h Kırşehir~' (Özel aytarnnız bildiriyor) - Hayvan sergisi 
a~nın ~a~~urlu ol~asına rağmen törenle açılmııtır. Pu ~ 

taJ heyet~, ırı besleı:ımış ve büyütülmüş hayvanlara para m~-
f atı vennıştır. Sergıde daha ziyade at inek k "k"' k 
ve kc~i teşhir edilmektedir. , ' , eşe ' o uz, oyun 

Adanada Atatürk Heykeli 
. 'Adana 30, (Özel aytanmız bildiriyor) - Atatürk heykelinin 
ı~~ası !amame~ bitirilmiştir, Heykelin bulunduğu bahçe de tan
zım edılm~kte~ır. ~çtlma töreni Cümhuriyet Bayramında yapıla
caktır. Kaı?enın bır ~c:rafmda Atatürkün Adanada ilk söylediği 
nutuktan hır parça, dıger tarafında da şehrin kurtulus ve kurulus 
tarihi yazılıdır. 

No. 141 ... 
YOSMA! 

Etem lzzet BENICE 
- Eşyan var mı?. 
- Hayır. Bir valiz. Ben pa -

ramı, eşyamı, her şeyimi gön
derdim?. 

- Nereye?. 
- Viyanaya. 
- Nuıl?. 
- Yolda konuşuruz!. 
- Gece yalnız nasıl gelebile-

ceksin?. 
- Hiç üzme kendini, gelirim. 
- Ben gelsem, bir yerde bek. 

leseml 

hem bir aşk sarasına tutulmuş 
gibi heyecandan titriyor, hem 
de kendi kendisine söyleniyor
du: 

- Öleceğim galiba, yine bu 
kızın nerede oturduğunu, nere
den başlayıp nereye gittiğimizi 
bilemiyeceğim !. 

Doktor aranıyor ---------- ..... ----·-···--
ı 933 ün kanunları. 
Karakış bastırıyor. 
Keskin, ıslık ıslık öten dili ve 

soğuk bir esinti var. 
Kar serpeliyor. 
Doktor kalktı, acele acele gi

yindi. 
- Konsültasyonumuz var .• 
Diye Güneyin odasına uğra

madan yurda gitti. 

Yeni ;,,üzenin. k;;;,;sı. 

Kayseri, (Ozel aytarımız bildiri
yor) - llimiz çevresindeki bütün 
Selçuk eserleri toplanarak Sahablye 
medresesinde büyük bir Selçuk mU
zesi kurulmasına ba lanmıştır. Müze 
olarak seçilen medrese, Selçuk eser
lerinin değerlilerindendir. Müzeye 
şimdiye kadar, 120 parça kitabe ile 
kemer başlıkları, para koleksiyonları . . - , 
çını ve agaçtan yapılmış birçok ev 
avadanlıkları konulmuştur. Yakında 
umuma açılacaktır. 

Sıvaa llbaylığına kim atanacak 
Sıvas, ( Ozel aytanmrz bildiriyor) 

Açık bulunan Sıvas llbayhğına Ma
nisa llbaf! Muradın atanacağı söy
lenmektedır. Maamafih, henüz rcs
mt bir tebliğat yapılmamıştır. 

1 
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HABERLERi 

• Balıkesir, (Tan) - Bu yJl pa
muk ahcılan pek çoktur. Fiyatlar ge
çen yıla nisbetle farklıdır. Pazarlar
da perakende satış 40 - 45 arasında
dır. 

• Balıkesir, (Tan) - Gönen ilçe· 
sinin Suçıktı köyünden lamail oğlu 
Osman, kaçak tütün suçundan altı ay 
cezaya çarptırılmıştır. 

• Sıvas, (Tan) - llti gün devam 
eden şiddetli yağmurlardan sonra 
çiftçi yeni yıl ekimine başlamıştır. 

• Sıvas, (Tan) - Bugünlerde 
Halkcvinde bir konferans servisi baş· 
lıyacakur. Halkevi idare kurumu 
hazırlıkları bitirmek üzeredir. 

• M. Kemalpap, (Tan) - Bura· 
da yağmur mevsimi birdenbire başla
mııtır. Birkaç gündür §iddctli ve ı&Ü· 
rckli yağmurlar yağmaktadır. 

• Sıvas, (Tarı) - Halkevi temsil 
kolu bugün Halk~vinde bütün üyele
rin iıtiraki ile bir toplantı yaparak 
Cümhuriyct bayramında yapılacak 
müsamere işini görü§miiştür. 

• Gediz, (Tan) - C. H. Partisi 
kurağı arkasında istimlak edilerek 
yıkılan ev arsalan temizlenmektedir. 
Burası geniı bir memleket bahçesi 
olacaktır: 

den çıktım. Bir günaydın.· di
yeyim!. 

Dedi. Telefon numaralannı 
çevirdi. Alıcı makine kulağında 
gurladı, gurladı, fakat, bomboş 
bir uğultu olmaktan ileriye geç
medi. 

- Bir yere çıkmış olmalı .. 
Diye, yüzünü buruşturdu, ye

meğe indi. 
Akşamdı 

Her akşam gibi bu akşam da 
Fazıl yurttan çıktı, doğru apart 
mana geleli. Kapıyı Marika açtı. 

- Güney yok mu?. 
-Yok .. 
- Nerede? 
- Bilmiyorum. 
- Bir şey söylemedi mi?· 

- İstemez .. 
- Her ihtimale karşı evi 

söyle bana .. 

Konsültasyon yapıldı, hasta
lar gezildi, işler görüşüldü, Ra
miz: 

- Giderken kendisini gör-
medim! 

' SAGLIK 

öGOTLERi 
NEZLE MEVSİMİ 
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lüks ve ihtişam filmi olan 

FOLi BERJER 
Şaheserinde 11500 kifi alkıılach. 

Cidden bir Pazar tcmaşa111dır. ilaveten: PARAMOUNT JURNAL 

BugUn saat 11 de tenziUHh matine 

Hekimlik bu kadar hastalığa iliç 
bulduğu halde, her yıl bizi şimdiki 
gibi, sık değişikli mevsimlerde ra
hatsız eden şu bayağı burun nezle
sine niçin kesin bir ilaç bulamamıı
tır? Bunnn sebebi pek sade. Nezle 
tehlikeli bir hastalık değildir. He
kimlik bir hastalıkla ciddi bir surette 
uğraşması için de o hastalığın tehli
keli olması lazımdır. Tehlikeli olun
ca ona önem verilir, mikrobu aranı
lır, serumlar çıkarılır. 

Nezle tehlikeli değildir ama, insa- '••••••ı•••••••••••• .. ••••••' 
m birkaç gün haylice rahatsız eder. 
llkönce burnun yalnız bir tarafını tı- !111111111111 J kadığı halde, erte11i gün iki taraf tı- - • ~ llUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllUlllllllllllJlllll 
kanır. Nefes almak güçleşir. lş bu E Har 1 k Ha Yat Kaza ve Ot om o bil 
kadarla da kalmaz, kmkldc, kollara : 
ve bacaklara ağrılar, çok defa biraz : 
da ateş verir. Baş ağrnı da caba. E 
İnsan yalnız koku alamamakla kalsa : 
gene razı olacak, kulakları da tıka- E 
rur, ağzının tadı kaçar ... Gözleri ve : 
bütün yüzü §itlrip çirkinlik verdiği : 
de başka. Hele insanı elinde daima : 
mendil tutmıya mecbur etmesi neka- E 
dar can S.Ikacak şeydir. : 

Sigortalarmızt Galatada Ünyon Hanında Ki.in 
U N Y O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptmnız. 

Türkiyede bilafastla icrayı muamele etmekte olan 

•• 
UNYON Nezle büyilmli§ insanlar ve bliyil· : 

cck çocuklar için tehlikeli değildir 5 
ama, yeni doğmuş çocuklar için öyle E Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 
değil. Onlar ağızlarile nefes alama- E Telefon : 4.4888. 7603 
dıklarmdan burunlan nezleden tıka- llHI il nınca nefesleri daralır, meme alma- • 1 lllllJUllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllI• 

lan giiçlcşir, uyku içinde çocuğa tı
kanma getirebilir. Bunların arkasın
dan bronşit, zatürree, kulak hastalı· 
ğı geldiiH de olur. 

Büyüc"Ck çocuklarda nezle zaten 
az göriilür ve tehlikeli olmana da, 
nezle birçok defa kızamık hastalığı
nın, boğmaca öksürüğünün, bulaıık 
menenjit hastalığının başlangıcmı 
gösterir. Onun için çocuklarda nez
lenin bayağı bir nezle olduğuna 
hükmetmeden önce o baatalıklan a
yırd etmek lüzumludur. 

Büyümü§ insanlarda nezleye kartı 
ne yapmak llizumlu olduğunu söyle
meden önce, ne yapmamak lüzumlu 
olduğunu söylemek ister. Meseli, 
nczelli burnu, ilaçlı olaun, iliçsız ol
sun, su ile yahut bazılarının yaptık
ları gibi yalnız tuzlu su He yıkamak 
hiç doğru değildir. Su burnun içinde
ki nezleyi kulaklara gStürebilir. Ku
lakta nezle ise haylice uzun sürer. 

Sonra mantollu yağ, asidborikli va 
zclin nezleye kartı iyi olsalar da ço
cuklarda bu ilaçlardan aaktnmak da
ha hayırlıdır. Kokainli iliçlar ne.zle

i . e· çpilirler. Fakat innnı o key-
t= u UU!f'-4•••-

lü ilaçlar karıştırılmış tozlar bumun 
içine gidince, mendile daha sık sık 
ihtiyaç görillUr. 

Bunlar çıkınca. nezleye kartı ilaç 
olarak: yüzde bir nispetinde man
tollu ispirtod~ yarım kahve katılı 
kadar 250 gram kaynar ıu içerıine 
koyarak onun buharını teneffüs et
mek kalır, ki en zararsız ilaç da bu
dur. 

Bunun üzerine de sıcak ıeylcr içe
rek terlemeyi unutmamalısınız. Hele 
nezlenin devam ettiği müddetçe ya
tağınızda ve odanızda lcalmıya vakti· 
niz varsa, hem kendiniz rahat cderıi
niz, hem de başkalarını nezleye bu
laşmaktan lcorumuı olursunuz. 

Lokman Hekim 

Dr. İHSAN SAMİ 

GONOKOK AŞISI 
Bclsoğukluğu ve ihtilatlarına karıı 
pek tesirli ve taze aııdrr. Divanyo
lu Sultan Mahmut türbesi,No.113. 

6836 

yük, çok büyük, şehir benzeri 
apartman yaptıracak. Korka
run bu sevda ile ocağımı sön
dürecek. Satmadık çöp bırak
madı, fakat yaptıracağı şey mu
hakkak ki, beğenmediklerinin 
yerini tutamıyacak .• 

Diye düşünüyor ve dunnadan 
kafasının içinde bu konuyu iş
liyordu: 

- Artık bu onda önüne ge
çilemiyecek bir hastalık oldu. 
Bıraktım başına, bakalım ne ya
pacak?. 

Ve.. içi yana yana söylüyor-
du: 

- Onu ölesiye seviyorum. 

HAKYERLERi 

Mahmut Saim 
Gene tevkif edildi 

Gazete dolandırıcılığı suçla
rından dolayı, iki sene hapse 
mahkfün iken birkaç ay evvel 
eczasını bitirerek hapishaneden 
çıkan Mahmut Saim, dün tekrar 
yakalanarak Adliyeye verilmiş 
ve tevkif edilmiştir. Mahmut Sa 
imin bu scf erki suçu sözde bir 
dikişhane açarak birtaknn za val
lı kadın ve kızlara iş vcnnek ba
hanesile kendilerinden depozi -
to adiyle topladığı 15 şer lirayı 
iade etmemektir. 

Mahmut SaimJ bir müddet
tenberi, gazetelere ilan vererek 
bütün kadınların evler'İnde otur
duktan halde. günde 1,5. 2 lira l:)-------
etmekte idi. Bu ilana kapılan 
birçok kadınlar, Mahmut Saime 
başvurarak iş istemişlerdir. Mah 
mut Saim, bunların her birinden 
depozito olarak 15 lira para al
mış ve paralan iade etmediği 

gibi , kendilerine bir daha iş te 
vermemiştir. Mahmut Saiın, 
dün jandarma nezaretinde ikin
ci sulh ceza mahkemesine geti
rilerek ıorguya çekilmiştir. Suç 
lu, kadınlardan topladığı parala 
nn depozito değil, kendilerine 
verdiği mal karşılığı olduğunu 
ileri sürmüşse de, sucun nev'i 
ve davacıların iddialar;na göre, 
hakim Salahaddin, kendisinin 
tevkifine lüzum görmüştür. 

• ikinci ceza mahkemesinde, 
Mahmut isminde biri,Cüınuriyet 
kanunlanna ve Rcisicümura ıa. 
yiksiz ve kötü sözler söylemek 
suçundan dolayı muhakeme edil 
mektedir. Davacı mevkiinde bu-

ile uyandı. 
- Acaba geldi mi?. 
Hemen yatak odasına Koştu. 
Karyola bomboştu. 
- Hıhhh .. 
Diye sızılı bir inilti çıkardı. 

~1111111111111111111111111111111111111111 
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lunan Alinin iddiasına göre Mah 
mut.Ali ile yaptığı bir kavga sıra 
sında kanunlara ve yükaek ma• 

miştir. Dünkü celsede, Latife if"' 

minde bir kadın, şahit olarak din 
lenmiştir. Latife, Mahmudun 
söylediği ağır sözleri kulağiyle 
duyduğunu söylemiştir. Suçlu 
Mahmut, bunu şiddetle inkar 
ebnektedir. Duruşma evsahibİ 
Haticenin çağırılması için başka 
güne bırakılmıştır. 

• Gece vakti, yanındaki evirı 
kapı kilidini sökerek, tavan tah• 
talarmı koparmak suretile kom 
şusu bulunan Manolun evine gir 
mek ve bazı eşya çalmaktan suç 
lu balıkçı Tanaşın dün üçüncü 
cezada duruşması yapıldı· Ta• 
naş şimdiye kadar hırsızlıktan 
üç kere mahkum olduğunu, fa· 
kat bu sefer hiç suçu bulunmadı 
ğını sabıkası olduğu için, Mano 
lun evinde yapılan hırsızlığı ken 
di üzerine attıklarını söyledi. 
Duruşma, şahit çağınlmasma 
kaldı. 

böyle şeylere benzer bir ole-U 
var mı?. 

Başkomiser: 
- Kimsiniz, kadının adı ne? 
Deyince, doktor telişlandı, 

Sanki göğdesine yayılan bütün 
damarlar birden ateşe tutulmuş 
gibi cayır cayır yanıyor ve ka
fatası bu yangının alevleri için
de fıkırdıyordu. 

sıkıldı, dili ağzının içinde katıl-
mış gibi kasıldı, kaldı: 

- Sadece öğrenmek istemit' 
tim .. 

Diyebildi. Komiser: 
- Sorduğunuz gibi bir olg\J 

yok! - Ne oldu bu kadına?. 
Derken saate baktı: 
- Ooo .. Bir buçuk! 
Düşündü: 
- Otomobil kazası mı oldu?. 
Yaralandı mı?. 
Birden hastalandı mı?. 
Bir yankesiciye, hırsıza, yol 

kesiciye mi çarpıldı?· 

Dedi, telefonu kapadı. Fazıl 
içini kemiren üzüntüye bu kar .. 
şılığı yeter bulmadı. 

- Bir şey daha var .. Bir feYI 
Diye söylene söylene telefo-

nu çevirdi. 
-Alo .• 
- Neresi?. 
- Emniyet Direktörlüğü. 
- Kimsiniz?. 
- Burası santral, kimi aradı· 

- Lüzum yok! Haydi Alla
haıımarladık .. 

- Telefonla bir öpücük y\Jk 
- Doktor yemeğe iniyor mu-

yuz?. 

Doktor, salona girerken: 
- Öğleyin de yok'"tll. Telefo

na karşılık almadım! 
Diye mırıldandı. Canı sıkılı

yordu ve içinde kalp damarları
nı burkan bir sızı yayılıyordu. 

- Şimdi de bizim hatunda 
mimar, plan manisi başladı. Bü-

Hiçbir önergesine karfı koya
mıyorum. Kim benim gırtlağı
mı sıkmadan acaba elimden beş 
kuruş alabilirdi? Fakat, o her 
şeyimi aldı- isterse bir sıknnlık 
kalan canımı da kendi elimle 
çıkarır, ona verebilirim!. 

Gece yarısı 
---·------····----·~ 

Bunlara benzer daha bir sürü 
düşür..ce, korku, vesvese, vehim 
beynini burktu! Ne yapacağını 
şaşırmıştı. Telcfopa gitti. Be
yoğlu polisini aradı. Karşısına 
başkomiser çıktı. Ona sordu: 

ruz?. 
- Direktörü .. 
- Güven direktörü yok. NÖ" 

mu?. 
- Bir değil, bir milyon·. 
- Mersi .. 
- Güle gUle sevgilim!. 
l'elefon kapanırken Ferit 

Dedi. 
- inelim. 
Fakat, birdenbire durdu: 
- Eve bir telefon edeyim. 

Karnna sabahleyin görünme· 

Fazıl çalışma odasındaki ge
niş marüken koltuğun üzerinde 
dalgın okur ve karısını bekler
ken uyuya kalmıştı. Bir üşüme 

- Bölgenizde bir kadın has· 
talandı mt, sokakta kaldı mı, 
hastacvine kaldırıldı mı, otomo
bil, tramvaY, kazası oldu mu, 

betçi direktörü vereyim. 
- Veriniz!. 
Fazıl telaş ve heyecan içindt: 

(Arkası var] 
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GORUŞLFR 

İzmir - istanbul 
Son Izmir gezisinden döniişiinde ı bası, büyük babast ve hatta onun ba

Naci Karacan, bir yandan Ege bölge- bası lzmir veya lstanbulda doğmuş 
sinin natilrce zenginliğine hayran ve yaşamış. kaç aile vardr ki, bunlar 
olurken, öbür yandan da bu ze.ngin bir tek kelime türk~e bilmeden yüz 
par~nın kalbi olan lzmirin aönüklü- yıllarca içimizde yaşamış, iş görmüş 
ğüne şaşmış. Arkadaşnmzm eski lz. ve para kazanmıştır. Tersfrıe olarak 
miri tanıyıp tanımadığını bilmiyoruz. bir Türk onların dilini bilmeden ken 
Bundan yirmi yıl önce doğu Akdeniz- di topraklannda çalışmak imkanını 
de İzmir 300 bine yaklaşan nüfusu bulamazdı. Avrupalı, ekonomik nüfu
ile, işlek ve çok kazançlı ticaretile, zunu çoğaltmak ve kuvvetlendirmek 
her türlü kaynaşmalarile güzel ve ile· için politik bir üstünlük temin etme
ri bir §ehir idi. lzmirin Kordonboy~ ği de ihmal etmemiş ve kapitülasyon
akşamlan Ak.denizin koyu mavilikle- larla kendisini her zaman korumuştur. 
rine ncş'esini boşaltan on binlerce in- Biri kapitülasyonlardan istifade eden 
sanın kahkahasile çınlardı.· Türkiye- imtiyazlı, diğeri imtiyazsız iki sınıf, 
nin diğer şehirlerinden hiçbiri, hatta Avrupalı ve yerli, bulunması tam ve 
lstanbul bile o taırihlerde lzmir ka- yan sömürgelerin başlıca vasfıdır. 
dar canlı, zengin ve eğlenceli değildi. Demek bundan yirmi yıl önce, 

Bugün ilk defa lzmiri tanıyan bir Türkiyenin gösterdiği manzara, ka
yolcu, burayı yine büyükçe bir şehir pitülasyonlarla bir açık pazar olmak, 
olarak görür; fakat eski günlerin şev Avruparun endüstri eşyasını kayıt ve 
ket ve debdebesini bilmediği için bu şartsız memlekete sokmak, buna mu
büyük şehrin neler kaybetmiş olduğu kabil de kendi ham maddelerini Av. 
kendisine anlatılırsa üzüntü içinde rupaya satmak şeklinde bir yarı sö
kalır. İzmir, şimdi eski nüfusunun mürge çehresi idi. Memleketin itha
yan:sını, eski işinin yansım ve eski lat ye llıracatı ile büyük tecim ve fi
ncş•esinin mühim bir krsmmı kaybet- nans işleri, Avrupalı denilen karışık 
miştir. bir smrtin elinde idi. O zaman dün-

Büyüklük ve önem bakımından İz- yanın ekonomik kuruluşu da buna 
mirden önce gelen lstanbul ·da ayni dayanmış, bütün dünyada arsıulusal 
halde değil midir? O da nüfusunun mübadele ve tecim son. hadqini bul
ve işinin en az yarxsmı, hayat ve ha- muştu. 
re-ket kaynaklarının mühim bir kısmı· Şimdiki vaziyeti, kısalttığımız bu 
ru kaybetmemiş midir? Kendimizi bil-, durum ile karşılaştırırsak, neden Is· 
dik bileli, Galatasarayda kiralık dük- tanbul ve lzmidn bugün bu hale düş
kanlann aylarca tutulmadığı. limanın müş olduklarını anlarız. 
yanrbaşmda ve piyasanın içinde ma- Dünyada bu sömürgeci ve liberal 
faza ve yazıhanelerin, kenar mahal- kapitalizmin Umumi HaTpten sonra, 
lelerdeki evlerden daha ucuza bile büyük bir kriz geçirdiğini ve bunun 
müşteri bulamadığı bir deVTeyi hatır- neticesi olarak arsmlusal tecimin çok 
lamalryız. daraldığmı ve her memleketin kendi 

lstanbul ve lzmir, yani Türkiyerıin kabuğuna çekilerek, sıkı bir himaye
batıya doğru açılmış iki büyük kapı~ cilik tatbikine başladığını görüyonız. 
aı, son on beş yirmi yıl içinde yan ya- Arsıulusal mübadele eski miktarınm 
nya zayıflamış, büzülmüş ve küçül· üçte ikisini kaybetmiştir. Bu kadar 
müştfür. Hepimizin içinde yaşadrğr köklü bir değişiklik göstermiş olan 
kısa bir tarihe mal olan bu hadise liberal kapitalizmle beraber, tam ve 
karşısında bir yandan sızı duymakla yarı sömürgelerde Avrupalı denilen 
beraber, öbür yandan düşünmekten &ınıfm ve onlara bağlı olarak o şe
kendimizi alamıyoruz: Acaba bu iki birlerin çok şey kaybedeceklerine 
şehrin büzülüşü. önüne geçmek eli- şüphe yoktur. 
mizde olan birtakım sebeplerden mi Halbuki Türkiye. liberal kapitaliz
doğmuştur: yoksa bu durum köklü min bu son buhran devresinde, bü
olan birtakım tesirlerin bir sonucu yük bir devrim hareketine ge~miş bir 
nıudur, ve bu iki şehir mukadder bir memlekettir. Bu bakımdan İstanbul 
çöküntüye mi doğru gitmektedir?.. ve Izmir gibi açtk pazar rnemleketle
Acaba bu iki büyük şehir. insan top- rindeki şehirlerin küçülmesine sebep 
luluğunun yarattığı küçük kadrolu olan arsıulusal tesirlerden başka ken
şehirler haline mi girecektir; yoksa di bünyesinin değişmesi dolayısile 
bugünkü halleri geçici olup kısa bir müstemleke şartlarını tasfiye etmiş· 
zaman sonra eski vaziyetlerini bula· tir. Kapitülasyonları kaldrran, siyasi 
caklar mıdır?.. ve ekonomik bütün istiklalini kaza. 

Hepimizin kafasında zaman zaman nan Türkiye, kuvvetli adımlarla sa
'düğ'ümlenen bu sorgulara cevap ,•er- nayile§Jlleye başlamıştır. Eskiden en
mek için eski Izmir veya İstanbul ile düstri eşyasını sokan ve yalnız ham 
yeni İT.mir ve Istanbul arasında ge~- madde yetiştirerek ihraç eden Türki
miş yılların dünyada neler yarattığı- yenin ekonomik bünyesi büsbütün de
nı kısaca görmek gerektir. Yalnız tek ğişnıiş, eııuUı.cıi ~yaımn J-....a; ..: •• a. 
başına yirmi yıl evvelki coğrafya ile sal eden ve ham maddelerinden ço
bugünkü coğrafi şartlan karşılaştır· ğunu da kendi istihlak eden bir du· 
mak yetişmez: asıl bu iki devrin tari- ruma geçmiştir. 
lıi şartlannı mukayese etmek icap Bu gidişin normal bir sonu olmak 
eder. üzere de Izmir ve İstanbul gibi, iki 

lzmir ve lstanöulun parlak olduğu açık ls:apı kapanmış ve buraların işi 
bundan yirmi yıl önce ile şimdiki ara- azaldığı gibi. Avrupalı denilen bir sı
sında dünyada ve Türkiyede ne bü- nrf ta işsiz kalmıştır. Türkiye, kendi 
yük değişiklikler olduğunu hepimiz inkılabını liberal kapitalizmi koruya
biliyoruz. Dünya 0 zaman, arsıulusal rak yapsa idi ve endüstrisini bu yol
tecimin ve mübadelenin doğurduğu la kurmağa çalışsa idi, lstanbul ve Iz
iki cepheye ayrılmıştı: EndUstrileş- mirde işsiz kalan ve Avrupalı denen 
miş batı memleketleri, endüstriden sınıf, derhal bu sabayı istila edecek 

ve memleket bunların sömürgeci ka· 
mahrum tam ve yarı sömürgeler ve rakterlerinin damgaladığı kötü du· 
açık pazarlar .. rumdan kurtulamıyacaktı. Fakat Tür-

Türkiye bir açık pazar: lzmir ve tiye, kendi inkılap davasını liberal 
İstanbul da bu açrk pazarda bir yarı kapitalizmine değil, devlete bıraktı. 
sömürgenin bütün vasrflarrm göste· 
ren iki merkez idi. Birinden batının Devlet~iliğin esasen en büyük bir in-

kılap davamız olması sebebi de bu
erıdüstri eşyası ve spekülasyoncu ser- dur. Bundan dolayıdır ki Avrupalı 
mayesi girer, öte.kinden de yurdun 
ham maddelerinden birroguy ,.ıkardı. denilen sömürgeci sınıf1 tasfiye et-

~ :ı mck ve devlet tarafından kurulan ve 
Bütün bu işler. Avrupalı denilen in- idare edilen büyük endüstri ve tecim 
unların elinde idi. 

Bu insanlar kimlerdi? işlerinde ulusal krediyi kullanmak 
işinde bu düzmece sınıfa asla yüz 

Bunların içinde hakiki Avrupalı vermemek mümkün oldu. 
olanlarla yurdun tecim ve mütevas- lşte İstanbul ve Izmir, sömürgeci 
~rtlık işlerine karışmış ve bu İ§lerden sınıfı tamamen tasfiyeye yol <1~an ve 
esas ve teferruat itibarile birçok 
bramılarmt eJlerine almış olan yerli bir ucu dünyanın yaşadığı rejimdeki 

çökün~füde, öbür ucu da Türkiyenin 
gayri Türk anasır vardı. Her ikisi de geçirdiği büyük inltılapta olan tarih 
yerliden kendini ayrrarak Avrupalı is- şartları dolayısile küçülmüşlerdir. Bu 
mi altında bir sınıf teşkil etmiş gibi 
idiler. Avrupalı tipi. gayet karakte- itibarla da işsizliğe ve krize rağmen, 
ristik bir şeydir. Bu. kendisini yerli· zarurı bir ıstıfanın gönül açrct ve te
den her noktadan üstün bulur: yerli- :~z~erahhğı içinde mes'ut ve millta· 
nin dilini, yaşayışrru, kıyafetini, ma-
hallesini kendisininkinden ayırır. Ba· A. Hamdi BAŞAR 
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BüyÜk el.çi Ruşen Eşrefle Ekonomi Bakanlığt müsteıarı Faik Kurdaclu 
Pirede Kotrada 
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Telefonu elime alıp, yarım 
kol boyu aralığından: 

- Alo, Türk Sefarethanesi 
mi? 

-Efendim. 
- Orası Türk Sefarethanesi 

mi? 
- Anlamıyorum efendim. 
Yine ayni sual. 
- işitmiyorum, bağırın. 
- Efendim, ağzınızı telefona 

yapıştırın da söyleyin, anlamı
yorum. 

- Ağzımı mı yapıştıraynn? 
Mersi. 

Derken Hüseyin göründü. 
- Geç kaldınrz da merak et

tim, dedi. 
Hemen telefonu ona uzattm1. 

Lakırdıları: transit geçirmeğe 
başladım. Kapıcı benim telefo
na sokulamadığnnı görünce, va
ziyeti kavradı ve telefonun ağız 
tarafına gelecek yerini söküp 
tathirata başladı. Telefonu bi
raz daha yaklaştırarak konuş
mağa başladım· Artık anlaşab1-
l~y•••"1.. T .., .. t v r• Cnlt;lnr y el 
konsoloshane imiş. Sefaretin 
numarasını öğrendim. Ve yeni
den güçlUlde telefonu açarak, 
sefarethaneyi buldum. Geldiği
mizi haber verdim ve döndüm. 

Bota atlıyarak kotraya geldi
ğim zaman, arkadaşlar denize 
girmişler, ellerine ald1klan s~n~ 
gerlerle kotranın dışını temız

li yorlardL Güverte yıkanmış, 
pirinçler uğulmağa başlanmış, 
kamaralardaki dağmrk eşyalar 
dolaplara, bavullara konarak 
yerleştirilmişti. 

Mükrim, denize girmekten 
vazgeçerek, traşmı olmuş, temiz 
elbiselerini giymişti. Kravatını 
da itina ile çekip iki dirhem bir 
çekirdek güvertenin bir tarafına 
kurularak yine derinden, öksü
rür gibi, sağa sola mutat emir
lerini venneğe başlamıştı: 

- Necmi oğİum,. eline biraz 
üstüpü al da kaportanın sarıları
nı temizle. 

- Basri Reis, bizim sancak 
direkte küç.ük görünüyor. Şunun 
bir büyüğünü bulsak ta d~ha ke
yifli sallandırsak. 

Derken, arkasından görünme
den gelen Niyazi, araba vapu
rundan denize düşen büyük bir 
eşya dengi gibi, yanrbaşından 
çömlekleme denize atlayıverin
ce, kendi cesametinde yukarı çr
kardzğı su birdenbire Mükrimin 
başından aşağı geçmiş ve za -
vallıyı o anda kovadan henüz 
çıkmış bir tahta bezine çevir
mişti. 

- Amman! diye yerinden fır
ladıktan sonra, dönüp öldüre
cek gibi yukardan aşağı Niyazi
ye bakarak: 

- İşte bWla sululuk derler, 
dedi. 

Niyazi: 
- lyi buldun. Tam manasile 
Ö esnada bir ninni bestesi 

tutturarak: 
Mükrim Beyin suyu da var 
Ah ne de tatlı huyu da var. 

lar. Zavallı Mükrim, arkasında 
ıslak izler bırakarak söylene 
söylene kamarasına indi. Pireye 
varıncrya kadar yukarı çıkmadı. 

Bu alayla temizlik faslı kıs
men bittikten sonra, kat'edece
ğimiz bir saatlik mesafede işin. 
kalan kısmına devam edilmek 
üzere, tam onda (Gulyalmen\'1-
den hareket ettik. ' · 

lstanbuldan perşembe günü 
çıkmıştık. Bir hafta sonra yine 
perşembe günü Pireye varıyor
duk. Proğram mucibince on 
birde Pirede bulunması laznn
gelen, gelirken Marmara Adası 
önlerinde gördüğümüz. İzmir 
vapuruna on bçş, yirmi dakika 
sonra yine bu yolumuzda tesa
düf edecektik. Ve tahminimiz 
gibi biraz sonra (Glifada) önle
rinden geçerken. hm.iri arkamız
da gördük. Vapurun sancağına 
geçerek yakınımızdan geçmesi 
için vaziyet aldık. 

ötuz, kırk metre ara ile yanı
mızdan geçerken: 

- tok-tavım da bağlayın, li
mana er en gırersımz. 

Diye bize latife eden Aziz 
Kaptanı ve arkadaşlarım yine 
direklerde, iplerde mendillerle, 
ceketlerle "selamladrk. Yarım 
dakika kadar birlikte gidebil
dikten sonra bizi bıraktılar ve 
uzaklaş trlar. 

Pire limanının ağzına geldi
ğimiz zaman saat on bir olmuş
tu. Motorla gelip kotramıza ya
naşan kılavuzu, durup içeri al
dık. Yelkenleri indirip sardlk. 
Motoru işlettik. Ve motorla li
mana girdik. 

Bize Romanya ve Yugoslavya 
mektep gemilerini~ arasında 
yer ayırdığını söylıyen krlavu
zun delaletile rıhtıma bağlı 
olan bu gemilerin arasına so
kulmağa başladık. ~ 

ö esnada karşımızda görünen 
bir istimbottan eski spörculuk 
heyecanım bütün zevkile ruhun
da taşıyan çok kıymetli, sport
men sefirimiz Ruşen Eşrefle, 
sayın sefaret erkanı, o esnada 
Atinada bulunan Ekonomi Müs
teşarı Faik Kurdoğlu ile ticaret 
ataşemiz ve diğer arkadaşlar be
raberlerinde oldukları halde 
kotraya yanaştılar ve çıktılar. 
Hepimizin ayrı ayrı ellerimizi 
srkarak bizi tebrik ve taltif et
tiler. 

Sağımızda ve solumuzda bi
rer kale duvarı gibi yükselen 
koskoca mektep gemilerinin 
arasında bir mandalina çekirde
ği gibi küçücük kalan cefakar 
İpar, kendinden iki ü~ misli bü
yük, korkunç dalgaların üstün
den bir ceylan çevikliğile sekip 
geldiği cakasını içinde gizliye
rek, rıhtım üzerinde biriken 
halkın yarubaşma sessizce ya
naşıverdi. 

\ leri kendi menfaatleri icabıdır. 

\ 
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Diye hep bir ağızdan feryada 
başlı.yan arkadaşlar, aralannrtc1.n 
zavallının hiddetine iştirak ede
cek bir tek taraftar bırakmadı-

1zmir vapurunun muayenesin
den sonra kotramıza gelecek 
olan srhhiye, liman ve polis me
murlarını beklerken, arkadaşlar 
bizi karşıhyan aziz misafirleri
mize fırtınada geçen tehlikeli 
günlerden parça parça anlatma
ğa başladılar. 

Biraz sonra sıhhiye memuru 

evif /A?t :~r 1 
lelJ_~\e le' 

Şüphe Uyandıran , Bir Himaye 

Tekirdağmdan B. Akgün imzasile: 
''Bir dairede sekiz senelik memur

ken ummadığım bir teklif karşısında 
kalarak başka bir şirkete çok iyi bir 
memuriyetle geçtim. Bu şirketin mü
diri beni ancak bir iki defa gazinoda 
görmliş ve tananış bir adamdı. Bekar 
olan müdürle birkaç ay içinde son 
derece samimi dost olduk ve wkaç 
kere zevcem ve ben onun tarafından 
yemeğe bile davet olunduk. Bir iki 
kere de biz onu evimize çağırdık. On
dan sonra bu adam bize sık sık gel
meye başladı. Aradan avlar ~edncr 
bu müdirin karımı birkaç yıl evvel 
sevmiş ve ailesinden istemiş olduğu
nu, kabul edilmediğiniJ>ğrendim. Ka
bul edilmemesinin se.bebini, bunu ba
na haber verenler de bilmiyor. Mese
leyi zevceme sordum,. inkar etti. Be
ni şüpheye dl~üren bu adamın bir 
görüşmeden sonra bana yaptığı iyilik 
ve beni himaye etmesi, sonra bugün 
sezmeğe başladtğnn behanelerle ai
lem arasına sokulmak istemesidir. 

"Bana verilen baberin doğru olup 
olmadığını kat'iyyetle öğrenmeme im 
kfut yok. Fakat iki üç haftadanberi 
artık rahat çalışmaktan mahrumum. 
Sanıyorum ki ben çal~şırken evde 
zevcem şirketin müdiri ile baş başa 
dtr. Bu endişe ile şirketten ayrılma
yı bile düşünüyorum. Fakat bu be
nim için hiç de kolay olmıyacak, ya
şamak güçleşecektir. Evvelki memu
riyetimden aynJdığnna çok pişman 
oldum. Bugün ne yapmalrvıııı ki •:iln. 

hemin ve bana verilen haberin doğru 
olup olmadığını anlıyayım v·e bu va
ziyetten kurtulayım?, ~ 

Bir iki kişi tarafından verilen ha
bere bu derece güvenmek doğru ol
mamakla beraber madem ki bir kere 
için.ize kurt girmiş, ilk işiniz bu mü: 
dir ile karınız arasında her türlü te
mas• ır .. Tcımeçre cah<l.-naktır. Ev·nize 
~sırmay ,z. '-"="1lt"H'>!z n--· ---- ---
kım behanelerle yanına ~ık.maktan 
çekinsin. Sonra sizi korkutan temas~ 
]arın vaki olup olmadığım gizli kon
trollarla anlayınız ve nihayet eğer 
endi.şeniz devam ederse bir gün bir 
fırsatım kolhyarak onun muhitinden 
knrtnlıınmt. 

• 
iki deEa görütte 

Adapazarından Mürekkep diye im
za atan bir genç kızını mektubu, biz-

geldi. -Gemiye pratika verildi. 
Büyük bir misafirperverlikle: 

- Pasaport muameleniz bi
lahare yapılır, siz çııkaıbilirsiniz, 
dendi. 

Bir arkadaşmuz: 
- Gümrüğe de uğramıyacak 

mıyız? diye hayretle sordu. 
- Hayır. lüzum yoktur, de

diler. 
Çantalarımızı omuzlayıp, ka· 

prmızın önünde otomobilden 
inerek evimize girer gibi, dışarı 
çıkıverdik. 

ö gün öğle yemeğine İzmir 
vapurunun centilmen süvarısi 
Aziz Kaptana davet edildik ve 
hep beraber lzmir vapuruna gi
derek orada yedik. Gece yeme
ğini de bize çok yakın ve can
dan alaka gösteren Sefirimiz 
Ruşen Eşrefin, şerefimize ter
tip ettiği mükellef bir sofrada, 
!parla avdet etmek için bilhas
sa Atinaya gelen dört sporcu 
arkadaşı da aramıza alarak 
(Glifada) da yedik. Çok tatlı 
hasbihalleri ve mebzul iltifatla
rile bize~ unutamıyacağımız bir 
geceyi yaşatan muhterem sefi
rimizin bu nezih sofrasından 
çok mütehassis ayrıldık. 

Ertesii sabah lpann ve bizle
rin müteaddit resimlerim.izi ilk 
sahifelerine basan Atina gaze-

den bir yol değil, bir kuru tese 
bekliyor: 

''Bundan on beş gün evvel İsta 
zaman genç yanımdan uçmuş, gitm 
tim. Taksimde bir arkadaşımla g 
çerken evvelce kendisini başka b 
yerde görmüş olduğum bir gen · 
rasgeldim. Bu genci çok bcğenmi 
tim. Peşimden gelmesiru bir nim 
olarak bildim. O gelirken, ben ark 
daşıma belli etmiyerek arkama ba 
tını ve gencin takip etmesini teşvi 
ettim. Derken arkadaşnn birisini gö 
mek iizet'e benden iki dakika ayn 
dı. O sırada genç yanıma yaklaş 
Şu adresi alır mısımz? dedi. Sevine 
ten ve heyecandan o hale geldim 
iki saniye kımıldıyamadım . Baş 
yere bakıyordum. Başımı çevirdiği 
zaman genç yanmdlan uçmuş. git.mi 
ti. Karşıda bekliyordu. Biz arkada 
şmıla yoldan kayboluncaya kadar b 
güzel çocuk arkamızdan baktı, bak 
tı. Beni selamladı, selam1nı aldım v 
bfr daha görem~dim. Bu gencin ha 
yali gözlerimin önünden gitmiyor v 
onu çok seviyorum. Onu sevme 
doğru mudur? Yoksa hepsi boş mu . 
Fakat ben ölsem de onu unutamıya· 
cağını sanıyorum. Ne dersiniz? Allah 
aşkına bana teselli verin ... ., 

Bir daha görmekte ümidiniz yoli· 
sa onu sevmeniz silik bir fotoğrak 
sevmekten farksızdır. Bizden teselli 
beklemeyin. Size onu, sizin gibi bir 
iki görüşte çtlgın gibi sevdiğini sanan 
gençlerin en llüyük teselli,isi zaman 
vercç~ktir. 

• 
Ev ıiadmı faliat.~ 

Bursadan .. Mavi kalem., soruyorı 

"İstanbulda doğdum, büyüdüm. 
Orada birkaç kızla evlenmek üzcrey 
b:mufl.ı'ı~t .cJm.adı. O uz be ya 
köylerinden birinde tesadüf brşrma 
Bursalı bir kız çı.kardr. Bu garip kız· 
la tanıştık. Konuştuk: Evlenmeye ka
rar verdik. Ailesinden istedim. Razı 
oldular. Fakat kendisinden ayrılarak 
şehre döndükten sonra düşünmeye 
başladım. Bu ktz çok terbiyeli, na
muslu, ev kr.zt, şu eski tabirle hanım 
haıumcık olduğu halde biç ·dünya 
görmemi:ş, cahil Oir kızdır. Bir gün 
1stanbo1a gidersem ve kendisini dün· 
ya içine çrkarmıya mecbur olursam 
mahcup olmaz mıyım?,. 

Siz başkalan için değil, ltendiniz
için ~vleniyorsunuz. Düşüneceğiniz 
şey, mes'ut olur muyum, olmaz mı
yım? sualinin cevabı olmalıdır. Ma
dem ki seviştiniz ve beğ~ndiniz; ter
biyesinin, ev kadınlığının hayranısı· 
ruz. evleniniz. Sizi düşündüren mua
şeret usulleri, genç bir kmn öğrene
miycceği şeyler de değildir. 

teleri bu mevsimde esen muha· 
lif rüzgarlar dolayısile yapılma
sı çok güç olan bu seyahatimi
zin muvaffakıyetini takdirkar 
cümlelerle uzun uzun yazdılar. 

Avdette daima rüzgara karşı 
gitmeğe mecbur olan İpar gel. 
diği yolu asgari on dört, on beş 
günde dönebilecekti. işlerimiz -
den on beş gün daha ayrı kal 
makhğrmız imkanını bulmadığı 
mızdan maalesef bu tatlı ve he 
yecanlı seyahatin dönüşünü, is 
tanbuldan hareketimizde yersiı: 
lik yüzünden aratnıza alamadığı 
mız arkadaşlara bırakarak kimi 
miz tayyare, kimimiz de vapurla 
acele istanbula döndük. 

-BİTTİ-
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Takımımızı Nefes Noktasından Yükselmiş, Fakat 
Oyun Tarzında Ahenk Kıymetinden ' Eksikti 

·Bugün BurgarDarla Fenerbah~e karşılaşı~or 
Kampta çalıştırılan futbolcülerimiz 

den yapılmış bir takımımızla dün ilk 
maçını oynayan Buıgar Levski takımı 
3-0 yenildi. Fakat hemen kaydedelim 
ki takımımızın bu galibiyeti bir hayli 
Üziicü ve sıkıcı oldu. Hele ilk devrede 
oyun adeta zevksizdi. Futbolcülerimiz 
biribirlerile hiç anlatamıyorlardı. Ta
kım, kampta çalıştırılmış futbolcüler
den yapılmış hissini vermiyordu. Be
reket ikinci devrede yapılan bazı de
ğişiklikler oyuna bir can verdi. Dün
kü maçın yapılması bu noktadan, Rus 

ri. daha dayanıklı. Israrla topu ko,·a
lıyorlar, futboltulerimizi demarke bı
rakmıyorlar, tehlikeli azmanlarda fc. 
dakar ve sert çıkışlar yapara1< topu 
kapıyorlar ve fırsat buldukça da he· 
men hücuma geçiyorlar. 

Oyun ilk devrede hemen hemen 
denk bir akışla geçti. Vakıa biz, Bul
garlardan daha fazla hücumlar yap • 
tık ve bir iki de gfü:el gol fırsatları 
yakaladık amma yukanda anlattığı • 
mız bir oyun tarzile bunlardan istifa· 
de etmek güçtil, netekim de istifade 

Dünkü maçta Fikretin topu Bulgar kalesine sürü§Ü 
lara ~a.rgı en iyi bir takım çıkarabil- edemedik. 
ınek ıçın çok isabetli oldu. En önemli ikisi Fikret tarnf mdarı 

Maça baılarhcn 
Hava çok güzeldi. Fenerbahçe sta

dı adeta, hava almak için gidilecek bir 
:yazlık gibi ferah ve rahattı. Havanın 
gilzclliği ve ıruıçm önemi stada hayli 
~eyirci toplamı§tı. Saat dörde doğru 
ılk olarak Levski futbolcüleri sahaya 
çıktılar, halkı selamladıktan sonra ka
le önünde vu{uşlar vapmağa başladı
lar. Bu vuruşlara göre misafirlerin 
futbolu kavramı kımseler oldukları 
nlaşılıyordu. Hele uzun boylu mer

kez muhacimlerini.., vole - ~den 
• -=-Lfnr...-1'\Jrrra-nnano\lı takımı da or-
taya çıkınca Şazi Tezcanın hakemliği 
altında oyuna haılandı. 

l&tanbul takımı, dünkü yazımızda 
tahmin ettiğimizin ayni olarak şöyle 
yapılmıştı: 

Avni (G.S.) 
Lutfi (G.S.) Ya ar (F.B.) 

İbrahim (G.S.) Hasan (l.S.) M. Re
şat (F.B.) 

Fikret (F.B.) Şeref (B.) Rasih (G.) 
Muhteşem (V.) Necdet (G.S.) 

olmak üzere bütün muhacimler dur
madan fırsatları kaçırdılar. 

Devrenin ortasına doğru takımda 
bnzı değişiklikler yapıldı. Merkez mu 
avin yerinde fazla bir iş göremiyen 
Hasan çıkarılarak yerine Lfıtfi, Ll!tfi
nin yerine de Faruk girdiler. Biraz 

ikinci deı-re 

Ikinci devreye takımımız şu şc';(ilde 
çıktı: 

Necdet (F.B.) 
Faruk (G.) . Yaşar (F.B.) 

lbrahim (G.S.) Lutfı (G.S.) 1\1. Re
şat (F.B.) 

Fikret (1''.B.) Şeref (B.) Rasih (G.) 
Naci (F.B.) Niyazi (F.B.) 

llk devrenin sonlarına doğru yapıl 
mış bu değişikliğe Nivazinin de ek
lenmesi çok iyi oldu .. Hele .diln biran 
olsun iyi bir oyun gö~t~~mıyen Şere
fin yerine de baıka bırısı konulmuş 
olsaydı takımın durumu daha iyi bir 
hale girerdi. ~evr.e ara~ı, fut.bolcü~e
rimizdeki asabıyetı de bıraz gıdermıs
ti. Bunun için ikinci pa.rti dah~ limit 
vereçek bir şekilde ve uah:ı sen oyu
numuzla başladı. 

Beşinci dııkikada Bulgar mUdafile
ri:ıden birinin yaptığı endbol penaltı
ya cbep oldu. Rasihin 'iıkı bir şUtile 
ilk golilmUzü y~ptık. B~.nda~ sonra 
oyunun bUyUk bır kısmı hucum arımız 
la geçmekle beraber otuzuncu daki-
kaya kadar yeni bir gol çıkaramadık. 
Şerefin Fikretle bir türlü anlaşama -
ması soldan hücumlarımızın kıymeti
ni sıfıra indiriyordu. Bereket versin 
bu imkinsızlığı sonlara doğru a:ılayan 
takım sağdan hücumlarla ilerlemek 
yolunu tuttu ve derhal oyunun ~ekil 
ve manzarası değiştı. Seri bir açık o
lan Niyazinin canla başla uğraşması 
ve inişler yapması hem Bulgar müda
faasını şagırtıyor, hem de ortadaki o
yunculara gol yapmak fırsatı hazırlı
yabiliyordu. 

Otuzuncu dakikada sağ iç yedne 
deplase olarak zamanında bir pas alan 
Rasih, kendisine çelme takmağa kal
kan Bulgar oyuncunun bunu yapma
sına pek meydan vermeden yere dil· 

•. Dünkü maçta Bulgar kalesine doğru bir akrn 
Nasıl oynadılar? dunkü takımdaki hucum hattından da rnmit hareketleri, yüzücu!cr arasında 

ak k da an ha iyi daha fayd lı ve dah kuvvetli denize atlama ve dalmo. gost~ri !eri 
T ımın oyun tarzım yu an • • Ç k b" k da rı k · 

1 ğ · · 1 b' nlaşma ol· olmamasına imkan yoktur un u ır yapı mıs, gere vet ı e'", gere uye-
at~ ım~z 1 ıçı~ kf ene 1 

1~ a bakışta anlaşılacağı üzere bu hatta ler çok samiıni ve e 'lenceb bir giırı ge 
ma ığlı •1° ady 

1 
Aa a~ adı ıNr. det tefe dun muvaffak olan Gç oyuncu yerle- çirmişlerdır. 

Ka ecı er en vnı e ec . ı. 1 B · • ı, d ı ·1 b d kl • • ', dTk b" ·5• rınde bırakılmış, mu11affa,: o amıyan azı nızamı 'lor:sanıar o ayısı e u 
n? oyna~~ ı a~ ıçın .. §~ 1 1 

• ırı ı· ıkinci oyuncunun y~rine yanındakiler ıene resmi müsabakalarında fazla bir 
nı~~~~c~ ı~e s; ep k g~rm yoruz.d h ıe herhalle daha ıyi anlaşabilecek fut varlık gôsterememiş olanGune§ deniz 
. . u, a aa a ~~ e. ~şar a a bolculer konulmuştur. cilerinc, bu noksaıda: talıiaule me,·
ıyı an ~ştıl~r . gıbı geldı bıze. Bu~a Şu halde bu takımın diınku takımı- sim arasında ikmal eelilmiş olacagı i
mu.kabıl Lutfı de merkez muavın mızdan mutlllk daha iyi oyun göster·• çın, gelecek mevsim btanbu un deni.& 
yerınde Hasandan. çok daha fazla mu · buyuk bir anssızlrk olmana sporuna kaydedilecek muvaffakıyet • 
vaffak oldu. Ibrahrm ve M. Reşat ken mcsı ~e. . 1 ı~ ,JJ • al 1 b ki 

• · d b kl a·~· · k d ük k daha ıyı nellC" ama ı i1Zımuır. lcr dıler, bu yolda ç ı ma arını c e 
:!ıerın en .. e e ıcı;;z a ar Y se Dünkü oyunda ek ik tarafımız sür- riz. 
ır ~yun gostereme ı c~. . . at ve futbolcılıt:r ara ında anlaşma 
Hıicu·m· ~attında Rasıh.. Nı~a..!!...::: olduguna gorc da~a seri batla~dnn ~====:~;:::;~~~;:=:::=:~~~ 

Fikret ıyıdıler. Ancak Fıkretın klus ve daha iyı an\aııahılecek futbolculer
oyunundan istifade edilmek isteniyor den yapılınış bir takımın d~ha fazla 
sa yanında Şerefin oynatılmaması art muvaffak olması da mantık ıcabıdır. 
tır. Belki takımında alıştığı arkadaş- Bugün, dunkiı maçın sonunda ot
larla bir iş gbrebikn Şeref, bövle ka· duğu gibı a;ıidarl.ı oynarsak mu~af
rışık t kımlarda iş görmeği bir tarafa f:ıkıyet ihtımu }erinin !azlalaşacagına 
bırakalım, gorü'ebitecek işleri de bo- hıç şiıphe ctm.melidir. .. . ... 
zuyor. Muhtrşem doı ayni durumda- Bugünkü mlç.'l da, dunku gıbı onü 
dır. Bizce Fikret. Rasih, Ni}azi yer- muzdeki Türkiye - Sovyct teınaslımıı 
lerinde bırakılarak Rasihle Niyazini:ı da çıkarılııcak Jstanhul takrn!ın1.n ne 
arasına dün rahatsız olduğu icin oy- şekilde yapılın .. ı hususunda amıl ola 
nayamıyan Münevverin konuln:ıa~ı: cağı ıçin ayrı bir <Snemı vardı~. • 
Fikretle Rasihin arasına da daha ıyıs1 :Qu önem daha fazla undan ılerı gel 
bulunamadığı takdirde Nacinin geti- mektedir: . 
rilmesi daha faydalı olacaktır. Otedenberi her memlekette, şehır 

Bulgarlara gelince; kalecileri ken- takımlan .ve ~anşık. t?kımlar. hakkın· 
disi için tehlikeli fedakar11klar yap - da halledılemı:; en ıkı nazarıye "ar · 
maktadır. Sol müdafi ile merkez mu- d?r: 
hacimleri, sağ açıklan en ıyi bulduğu 1 - Şehir takıml~rı muhtelif klüp
muz oyunculardır. Yalnız şunu söyli· terin en iyi oyuncularmdan yapılma· 

T. 1. C. t İstanbul bolgesi bis k
let heyeti başkanlığından: 

6-10-1935 pazar günü Şişli Meci
diyeköy ile Kilyos ve Bentler arasın
da yüz kilometre olarak yapılacak 
olan İstanbul bisiklet birinciligi ya
rı ı son yağmurlar dolayı ile Kilyos 
volu bozulmu oldu undan Mecidiye 
köy tramvay istasyonundan iki defa 
Bentlere de bir defa Hacı O man ba· 
yın tepesine gidiş geli yilz kilomet
ro olmak Uzcrc yapılacaktır. 

Yarışa girecek bisikletçilerin saat 
tam s•kizde liaanslarile birl'ktc yarıı 
yerinde bulunmaları lazımdır. 

o 
T. İ. C. 1. İstanbul bölgesi "7olcy

bol • Basketbol heyeti başkahlığın
dan: 

Yakında voleyvol ve b l'cetbol bi
rincilikleri maçlarına başlanacaktır. 

Bu maçl u iştirak etmek arzusunda 
'>Ulunan b1rlcşık klüp1cnml%in bu is
teklerini yazı ile 1 S - 1 O - ı 935 gu
nUne kadar heyetimize bildirmeleri 
lazımdır. Bugüne kaclar müracaat et
miyenler maçlara ı§tirak el' vecek 
addolunacaklardır. 

Maçlara ancak lisanslı sporcuların 
iştiraki tabii bulunduğundan kluple
rimizin Uyelcri için şimdiden lısanı 

' almaları lüzumu önernlc bildirili-;. 

• 
ilk devre 

ltk devre 0-0 sayısız bitti ve oyun 
tarzımıza göre böyle bitmesi de en 
doğru bir sonuçtu. Çok zevksiz geçen 
bu devrede hucum hattındaki hiç bir 
0 runcu yarundakile anlatamıyor, mu
avinlerin pasları yüzde seksen Bulf arla!1n ayağına geçiyor, mildafilerle 

Dün takımımıza yenilen Bulgar takımı ile yenen lstanbul takımı 
Istanbul Spor kltibü genel ekretcr-

liğinden: 

~lecı ancak biraz doğru dürüst iş 
gorebiliyorlardı. Soliç Şeref, en kuv
vetli tarafımız olması lazımgelen sol 
oçığımızla merkez muhaciminıiz ara
ıında beyhude beklenen birliği dur
madan boz.uyor, bir tek defa olsun 
ııol açığa pas vermiyor, öte tarafta da 
Muhteşem biraz daha iyi olmakla bc
r:ıber ayni hatalan i§liyor. Kısacası 
geriden yardım görmiyen halkaları bo 
zuk bir zincirden iş beklemek boş şey. 

Buna mukabil Bulgarlar, dünkü ya 
ıımızda işaret ettiğimiz gibi daha se-

• 

sonra da Muhte emin yerine Naci gir 
di. Bu deği iklik oyunun şeklini le· 
himize olarak hayli değiştirmekle be· 
raber büylik bir fayda vermedi. ÇUn
kU bir noktadan iyi gitse, hemen baş
ka bir noktada takılan, aksayan oyun 
tarzımız, bunu yapan futbolcUleri bi
le sinirlendirmışti. Bu suretle acele 
oynuyorlar.fakat çabuk oynayamıyor 
lardı. Esasen bir tflkımın çabuk oyna
yabilmesi için biraz da açıklarla oyna
ması lfizımdır. Halbuki buna imkan 
bulamıyorlardı. • 

Yalnız takımda bu deği iktik yapıl· 
dıktan sonra Bulgarlar, cok ciddi bir 
gol tehlikesini penaltılık üst üstt" ikı 
favUI ıle sa"uşturdular. Bariz olmak· 
la beraber bu penaltı hokemin gözün· 
den kaçmıştı. 

§t:r bir vaziyette bir şUt çekti ve zavi· 
yeden nihayet ikinci golümtizü yaptı. 
Bundan sonra hUcumlanmm sıklaş
tırdık. Biraz sonra Raıibin deı inle -
rnesine verdi i gilzcl bir pasla topu 
yakalayan Niyazi topu ııürdü, önüne 
çıkan hasmı atlattı, kaleye doğru kıv
rıldı, çok dar bir zaviyeden plase bir 
§Ütle ü.;üncü golümOzü de çıkardı. 
Jkinci ve üçüncü gollerimiz arasında 
ve bir de üçüncü golümüzden hemen 
biraz sonra biz de iki önemli gol teh
like ini kaleci Necdctin yerinde ve gli 
zel mUdahalelerile atlattık. Necdet 
bunlardan birinı havada öldürdü, biri
ni de iyi bir plonjonla yok etti. 

Sekiz dakika sonra maç 3 - O takı
mımu:ın galibiyetile bitti. 

Futbolcülerin hazan cambazlık ta ettiklerin! gösterir hir resim 
• 

yelim ki dünkü maça ve dünkü her iki 
takıma göre Bulgarlar (takım oyunu) 
nu bizden çok daha iyi oynuyorlar. 
Ferdi iıstlinlükleri süratlerinden ve 
ı:ıyaklarmda top bekletmemeleri:ıden 
ibareıtir. "' 

Bugünkü Maç 
Lev ki bugün ikinci macmı, gene 

Fenerbahçe stadında, Fenerbahçe ta
kımile yapacaktır. Jyi yapılmı bir Fe 
nerbahçe takımının bu~linkü maçta. 
ııonuç itibarile olmasa oıle, zevkli ve 
teknık bir oyun noktasından daha ıyi 
bir oyun çıkaracağı kannatindeyiz. 
Çünkü bugünkü takımda biribirlerilc 
anlaşmamış ve anla mak imkilnı ol • 
mayan futbolcüler, tabıaule. altı klüp 
ten yapılan hır takımd~kinden çok 
dıtha azdır. A akadarlardan ôğrrndi· 
ğimize gore Fenerbahçe takımı bugiın 
sahaya şu ekilde çıkacaktır. 

Necdet (HUsamettin) 
Faruk Ya ar 

M. Reşat Re at Cevat 
Fikret, aban, Rasih, Naci. Nıyaıı:i 
Dünkü lstanbul karışık takımında 

kampta çalışmacian doğan en bUyük 
ve belki de yegane kazanç olarak gör 
düğümuz şey. nefeslerıni çvk artttr
mış olmalarıdır. Leviskinin kar ı ına 
bug~n çıkacak Fcncrbahçe t:ıkımrn -
dakı oyunculardan hepsi değilse bü
yük bir kısmı kampt çalı :ınlar oldu· 
ğu için Fenerbah~e takımının nefes 
dayaıııklıgmdan emin olabilirir.. 

lster HUsamettin, ister Necdet oy
natılsın. Kaleci'er iyidirler. 

Müdıtfaa hattı herhangi bir takım
da çıkarılabilecek en iyi ve en kuv
vetli bir müdafaa sayılabilir. DUnkü 
:>yunda da gördüğümiız gibi Yaşarla 
Faruğun aralarında anlaşmaları fena 
eğildir. 

M. Reşat • Reşat • Crvat muavin 
hattının gerek mUdnfoaya. r;erek hü
c-umcı yardım hu uslarında diinkU ı . 
. ahim, Ha an M. Reşat veya Ibra
tum, LOtfi, M. Reşat hatlarından da
ha fazla İ§ gôrehilecegini zannedıyo. 
ruz. 

Hücum hattına geJince bu hattın, 

lıdır. 
2 - Şehir Uıkıml:ırı en iyi bir takr

ının, kendi ine uyabile~ek bır tek ta
kım futbolcülerile takvivcııi surc:tile 
meydana getıri1mehdı.-. 

Ben, kendi heıoabıını, daima ikin
ci nazariyeyi makul görmüşümdür vt; 

elimden geldiği kad11r da yaularımda 
bunu müdafcıa ctmı~m.di.· 

Levıkınin kar ısına !JugUn çıkacak 
takım, ikınci nazoı eye uygun bir ta 
kımdır. Şu ha 'de, buglinkü maç bir 
taraftan da • belki ikisi de haklı naza 
riyenin - denenmesine ve mukayesesi
ne meydan verecektir. lk•nc-ı gaıibı\ e
ti de bekler, talc.ımunı~:ı muvaffakı
yetler dileriz. 

Sadun G. SAVCI 

Günef'in deni~cilik fUbesi 

Dün Gi.ın~ş kliıbü11iın bebekteki de 
nizeılik ıubc ındeki lokalinde, denız 
sporlarında ikinci yıl faaliyetinin ka
panması vesılesile klübUn dost arına 
ve üyclerıne bir çay (,lenı vetilrr.ı§· 
tır. Bu §ôlene Cune klübU Istanbul 
şubeıinde çalış n genç sporcular da 
iştirak etmi§ler, Z:ybeic oyunları, pi· 

Kliıbümüı üyelerinin, fevkalade 
kongremiz tarihı olan ı 2 birinci teşrin 
cumart i 6aat S.30 da Istanbul Halk
evi konferans alonunda bulunmaları. 

Bir Romen 
Torpidosu geldi 

Rezel Ferdinand adlı bir Romen 
torpidosu limanımıza gelmiş ve tamır 
görmek iizere lstinye doklarına gir
miştir. Torpidonun komutanı, dun 
ilbayx ziyaret etmiştir. Bu torpido ı11rf 
tamir görmek maksadilc Kôs\enccden 
gelmıştir. 

Eyüp dispanserinin noksanlar• 
tamamlanıyor 

Verem Mücadele Ccmıyeti tarafın
dan Eyüpte yaptırılmakta olan dis
panserin noksanı n tamamlanmak ü
zeredir. Sıhhiye Bakanlığınca yn an 
tahsisat gelir gelmez, açılacakur. E
rcnköy ıanatoryomuna ilave edilen 
40 yataklı paviyonun insaatı rlevam 
etmektedir. 

Bulgnr takımı dün Cümuriyet abidesine çelenk koyarken 



8 

KROKiLER 
Bedava Düşman 
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GEYiNMESiNi 
BiLMEK BiR 
K AD 1N1 N G U
ZEL L i~iNi 
BiR MiSLi 
ARTTIRIR 

BlUI Seo> nlbalhlaır<d1a0 Pc§lrrDs 
Hangö Şc§lpkaOaıro 

Ka~Olfillara, 
G lyöy©ırll~rr? 

- Niçin mi tramvay biletçileri 
böyle aksi olurlar? Birçok sebepleri 
var. Mesel~ dünyada en çok nasırlı 
nyak çiğniyen ve nasırlI ayakları çiğ
nenenler onlarrlır. Ve dünyada en 
sok para hamallığı yapan ve taşıdığı 
paranın hiçbir zaman kendisinin ol
mıyacağrndan emin olanlar onlar. Ve 
giyindikleri elbiselerile en çok hapis
hane kaçkınlarına benziyen nl: r-ıara 
ile çağrılan gene onlardır. Nası ak
sileşmezler dostum. Tasavvur et. tam 
yolun sonuna gelirken liranın üstünü 
unuttuğundan emin olduğu yoku u
yanır, biletçi çoktan o para ile ço
cuğuna alacağı elbisenin rengini bile 
intihap ettiği sıralarda prasının üstü 
nü anyacağa hiç benzemiyen ken
dinden geçmiş yolcu doğrulur ve 
renkli kalemle imzalı bileti burnuna 
dayar ve paranın üstiinü sorar. Za
vallı biletçi çocuğun sırtına giydir
diği elbiseyi geri verir gibi yolcuya 
parasını sayar. 

• 
Bana dünyada en güç meslek ne 

diye aor a1ıır, hiç dü ünmcdcn: ls
tanbulda tramvay biletçı ij?i yapmak
tır, derim ..• Ş irket en ufacrk bir şey 
yüzünden onların ena halde canını 
yaktığı için bazan yolculara akıl al
mıyacak milşkülfit çıkarmak mecbu
riyetinde kalıyorlar ... Geçen gün Be
yazıt tramvaylarından birinde tuhaf 
bir vak'acik oldu. Şöyle ki: Amele 
veya ustabaşı kıyafetli bir adamcağız 
biletçiye bir yirmi beşlik verdi. Bilet
çi ona bileti ile iki on kuruş uzattı. 
Adamcagız on kuruşlukları dikkatli 
bir muayeneden geçirdikten sonra, 
cahanlıkta duran biletçiyi ~ağırdı ve 
ona bu iki on kuruşluğu deği füme
r;ini söyledi. Biletçi evvela tatWıkla: 

- Neden? Nesi var bunlatın ca
nım?. dedi. Yolcu bir hayli pişkin
di: 

- Bir şeyleri yoksa değiştiriver, 
dedi. Biletçi kızmağa baslryordu, ev
Vl'la değiştirecek oldu. Sonra birden 
pişkin yolcuya tuhaf bir malumatı 
vataniye dersi venneğe kalktı: 

- Bayım! .. dedi. bunlar. hükume
tin parasıdır. Deliği siliği yoktur. 
Eğer sen bu paralan almamakta ıs
rar edersen karı mam l Bunlar dev
letin parasıdır 1 Vallahi seni polise 
haber veririm! •• 

Pişkin yolcu nefretle dudaklarını 
bUktü ve: 

- Bana baksana l dedi. Bunlar mis 
gibi delik. Fakat ustalıkla doldurul
muşlar! Sen onları şirkete yuttura
mıyacağmı bildiğin için yolculara 
sürmeğe çalışıyorsun. 

Bu sözler bilctçiyi çileden çıkar
mıştı. Zavallı renkten renge giriyor
du. lşin kötüsü bu muhavere boyun
ca tramvay durakta demir atmış ve 
yolcular homurdanmağa başlamışlar
dı. Birkaç iskemle öteden bir yolcu 
bu kalp paraları merak etmiş olacak, 
görmek istedi, o da bir hayli derin 
muayeneden sonra doldurulmu ol -
duklarrnı fakat piyasada bu nevileri
nin geçtiklerini söyledi. Birkaç yol
cu münakaşanın bitmesini ve tramva
yın hareket etmesini tavsiye ettiler •. 
Tramvay kalktı, fakat delik paralar 
hfila yolcu ile biletçi arasında kal
mıştı. Biletçi paralarda bir tuhaflık 
varsa bunu kendisinin yapmadığını 
ve gene bizim gibi yolculardan aldI
ğını söylerken hiddetind~n titriyor
du. Y oJcu hfüa inadını bozmayrnca 
biletçi tehditk.ır bir hareketle: 

- Peki öyleyse şimdi ~örü:-liz de
di ve sahanlığa çıktı ... İlk durakta 
onu bir poli le tramvayın kapısmaa 
gördük. Gözleri büyük bir sevinçle 
bu haddini bilmiyen ve hükumetin 
parasını almak istemiyen bu yolcuya 
çağırdığı polisle güze) bir ders ver
mek icin narh ·ordu. Ön tarafta otu
ran yolcularda polisin gelişi ve me
selenin uzatılması çok fena bir tesir 
yapmıştı. Hemen hemen herkes: 

- Cattık bu biletçi ile ... Hiç yok· 
tan vere poli~i cal!ır. Herkesi yolım
dan alıkoy. Ama inatçı herif be •. De
ğistiriverseydi ya 1. diyordu. 

Polis malum paraları aldı, dikkat-
o dar yolcular kadar sinirli homur
le muayene etmeğe lüzum görmeden 
dandı: 

- Değiştir bunları ~ım. deyince 
biletçinin hali görülecek şeydi. Polis 
ona böyle bir ,.ey için tramvayı yo
lundan etmenin manasız olduğunu 
söylerken o bir inatçı yolcuya bir 'tle 
biitün tramvay sııkinlerine mağH'ip 
fakat kin dolu gözlerle bakıyordu. 
Son durakta en son ben indim ve o
nu yolcuların arkasından nefretini 
hiç gizlr.miyen bir yüzle b=tkarken 
dişlerini sıkmış ağlıyor gördüm. Bu 
adamcağız durup dururken bütün İs
tanbul halkına dii man kesilmişti 1. 

Bedri RAHMi 

[Geçen seneki şapka modelle
ri birçok tenkitlere uğramıştI. 
Bunların kadınlan ve kızları çir
kinleştirdikleri iddia ediliyordu. 
Parisin en büyük moda mağaza
larının bir nevi bedii propagan
dacısı olan ve kadın modalarm
daki büyük ihtisası beğenilen 
bir Fransız yazıcısının bu iddia. 
lara verdiği covap ile bu sayfa
ya koyduğumuz bu seneki şapka 
modellerinden bahseden bir yazı 
smı naklediyoruz:] 

Bu yaz çıkardığımız şapka mo 
dasımn aleyhinde çok şeyler ya
zıldı. Çok şeyler söylendi. Aca
ba bu kış ıçin ortaya attığımız 
yeni şapka modasını da hasımla 
rımız beğenmetnezlik edebilecek 
ler mi? 

Kadınları güzelleştirmekten 
başka bir şey düşünmeyenler da 
ima bir buluş üzerinde çalışırlar. 
Mesela bir zaman tayyareci kas 
ketleri, Alp dağhlarının bereleri 
ve sonra Rus kokoşnikleri bü -
tün şapkaçılar için örnek kabul 
edilmişti. Fakat bugün herke -
sin hayreti karşısında büsbütün 
değişik bir çalışma tarzı doğmuş 
tur. Hayret etmektedirler, zira 
ayni sezonda ortaya atılan şap
ka modaları, şapka nümuneleri 
o kadar çoktur ki insan bir an 
kendisini Fransız veya Yunan 
parlamentolarında bulunuyor sa 
nabilir. Bu parlamentolarda ne ı - Sansın !(Üze! ]une Kni
kadar fırka çokluğu varsa şapka ght'in yünlü kumaştan yaptırd1-
modalarında da şimdi o kadar ğı yeni bere. 
biribirine zıt temayüller beliri - 2 - Betty Turness bu çapkın 
yor, her tarafından sesler işitili- gösterişli bereyi seviyor. 
yor. 3 - Erkek §Bpkalarım andı-

- Bu halin sonu ne olaca":'.:":ı-t~=~ _-;;-~-.~~-
n;r J... uı 1.Juu.ıauil narıg ınl Cil• O 1 uZelıı l • ._ __ 

sın? Bu kadar çok şapka nümu- Tekrar ediyoruz. SinirJenme
nesine nasıl para yetiştirilebilir? melidir. Çünkü bu modelin ya • 
Bana kalırsa bµ endişeler mana mnda Rence Saint-Cyr'in kullan 
sızdır. Şüphesiz krrk beşlik bir dığı model de vardır. Yaşlı ba
geçkince bayanın kocası bu ha- yana bu pekala tavsiye edilebi -
yanın on sekiz yaşında bir genç lir. 

kız beresi kullanmakta ısrar et- Gelelim June Knight'in bere· 
tiğini gördiikçe sinirlenmekte sine: bunu g i y i n c e bôyle 
hakl ıdrr ve Danyel Darrieux'nin giymelidir. Zaten giyilmesinde
başındaki garip şapkayı (yukar ki hünerden dolayı değil midir 

ki iki sezon geçtiği halde bu mo 
daki resme bakınız) görünce, yal da haHi ayak üstünde durabili -
nız karısının böyle bir şapka al- yor? Çuhadan, ipekten. yünd~~ 
tında ne derece gülünç olabil ece ve kadifeden yapınız bu bere ıyı 
ğini düşündüğü için; giyilmek şartile her zaman mo. 

"-Fakat bu bir deliliktir!" dadır; gülünç olmazsınız. 
Der. Yoksa bu şapka alıtnda Eski Kazak şapkalarına ben -

genç kızın ne masum, ne yavru ziyen küçük Takkelere gelince 

Josephin BAKER! 
Habeşistanı Düşünüyor! 

Le JournaPden: 

Kütahya Halkevinde temsil 
cannes gazinosunun sa~~esinde 

derileri tunç gibi olmuş on ıkı Ame
rikalı artist kollarını ve bacaklarını 
ahenkle sallıyorlar. ltalyadan dö
nen Josephlne Baker bu dansın güf
tesini mırıldanıyor : 

Ben ilkönce çok ihtiyar bir adam 
görüyorum zannettim. Yüzü kül gi
bi, traş olmamış yanaktan bembeyaz 
idi. O birdenbire gUIUmsedi. Sonr~ 
anladım ki. bu suretle gülür.lsemeğı 
bilen bir adam. bir blöf değildir. 
Mussolini bir nutuk söyledi. Sesi o
nunla beraber gitmiyordu. Bu sokak 
adamının sesi idi. Bir şey anlatıyor 
zannedilirdi. Ben 1 tal yanca bilmem, 
fakat biltUn söylediği şeyler ba~.a 
pek vazıh geliyordu. Kocam .~erc~
me ediyordu. "Gençler, bugun ~ız 
her zamandan ziyade İtalyan çocugu 
bulunduğunuzdan dolayı iftihar ede
bilirsiniz. Güzel değil mi? Ben mı-

"H immetirı Ôğlu,. piyesinden bir göriiniiş. 

Kütahya 3. (Özel aytanmız bildiriyor) - 1:Jalk.e~i Temsil 
Kolu, son müsameresinde "Himmetin Öğlu,, pıyesmı oynamı~
tır. Müsamere iyi bir rağbet görmüştür. Halkevi gençlerı, 
Cümhuriyet Bayramı için iki eser hazırlamağa başlamışlardır. 

_ Joni. bu dans ho una gidiyor 
mu? 

_ Ben dansı ddil. Habeşistanı 
dü~ünüyorum. 

- Sahi mi? 
Evet, Habe iıtanı ve Amerikadaki 

kardeşlerimi dü~ünüyorum. Dünyada 
bulunan bütün zencilere hitaben bü
yük bir beyanname neşredeceğim. 
Bunlar Habeş imparatoruna değil, 
İtalyanlara taraftar olsunlar diye. 

- Niçin? 

- Ben ltalyadan geliyorum. O ..• 
ne güzel memleket, Florida ve Kali 
forniadan daha gürel. Kotdazor ka
dar güzel bir meml~ket. Orada V c
nedik gibi güzel şehırler vardır. Ve
nedik, bir çocuk şehridir. Papayı 
görmek istedim fakat muvaffak ola
madım. Yahut o beni görmek isteme
di. Papa San Gandolfo da tatil zama
nını geçirmekteydi. Sonra Romayı 
ziyaret ettim. Fransız izcileri Roma
da büyük bir geçit yaptıkları zaman 
Venedik meydanında mızıka, Sezarın 
halka görUndüğU zaman yapıldığı 
gibi, dört işaret verdi. Ve o, pence
reden göründü. 

•• .. ... .. 
zıkadan sonra bir dev gorecegımı 
zannediyordum. Fakat bir insan gör
düm. Ve pencerede bulunan bu ada
ma meclup oldum. Kalabalık arasın
da çıkmıştım. Ayaklarım eziliyor
du. 

İşte dilnya zencilerine telsizi~ söy
liyeceğim sözler bundan ibarettır: 

"Ben Jozefin Baker, sizin hemşire
niz, Ben 'Mussoliniyi dinledim. Siz 
ona karşı asker olacak olursanız 

kendi ırkınıza değil, hil&kis o büyük 
İtalyanın ezmek istediği esir ticare
tine yardım etmiş olacaksınız 1 İcap 
ederse ben dünyayı dolaşacağım ve 
bir ordu toplıyacağım. 

Srhnede ktzlnr bir Amazon harbini 
taklit ediyorlardı. J ozefin bir sigara 
yaktı .. 

t 

.. 
ran ciddi bir bere. 

4 - Elle örülmüş şu fanila 
berenin Maurcen O'Sullivan'a 
yakışmadığı iddia edilebilir mi.' 

S-Mary Carlisle'in sarı buk 

rama-maıci'Çıria ragme:i u Y:rcrcr 
bir moda olarak görıneğe taham 
mül edeceğiz. Fakat zannetmiyo 
rum ki bunlar çok kimse tarafın
dan kullanılabilsinler. Zira bu -
nu yakıştınnak, tekrar ediyo
rum, gü~;tür. Yaşlı erke\5ler bun 
ları yaşlı bayanlarda gördükçe: 
"- Of efendim, ne delilik!" 
Demekte devam edecekler, ve 
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lelerfoi bu kara kadife bere bir 
kat daha parlak gfütermiyor 
mu? .• 

6 - Danicle Darrieux lıakim 
takkalerine benziyen bu bereyi 
kull.anm3srnı biliyor. 

ki~r.:r rır'ill:ıru~vı: !<··, b 

liklerini arttırdığını anladıkça 
da bıyık altından biribirlerine: 
"- Monşer bizim bayan duy

masın ama, bu takke şu kıza cid 
den yaraşıyor,, 

Demekten kendilerini al~oya 
mıyacaklardır. 

Gi&ele de Biezville 

Geçen gün Brüksel sergisinde yapılan güzellik .':11ü~aba~as~?.d~ 
Mısır güzeli Matmazel Charlotte Vassaf dünya ~ze_lı r:eçıld.ıgı~ı 
yazmıştık. Yukarıda dünya güzelinin Mısır elbısesıle çekılmış 
güzel bir resmini koyuyoruz 
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[Bıüyük sinema yıldızlarının en ye
tıisi olan Katherine Hepburn, şimdi· 
ye kadar Greta Garbo kadar gizli ya
şamıştı; bir' gazetecinin onunla konuş 
n1ası, Marlene'lne konuşmak kadar 
imk~nsızdı. Halk onun bu hareketini 
~ir yapmacık diye mt, yoksa yaradılışı 
ıc.abı diye mi kar§ılamak lazımgeldiği
nt bir türlü kestiremiyordu; nihayet 
Katherine Hepburn, gösterilen bu te
cessiıh üzerine, niçin bu yolda hare
ket ettiğini anlatıyor.] 

Aktörler büsbütün ayrı bir alemin 
adam landır 1 Onlar sinirlerine mağ
lüp insanlardır. Yaptıkları iş için isti
datları vardır; iyi ama. bu onlarda 
başka istidatlar da bulunduğunu gös
termez ya ı Onlar falkın karşısına her 
kes gibi çıkıp gazetelere beyanatta bu 
lunamazlar. IIa k onlardan son derece 
heyecanlı sözler l.ıeklcr. Sözleri böy
le olmayınca vay hallerine 1 Halk on
lardan soğuyuverir. Ben iç sıkmaktan 
o kadar korkarım ki bütün hayatım
dan, en candan birkaç dostumdan baş 
ka herhangi bir kimse iie konuşmak
tan elimden geldiği kadar çekindim. 

VERMEZ! 
HERKESi SIK-

MAKDAN, BENi 
UMDUKLARI 
GiBi BULMMA
LA R l N D NAN 
KORKARIM. 
SiNEMADA 
KENDiMi GÖS 
TERMEK: DE
G j L, TiP y A
RATMAK iSTf 
RiM. 

• • 
Biz, tiyatro veya sinema sanatkar· 

ları, bütün varlığımızı, bütün zeka
mızı işimize bağlamağa mecburuz. O
nu bir an bile unutmamıza imkan yok 
tur. Bunun içindir ki çoğumuz, bizim • 
mesleğimizden olmıyan insanlarla. • 
hatta gazetecilerle konuşurken o adam 
lara şahsımız hakkında yanlış bir his 
veririz (baıılarımızın hiç te böyle ol
madığını inkar etmem ama onlar par-
l~k birer istisnadır) Herkes bu yanlış 
hısse göre bir kanaat edinir. Bizim 
manidar sözler söylememizi beklerler, ı 
buriu yapamadık mı "kötü birer tak
litçi" sayıhnz. Bizi anlamıyanlar, be
yaz perdede resmimizi ~örünce: "Ben 
o~u tanırım, öyle büyük birşey deği!
dır .. , yahut: "Hele bir kendisile ko
nuşun, ne sukutu hayale uğrarsınız!" 
gibi sözler söylerler. 

d 
.. A:~~rler hakkında kaç k~i böyle 
uşunur! 

_ Bı:n daime sinemada tip yaratmak 
ısterım. Katherine Hepburn'un oldu
ğu gibi beyaz perdeye aksettirilmesi-
ne raz! değilim: Bunun olmamasını da f 
çok dıkkat cttım. Yakında gösterile
cek Syl\'İa Scarlett filminde, hakikat· 
te olduğumdan, her vakitkinden faz· 
la uzaklaştım, buna ljOk memnunum. 
Bilirsiniz ki saçlarım a la garçonne 
kesilmiştinve erkek elbisesi giyerim. 
Hatta birkaç gün dudak allığıru bile 

T A ft==========================;::::==================== 

• 

bırakmak istedim. Ama beni o halde 
~ören direktörlerden biri: "Böyle pek 
çirkin oluyorsunuz, Katherine ; dutla· 
ğınıza allık sfirün !" dedi. 

Duuak allığını da bırakmak isteyi
şimin sebebi, sokaktan ge~erken her 
kesin bana bakması idi. Buna çok sı
kılıvordum. Beni, dııdnklarrnı bova
mıf? bir delikanlı sanıyorlar gibi geli
yordu. 

Yeni oturduğunı evi de yine herkes 
ten uzaklasmak arzusu ile sectim. 
Bundan önce oturduğum evlerde~ bi
ri perili idi. GUlmeyin. Çok korkuyor
dum. Ben hortlağa ınanmam ama o 
ev gerçekten perili idi ve bövle ay· 
km kimselerle karşıla mak beni ne 
kP.dar rahatsız ediyordu, anlatamam. 
Şimdi çok şirin bir cvclc oturuyonım. 
Fı.ltiden buylik mctlcur en scene Frcd 
Niblo'nun evi imiş (sahi, o adam ne 
oldu?): hana onun he-r küçük yolu, 
aftaçlarm her birini, çiçeklerin her biri 
ni ne kadar sevdiğimi, -evi düzeltmr.k 
icin neler cHiı:ılinılüği.ımü an 1 attılar. 
Bu hatıralarla basb;tşa oturmağı seve
rim: onlar haki1<i birer dosttur. can 
sıkıcr insanlar değil l Eski arabalan 
da böyle hatıralar uyandırdıkları İcin 
severim. Kücük Ford otomobılinden 
de bunun için bir türlü aynlamıy;>
rum. 

Ama yine bahsimize, \nsanlarla ta
n sıp konu!)mak. g37etclere beyanat• ıı. 
bulunmak bahsına dönelim. Ben ancak 
iki film arasında hiraz konusabilirim. 
Bir film çcvrildigi ırada konusmak
tan korkanm. Söyli\'eceğiııı sözler. O• 

yunumım knlitesini bozar diye cekini
rim. Ben hangi rolü almıssaın kendi
mi ona tamamile vermi~imclir Bir ko
nuşmayı canlandırmak için de elim
den geleni yapmak. !Jütün k'ııvvetlcri
mi sarfetmeliyim. Söz btılunm:ız. e-s
nenirse gücı.ime gicler. Bir gazeteye 
beyanatta bulunmak kin, bir role la
zım oldu~u kadar enerji sarf etme i; 
ben kendimi rolüme verdiğim icin be· 
yanata vaktim yok. Be.,·anatta bulun
mağa razı olsam sonra -filmde rolümü 
iyice oynıyabilm,.k için uzun 2:am'ln 
kendimi toplamam lazım. Ben gazete· 
kre beyanatta bulunmaktan çekini· 
yorsam bu, o işi hor gördüğümd:n 
dei!il, bilfıkis, ne kadar önemli oldu-• 
ğunu hisscttiğimdendir. 

Hem başka sebep te var belki bir 
gün benimle konuşmak hiç bir g.;ıze
tecinin aklına gelmez: önceden \fona 
alışmamı sam o zaman da aldırmam.. 

Yalnızlık kolay şey değildir. İnsanı 

üzer. Sebep olduğu tenkitler de insa• 
ru üzer. Mesela Gorbo'ya bakın. Bil· 

mem onun cazibesinin büyük bir kıs
mı yalnızlığı sevmesinden değil .ını? 

,/ 

,. 
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Diinya Gazetelerine GOre Hidise~er 
ITALYA VE HABEŞiSTAN 

Bıçak Kemiğe Dayandı 1 
Le Tempa'don: 

ltalya ve Habeşistan meselesinde 
zarlar artık ortaya atılmııtır. ltalya 
tarafından neıredilen yeni resmi teb
lii bu busuata hiç fÜpbe bırakmamak· 
tadır. Bu 1aatte artık Afrikada yapıl
makta olan aüel hazırlıklar üzerinden 
perdenin nldınlacaimı tahmin "e
biliria. Bugün yegane enditc bu anla· 
Jamamubiın mümkün olduiu kadar 
dar bir alanda tahdit edilmesi ve yer· 
sel bir bale ıetirilmeaidir. Bu anlata· 
maınazbğın araıulueal bir buhran ha· 
line ıelmeline ve Avrupada aksi te
airleri olmasına mini olmak. bütün 
devletlere ve bu meselede daha oy· 
nayacak rolü bulunan Uluslar Sosye
tesine terettüp eden bir vazifedir. 
Mu810lininin Italya Bakanlar kurulu
na verditi rapor yan1q anlatılmamalı
dır. Bu rapor Habeş buhranmm yeni 
aafhau brfıamda Italyanm durumu· 
nu teabit etmektedir. ltaly. hük\tme
ti Bql~r Komitesinin, Italyanm ıe· 
niflemeie olan ihtiyacını ve emniye
tini ve batti İtalyanın Habqistanda
ki menfaatinin rüchanmı tarumıı 
olan 1906 • 1925 andlapnalarını be
Nıba katmadığı kanaatindedir. Bu se
beple ltılya "haldınnın tarunmadıiı 
bir sabada Ye bir çevrende .. yeni bir 
tetcbbüste bulunmayacaktır. Bu söz· 
ler, Italya, Cenevrede uzlqma hare
ketinin yeniden batlamasmı kolaylat
tırmak için hiç bir mukabil teklif ve 
talepte bulunmıyıcak demektir. lt.tya 
bu def• ümit kapılannı kapamıktadır. 
Hukuk noktasından ne olursa olsun 
balya hükumeti Uluslar So.yeteai 
"'Uaullerin dolambaçlı yo1lan ırasında 
sıkıtıp kaldılı .. Hnada Habqistanm 
ltalyan aömürcelerine hücum etmek 
icin aeferberliiini ikmal edeceğini dil
ıünmntedir. ltalva. huduttan otuz ki 
lometre içeriye çekilmeleri itin Habeş 
1'uvvetlerine verilen emri ciddi tetik
~ etmemektedir. Bu emirde Italyen
lar. bansul bir amaç de~1. bilikis at· 
ratejik bir amaç görmektedirler. Di
ğer tahftan Cenevreden ıelen telgraf 
ta Habeş imparatorunun, Habes ordu 
sunun ı;enel aeferberliii içJn emir ver 
di~inl bildirmektedir. Bu haber Adi· 
eababada sava~tan cekinmek kabil ol
tnadıit kanaati hüküm sürdüğünü ıös 
termektedir. Italyı, Bakanlar kurulu, 
Musaolininin raı>e>runu dinledikten 
•onda yakın atide vı: ~-celi kattı ha
reketi ~ noktada to amratır. Tebli· 
rin son mühim parçası sivasal kısmı
dır. Bu tebliğde evveli ltalyanm U
lualar Kurumu ttalyaya air alınacak 
tedbirlerin meaulivetini üzerine alma 
dıiı milddetce, Uluslar kurumundan 
c;eJdlmlyeceji bildiriliyor. Bundan an 
11.,byor lri, ltılye, Uluslar Kurumun-
da kılmak kendi menfaati icabmdan 

otduğunu anlamııtır. Filhakika Ital· 
ya hakkında, allel aecrt tedbirlere mü· 
r•c:aat edildiii takdirde Uluslar Ku
rumundan çekilecektir. Romadan ve
rilen ve but Italyan ıiyaaal çevenle· 
rinde ttalya UJualu Kur\ünundan 
çekildili takdirde. lılacariatan •e Le· 
hiatanm da ltalyayı takip edecekleri 
hakkında, verilen habere fimdilik çok 
ehemmiyet vermemelidir. Bu, Goem
boes'in Berlini ziyareti ilzerine, bir 
Alman • Leh • Macar bloku teıekkill 
edecetıne dair uvrulan tehditlerden 
ileri plmektedir. Bu tehdidi istismar 
edenler eYVeli Italyanın, sonra Lehis
tan ve Mac:ariıtanm ve nihayet Al • 
manyanm lnptere ve Franau cephe
sine çarpmaktan ula endife etmedik
lerini unutuyorlar. Frama ve lnril· 
tere ıruuluul çabpna birlijinin, U· 
luslar aoayeteai kadrosu dahilinde ıe
litmHi azim •e karanndadırlar. ltal
yan bildiripin ikinci noktam lnsDte
re ile her türlü anlatamaaısbtm 6-
rriine geçmektedir. Bunda Sir Samael 
Hoere'ın Sir Eric Drummond bmui
le Muuo1iniye ıartderdıli mektup &
zerine, ltalyı Bakanlar Kurulu. ltal· 
yanm İngiliz menfaatlerine sarar •e
recek ıizli veya urll hiç bir mabadı 
olmadığını beyan etmektedir. Şarki 
Afrikıda lngilb menafllne dair, Ingi· 
liz efkin umumiyeainl tatmin etmek 
için, İngiltere ile bir anlatma yapma
ğa hazrrdır. Bu ne fazla ve ne de ek
sik iki taraflı bir mllakere teklifin· 
den batka birşey değildir. lnrUterenin 
bugüne kadar ıldıit durum hasebite, 
böyle bir teklifin nuan dikkate alı
nacağı ümit edilemez, lncDtere 1im· 
diye kadar, haklı olarak. bir lngilis • 
Italyan anlapmamulıfı olmadıfı, fa
kat, Italya - Habes ihtillfı dolayıail~ 
ltalya ile Uluslar Soeveteai arasında 
bir anlaşamamazlık tehdidi bulundu
ğunu ve bu tehdidin IOSyetecle ilye 
olan biltün devletleri alüadar ettifi
ni iddia etmiştir. lıte lnıUtere bunu 
müdafaa etmek için, Uluslar Sosveteai 
paktında kendisine ait olan vecibeleri 
yerine getirmeğe çalışıyor. lnrtJis fi
losunun Akdanizde fnliyette bu1un. 
maaı, lngilterenin CebelUttank, Malta 
Süven ve Mısırdaki durumunu muba 
faza etmek içindir. Fakat ltalya, in· 
giltere ıra11nda hiç bir anlatamamu· 
lık yoktur. İnRi!tere, Uluelu Sosyete 
si kadrosu içinde bulunmata kat'! •· 
rette azmetmiş ol~•ndan. #cklm
daki hususi menfaatleri idn ftıJvı ile 
iki tarafh bir müzakereye ı\içliık'e 
ıirifebilecektir. Nihavet bildirilin U· 
çOncO noktamda ltaly. hllkQmeti 
açık ve kıtı bir ifade Ue ltalya • Hı· 
bq ihtillfmı ıenif1etecek her tilrlU 
hareketten aakmacafmı söylemekte • 
dir. 1"ı da kuvvete mil*cut edilditi 
takdirde bunun dolrudan dofruya 

YUNANiSTANCA KRALLl~A 

HABEŞ- iTALYAN iŞiNE BAKIŞLAR 

Bu Anda Süveyş Kanahnın Methali Bir Sembol Halin 
Gelmiştir.KanalTicaretGemileriYerineZırhlılarlaDol 

Bir Yanda " F erdinand de Lesseps,, in Ayakta Duran Redingot/ 
Heykeli Ve Bunıın Karşısında lngiliz Zırhlıları! 

• 

P.,.i,e.Şoir'd.,., 

Bu anda SUnn kanalınm methali 
bir sembol pbidlr. Bir tarafta Fer
dlnand de Lenepe'in redinıotlu, a
yakta duran ve açık olan bir elile 
ıemiJeri kanaldan ceçmete davet 
eden broıudan bir beylDeli, ve bunun 
tam karpamda da iki lnciliz zırblw 
ve ondan daha u ehemmiyetli olan 
birkaç cemi. Bunlar orada bulunmak
la Mnki: ••Ceçecebini.z, fakat ben 
müsaade edenem, demek iıtiyorlar. 

Bu manzara. Mmavvaya ıitmek ü
zere erzık,alker yüldll olarak kanal
dan seçmekte olan ltılyan ıemileri 
için acı birtabm mWahualarm mem
baıdır. Fakat ne yank ki r4 ·en ge
miler yalnız Muuvvıya gitn .. ıor,bun 
larm arumda banlan vardır ki, Mu
uvvadan haıta yüklü olduğu halde 
dönüyorlar. Bu dönen ıemiler, fikir
leri heyecua dOfiirmemek için İtal
yaya ~? ....... llWllll,.. .... 
-e dmtslndea adalara Pfiyorlar. 
İtalya. hlfbir Avrupa milletinin bir 
müstemlekede §imdiye .kadar sarfet
mediii pyreti aarfediyor. Alkert ı.a
reklta blıf'ımaclan evwl arıda lank 
dCSkWder olacajmı kim ümit ederdi? 

veya dolayniJe Avrupada bir abi te
siri olmau endituine cevap vermek· 
tedir, 

DO~RU 

Bindiğim Gen~ra1 Metzinger vıpu· 
ru demirini aldı. Boğucu, sıcak bir 
havada bütün ıUn kanal sahillerini 
geçtik. Hararet 45 dereceydL İamai
Uye bupn küçük ve litif bir tehir
dir. Bu tehir İngilizlerin Hindistan· 
da en mükemmel addettikleri .-yler
le rekabet etmektedir. İamailiy~den 
biru uzakta, kum tepeleri üzerinde, 
eski Mısır abidelerinden mülhem ola· 
rak ırınitten yaptlmıt iki kule var
dır ki, bnlar büyük harp zamanında 
bir Türk - Ahun ordusunun kınah 
geçmeğe tetebbüa ettiğini hatırlat
maktadır. 

Kanaldan çıkarken, Süveytin tam 
kartısında birkaç yüz burma ıfıcm
dan mürekkep bir vaha vardır. Bu
nun ortasında acı bir su fıpırmakta· 
dır. Bunlar Musa çeşmeleridir. Bun
lara bu ad verilmesi Hazreti Muaa
nm Süveyti geçerken burada tevak
k'uf •tmil olmnmclaıı ileri ıelmekte
dir. 

Mısır aa-.ı ..,.am~ Napol,an.. 
Hazreti lıluauuıı a~tnun bamlt 
yere basmak ve ondan sonra bu toz
lu ağıçbtı ve çamurlu membaı %İya· 
ret etmek iatmli•tir· Mlıin-etiade pek 
az Jrimae bulunduğu halde alçak ba
taklıfı lfml1 fakat aqam dönerken 
bataklıfm yilkaeldifini ıönnilftilr. 
Atlar göğüslerine kadar auyı batmq
lar ve her yerde yilzmekaizin geçilıe
bilecek olan yeri bulamamıstır. Az 
kalsın bu kilçük kıt'a boğulacaktı. 
Napolyon bütün askerini çıkararak 
cümlesini kurtarmıştı. 

Ha:r.reti Musa .11mırundanberi sal
lanmakta devam eden hurma apçla
nnı bakarken bu eski hildye neden 
hatırıma ıeldi. İtalya busDn. ftkti
le Napolyon cibi t1rkm aldatıcı 1ıe
rabma bpılmqtır. Kanalı ıeçerken. 
italyan a.ırerlerini tapdıjmı rardi
film Satumia vapuru da acaba de
nizin örttiliU acı su membalarmdan 
ve tehlikeli kapılardan bafb bir ıey 
bulamıyacak mıdırl 

Massaua'da Elll 
Derece Sıcak Var 

Le Petil PtıNieır'llen: 

daki attfin yanında çok sönük kalır, 
oraya cehennemin antresi diyecek o
lunak nasıl bir yer olduğunu daha i
yi anlarsınız. Ben bu aatırlan yazar
ken termometre elliye doğru uzanı
yor. Ter damlalın alnımdan bir uğ
uak yapuru cibi akıyor, kltrt, deri
si yiiztı.ıııı.ıiıe dönilyot'. Bütün tehir, 
bınlerce insanın terinden basıl olan 
c:qi kokulu bir buhar tabakaaı içinde 
yüzüyor. 

M .... ua'ya ıeldifim gün oranın bi
ricik oteline liderken "Saray., adına 
kamp ta neler kunnamııtmı. Bazı fey 
ler varclır ki onlın tasnif için hiçbir 
dilde kelime bulamazamız. Elli kadar 
yurtau.nın masalar &serine, boş fite
ler aruma &CYfemİI vücutlerini uzat
tıktan bu otel salonu ~ ifte öyle şey
lerden biridir. :Bir köhne yük gemisi 
kaptanı bana, ıeminin kaptan köşk~ 
de iki metrelik bir yer vermese Wi, 
toz toprak içinde yatacaktım. 

ltalyanlarm yığın yığın ü9ügtüğil 
bugUnlerde Muuua ac•lkları inaanın 
&özüne, dünyada misli görülmez man
zaralar arsediyor. Liman İtÇileri, sa· 
yıuz amele ve birkaç asker, cünCJin 
bombardımanına tutulmuı, kıbklan, 
kıyafetleri. lnandmryacak: hallere gir· 
mit. kaçıyorlar. Burada herkes hayat 
kavptmı. rahat için aavafı kendi bil
difine c&-e idare ediyor. Italyan renç 
berlerin ıi)'diii Koloniyal J8pkaların 
Ustünde, mürekkeple, Muuolini'nin 
vecizeleri. fqizmin iddialan veya sa
dece sevdikleri kadınların adı yazılı, 
lncilialerin ima pentalonu, hiç farkı· 
na varmadan bir denb donu oluvor 
veya bir Udlm yaprap haline ge~ek 
iatidadmı chteriyor. 

Bir parçacık olsun c81ge bulunaa 
yerlerde küme lııUme imanlar otur ,, 
muı, yaralanm sarıyor, yiyecek bula
blldilene onu oiyyr,Koloniyal fapka 
Jannm içine U,clHlan bir parçacık 

dondurmayı emiyor veya tora yuva 
larup uyuyor. lnaan bu adımlar bu 
rada ne yapıyor, ne bekler diye düş· 
nüyor. 

İtalyan itçiainin ne acık1ı halde o 
duğunu iyice anlamak için Napoli'ni 
Vomero'suna, Romanın Tranıtaicre 
ıine değil, buraya \ gelin: Bu yakı 
toprağı kamıalr işini, inanm üatü 
de olan bu i9i cören ameleye günd 
kırk liret, yaylalarda çılrpnm ise yi 
mi dört liret aldığını gorüneniz datı 
iyi anlarsınız. 

Me,hur mleyyecl 
kelimesi ve Taymı 

Tim..' ten 
Bu mahut müeyyede kelımeain 

harp patladıiı takdirde Uluslar So 
yeteainde ua ol&n devletlerin ha 
hareketini anlıyabilmek için timdili 
bir tarafa bmıkahm Bu dnletlere · 
yasalarını dört eaaab mülihaum 
sevkile idare etmelidirler: Birinci 
bugün aralarında mevcut her uma 
dan kuvvetli olan teunudü, biçb · 
ıuretle ıevıetmemelidirler. llcinciai 
faaliyetleri her fCydcn evvel har 
aahaauu tahdit etmege inlıia&r etm 
lidir. Bunun mana11 ıudur: Ulusla 
Sosyetesinde ua olQ bütün devletl 
rin harbi kolayı.tıtıracak •e uutaca 
her türlü hareketten ve ber türlü ti 
caretten sakınması lizımdır. Şi.ıphes· 
ki, arada bau kaçamaklar da olacak• 
tır. Bununla beraber berkesin kend 
arzutıu ile istediği böyle bir tahdi 
hareketi. maddi ve manevi bir kuvve 
tefkil edecektir. Sorfra etrafa yayıl 
dıkça kıymeti d~ artacaktır. Faka 
tam olamıya<:.ağı mül&hazaaile bu pro 
jeyi reddetmek mınaaızdır. Nihay 
dördüncü prensip te, nihai mla 
run, yapıldığı zamanki ahval ve ıera 
ite mümkün olduıu kadar uygun 
muıdır. 

DiPLOMAT f 

• .,..._ Ç.Warü, KrallJt ,,.m.in İll ,.,İ • .,.._ • G....,.., ICMllli U. ICıw6 l'•aUtana wötirii70r,_. 

M .... ua'dan J811l1Jor: Cotrafya i
limleri 11 .... ua·nm, aramuıın, en sı
cak yerlerinden biri oldupu aöy • 
lerler, fakat bu "11calıc yer,. .azil ora-

Şulonun yaptığı yeni fılmlerden biri amulual vaziyeti tehzil 
eder mahiyette yapıhmftır: Büyük un'atkir, arayı bulmak için, 
satma lncUtereyi, 10luna ttalyayı almıf, Habqiıtanm orta11111 
ttalyaya, etrafını da tngiltereye veriyor ve ua bulmağa ~ıyor. 
Bu rami, Pariate çıkan "Maryan,, gazetesinden iktibu edıyot'U%. 
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1 ._ _K_ı R_M_ı z_ı _v_~ T_~ N_i r_~A-~ _l 
Kardinal bunun Ozerine vakıalar 

sikretti: "'Vendfe'ye aekıen bin tll· 
feti kim &önderdi, ... v.a. v.-. 

Rahipler unıfma ormablan, kona
lan ıeri verilmedikçe ( 3) onun elin· 
de bir fCY yoktur. Harp patlar patla· 
mu flnanı bakam adamlarına emir 
Yerip cur6'1erden bafkauna para 
blmadıpu .ayler. Dotruau Franus
lann imam yoktur, barbi de ICY 

ler. Harbi açan kim oluna olsun. 
ballan iki katb ıa.ttne per; çlaldl 
barbetmek ayaJrtalrnmqnı tabiri De, 
jnuite1eri ıç bırakmaktır; harbet
mek Franau denen kibir laamkumala
rmı. iflcrine ,abancmm kanpauı 
tehdidinden kurtarmaktır. 

Kardinalin llderi beltnlliyorda. 
- M. de Nenal hükametten S .. 

lrilmeli dedi, onua adı herlıeai bot• 
na sinirlendiriyor. 

Bu .a dlzerine berkee yerinden 
lrallrtı ve hep bir •ludan kon ..... 
1• bafladılar. Jullen: '"Beni yine dı· 
pn atacakları.. dlye cllltiiDdO ama 

(l) Rahipler ımıfmaı elinden vakıf or
manlar atmm11tı; ona teln1ih. 

alaDı ulllu bqkan bile, Julien'in o
rada oldupnu unutmUftu. 

Bütün skler bir adama dikilmitti: 
Jullen de onu slriinc:e tanıdı. Duc 
de Reb'in balo9undı töyle uzaktan 
,ardqtl batblbn, M. de Nervıl. 

M. de Nenal a,atı kalktı ve bir 
haYUi eduı talanarak ıarip bir aea
le: 

- Ben lise, lalk6mette kalıp kal
mamelw aldınt tt:IDem diyecek deli· 
Hm. dedi. 

••s.ylu', bmim ednmn. birçok mu
tedllleri ete ...,.._.. çmrc:titi için 
jacobla'leria lnanetlnl artırdıtı bap
... blahyor: blıa de caaıtım mua 
De seJdlirim; faW Tann'nm ne dile
dilinl bllen kimMler ele balunm. 

Soma kardinal• diWik bakarak 
ilave etti: 

- Tann'nm 'bana: "Ya kafam •· 
tır *1tma 18tilrecek. yahut Pranıla'da 
krallıtı yenidea kurup iki Meclial 
de, m inci LfMale wmnda parla
mento ne halde ise o hale indirecek· 
sin dedi: buını, Ba7lar .._ ~ .... 

Sustu, oturdu, etrau blıyük bir sü· 
kut kapladı. 

Bıefteron Vima'dan 

Jullen ~inden: ••iyi bir aktör!,, 
dedi. lnanlan olduklanndan fazla 
akıllı sanmakla, her zaman oldutu 
Jibi, yanılıyordu. Bu kadar heyecan
lı bir ıkfamm kavıılan, bele ıytıt
manın hakikaten samimi olması ile 
COf&!1 M. de Nervıl, ulu bir vazifesi 
oldutunı cidden inanıyordu. Bu ada· 
mın büyük bir cesareti vardı ama ak
b yoktu. 

M. de Nerval'in .,_ JapMafn de
mesinden, o parlak sözünden sonra 
etrafı kapbyın sükQt esnasında saat 
biri vurdu. Julieo'e '"tin ıeai vekar
b ve adeta mevta! cibi ıeldi. Heye
can içinde idi. • 

Biraz sonra ayt:ıfml ıitcide artan 
bir fiddet, bilhaua inanı1mu bir 
bönlükle yeniden bafladı. Öyle za. 
ınanlar oluyordu ki Jullen: "Bu 
adamlar benl sehirletirler. Avamdan 
bir adamın yanında b6yl9 ıeyler na
ul aöylenir?,. diyordu. 

Saat ikiyi çalmq konuıma daha 
bitmemifti. Ev sahibi çoktan uyuyor
du: M. de La Mole Uflp çatmp 
flllldanlara yeniden mum koclunnr :-a 
mecbur oldu. Bafbakan M. de Nerval 
saat ikiye çeyrek kala çıkıp ckmitti 
ama ptmeden ance, yanındaki ayna
ya bakıp Jullen'in çehresini iyice 
ckden ıeçlnniftl. o çıktıktan IOllra 
herkes daha bir rahat etti. 

Mumlar deliftirilirken kat kat ye
lekli adam yanındakine yavaşça: 

- Kim bilir bu adam krala neler 

.ıiyliyecek 1 diyordu. Biae birçok gü
Utnç tcYlor tianetip lianad edip) i. 
~ mahvedebilir. 

••notna-u onun burayı ıelebilmHi 
u kimsede bulunur bir .kendini be
tenme, hattı bir lrilatahhktır. Hüınl
mete ıeçmeden önce gelirdi ama ba
kanlık her teyi deiiftirir, adamın bü
tün menfaatlerini .andiirUr; bunu 
hıtırlamab idi. 

Batbakan çıkar çrkmaa Bonaparte
ın ıenerall cBslerini kapamıftı. O sa
rıda ıihhatinden. yaralarmdan balı· 
setti, saatine baktı ve o da durma
dı &itti. 

Kat kat yelekli ıat: 
- lıtenenb behaa sirifirim. de

di. ıeneral batbakanm ardından ko
ıuyor: burada bul~ oJdufu için 
örir dlliyecek. bizi elinde oynattıp· 
nı ileri atlrecek. 

Yan uyuyan upklar, mumlan de
liftinne iflni bitirdikten sonra bat
kan: 

- Baylar, dedi. artık biribirimid 
kanıtmrya (iJmaa) çahfl!llktan VH• 

ıeçip de bir karar verelim. Kırk se
kiz saat 10nra dıtandaki doetlanmı
nn ciSzü önünde bulunacak notanın 
metni ne olacıfını dütünelim. Bakan· 
lardan bahsedildL M. de Nervtl bUıo 
rada değil, artık çekinmeden aöyliye
biliria, bakanlardan bin ne? onların 
iJteyip iıtememeii bbim elimizde
dir. 

Kardinal zarif bir Eiilümseme ile 

tasdik etti. Genç Ap paakaposu, 
en copun tu•mban nrdiji kesik 
ve tazyik edfhnit bir •tefle: 

- Bana a,ı. ıellyor ki, dedi. dg.. 
rumumun baıa.a etmekten kolay bir 
fCY yok. 

0 u!NM kadar biç llÜni ÇIUr• 
mamıttı; Jullen'in ince tatb •e ... 
kin pbi ıördllH ılderi. bir saat 
aytıpMdan aoma alttlenmifti. Şb. 
di o ıenç plllkapoaun ruhu, v nuve
un lavı pbl tqıyordu. 

- 1106 dan 1814 e kadar !nsDte
renin bir tek kusuru oldu. Napo16-
on'a kartı dotrudan dotruya ve flh
aen harekete ıeçmedi. O adam duc 
unvanları daiıttJktan, IDÜeJindltr 
tafin ettikten. •ltanatı tümr kur
duktan eonra. Tann'nm ona ~ 
vadfc bltmit demekti: artık onu br
ban etmek 1uımdı. llUtekaicl hl
lrUmdarlan ortadan b1dırmalr için 
ne yapılmak 1amD ıeldill. Kutsal 
Kitapların çok ~de ,...wır. (Ba· 
nun Ozerine latince birkaç clmle zik
retti). 

"Bucün. Baylar, kurt.a edilmnl 
lazım ıelen bir adam delil. bir tehir· 
dir: Paria. BUtUn P.ranu Paria'l tak
lit ediyor. Her ilde bet yQz ai1ahb 
adım bulundurmak neye yararl Bu 
tehlikeli bir ife ıirilmütir, lıem de 
sonu ıelmeL Sni Parla'e mabaua 
olan blr ite beton Prama'11 nedi,. 
karııtırmah? !ütUn katlllüfü yayın 
gazeteleri ve ulonlan ile Paris'tir; 

bu yeni Balylone'u kahretmeli. 
"Ya din, ya Parla; bunlann ikisi 

den birini seçip onun tarafını tu 
mak ıerek. Hatta bu felaket kra 
dünyalık menfeatleriJlc de uyıundu 
PırV. Bonapartt'm aamaıunda, n 
sesini çıkaramadı? Bunu cidip 
Saint • Roch topuna aonm. . . . . . . 

M. de La Mole ile Jullen anca 
sabahın UçUnd~ çıkabildiler. Mı 
utaftllllf ve yorpndu. Jullen1e 
auprken ilk defa olarak ...tnde 
ca,a benaer bir eda vardı. Jullen' 
teeaclGfea tukll oldulu fula p 
retklflildeif t ma,..a bu 
Wri kullandı - ala ldmee,e ..,.. 
miyecetlne ,..ala etmnlnl latlyo 
d1L "Yıblına memleketteld dOdqm 
sa da, blaim 1~ ~erin halini 
1amak ~in pek mu edene anla 
111m. Dttlet ~ onlara ad 
lar birer kardinal olup Roma',a 
tnurıar. mn .. foJanmuda. JraJ! 
Jer ıelip bolular.,. 

Julien'ln yirmi altı aayıfahk tu 
ıaamclan rnarqala'nin çılcardıp 
nota, lncak bete çeyrek kala 
oldu. MarqW.: 

- yorpaluktan canım c;ıkıy 
dedi, notanın toaundald Yllıuh 
haktan da 18dlkGycw ya 1 &nrilm 
yaptıtım hiç bir itin. beni bundan 

f Artası v.,1 
N. ATAC 
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SON DAKiKA 
~=---- Askeri Vaziyet, Mühim Bir ifşa! 

.. Süel muharririmiz yazıyor - 1 A. I t•hb f 8 ·· 1 •t 1 Doğu A"frikaaındaki kanlı çar- Condor'u iatihdaf eden hat üze. vrupa S f ara Ur0 art, 1 a ya 
Pt§nıalar dördüncü gününü de ge- rinde üç koldan taarnıza geç.mi§- p ı A E ı d 8 • ı • 1 d 1 
çirdi. Dün gelen son telgraf ha • !erdir. Dört glinlük kanlı aavaı • n 1 n a n 1 n 1 VV e en 1 1 yor a r 1. 
berleri ltalyan taarruzunu ve lar kendilerini Habeı toprakla • 
Habe§ kurunına ve karıdama du- rmda bu noktalara kadar ilerlet
ruınunu daha ziyade aydmlatabi- mekJe beraber tam hedefin üze • 
liyor. 4.5 günün harekatı dikkati rinde iki gündenberi ub'athrmak 
en ziyade ıimal cepheıindeki kar tadır. Eğer, Habeılilerin bu cep • 
plaşmalara çekiyor. Burada üç hede Raueyyumun kumandaam • 
koldan taarruza kalkan ltalyan da toplu bulunan orduıunun he -
kuvvetleri çetin, çetin olduğu ka- nüz harbe girmediği haberi de 
dar da çok kıınh ve ölümlü bir doğru iıe demek ki, ltalyan kuv· 
boğupna içinde bulunuyorlar. vetleri bütün tayyareleri, tankla
Krrk yıl önceki büyÜk hezimetin n, cebel toplan, tethitkir bom • 
de intikamını gören bu çarpıfma· bardımanlan ile beraber hali pe 
nm &onucuna ancak bugün ve rakende kuvvetler ve kendiliğin· 

[Dün gelen habe~l~r arcuında ] ~anmıt bir pl_an mucibince yapıldı· 
"Taymia,, gazetesının ltalyan gıru ve bu pla~ın ana hatlannm. d~ 
tacırnu;u planının Avrupa ia • ha evvelden bırçok Avrupa gızlı 
tihbarat biirolannca evvelden ıervialeri tarafından bilinmekte bu 
malum olduğunu ilıa eden bir lunduğunu yazmaktadır. 
ya%t neırettiğinİ bildiren bir Bu hal, ltalya?l~~~n t~arnıza ~rrf 
telgral uardır. ltalyanm §im • Habeş ıeferberlığı uzerıne geçtik • 
diye kadar aöylediği, Habe - leri hakkındaki ltaJyan notaaiyle 
fiatanın .ael~rberliğine karfl t'eaıruz te~kil etmektedir. 
ihtiyati bir tedbir olarak ha • ltalyanlarm kuvvetlerinin ilerle
rekete geçtiiidir. "Taymis,, m yişi şöyle olacaktı: TeırinievveJm 
İ/fO•• yine ltalyanrn bu ilade - bir ve ikisinde aınır geçilecek. üçün 
sinin doğru olmadığını isbat de istikşaf hareketleri yapılacak ve 
etmek vtt binaenaleyh &avCl§m dördünde yeni mevziler ifgal olu • 
mea'uliyetini /talyaya yÜlde • nacaktı. r 
mek istemektedir:] lt~lyan stratejik planı mucibin· 

ce, fımal ve cenup taraflarından 
Adisababaya doğru ilerlenecek ve Ü· 
çünc:ü bir hareket de ortadan bu ta 
an-uzları ıetredecekti, 

Londra, S A.A. - Taymia gaze
teıi Habetiıtana ltalyan taarruzu· 
nun birçok haftalardanberi hazır • 

Son Telgraflar 
[Bu Telgra.flar Dün Gece Yarısından Sonra Alınmıştır] 

İtalyanlar Adua'yı Bugün 
Alacaklarını Söylüyorlar 

Roma, 5. A.A. - Resmi mahafide Adua'nm İtalyanların eline 
geçtikten sonra tekrar Habeşler tarafından zaptedildiğine dair 
olan haberler yalanlanmaktadır. Bu dakikaya kadar Adua 
İtalyan askerleri tarafından işgal edilmemiştir. Cumartesi 
günü yapılan süel hareketler yalnız Adua üzerine tazyiki 
artırmak hedefini takip etmiştir. Habeşistan müdafaası için 
çok mühim olan bu mevkiin önümüzdeki günler zarfında belki 
de yarınki pazar günü İtalyanların eline düşeceği iddia edilmek
tedir. İtalyan askerleri arasında firar edenler bulunduğuna dair 
o1an haberler de yalanlanmaktadır. Diğer taraftan İtalyan 
askerlerinin yerli ahaliye mümkün mertebe siyanetle iktifa 
etmiyerek işgal ettikleri mevkileri tahkim ederken beri taraftan 
~-~lan a~alinin yiyecek ve içeceklerini temine çalıştıktan da 
ilave edilmektedir. 

yann alacağunız haberler aydın- den ortaya fırlayan çetelerle aa-
1 

latacaktır. Yalnız düne ve evvel • vaı ediyorlar, buna rağmen de 
ki güne bakılaTak bugün için çok güçlükle ilerliyebiliyorlarl •• 
IÖylenecek tek aöz: ltalyan taar· Ya kuvayi külliye ile karşılatır 
ruzun un çok güçlükle ilerliyebil· ve 3000 • 4620 irtif aa kadar yÜk 
diğidir. selen •arp, ceçilmez, atılmaz 

Londra, Adisababa kaynakla • 
rmdan gelen telgraflar vaziyetin 
bu çetinliğini anlatmakla beraber 
Italyan membalan da tutu§Ulan 
aavaıtaki zorluğu teyit ediyor • 
lar. Bütün bu haberlere göre va· 
ziyetio cephelere ve aava§ duna • 
rnuna nazaran ayn ayn tahlil ve 
izahı ıu olabilir: 

dağlar içine dii§erlene Taziyet ne 
olacak?. 

İtalyanlar Adua'yı Alamadılar} Londradaki İtalyan Sefareti 

Şimal cephesinde 

Italyan taarruzunun aiklet 
merkezi ıimal cepheaidir. Burada 
)'Üz hin ki§ilik altı Italyan fırka· 
aı mütemadiyen hafif tank, cebel 
topu ve tayyare ile takviye edile
rek taarruz halind~dir. 
Sağ cenah General Maruvigme 

nin, aol cenah Santini'nin, mer • 
kez Debradamo'nun kumandaJım· 
dadır. Cephe 65 kilometro geniı· 
liğindedir. Sol cenah Admgrat'a 
ıald:ırıyor. Merkez ordusu Ading
rat'm bab kuzeyinde Debradoma 
nıevkiinde çetin bir tavafa f iriı • 
01iştir. 

Sağ cenah Aduva önlerinde en 
kanlı ve ölümlü bir aavaıı kurtar· 
illa.ya. ,.._ .. •r•.;r-• • 

Habeılilerin Adigrati terkettik 
leri hakkındaki haberler teeyyüt 
etmemiştir. Adiaaba.badan gelen 
en son haberler Aduada olduğu gi 
bi Adigrat'ta da Habeı kıt'atınm 
en ıedit şekilde mukavemet göa
lerdiklerini, yapılan tayyare bom 
bardnnanlarının da faydıuız kal
dığını bildiriyor. 

Diğer bir haber de bizim dünkü 
tahmin ve kanaatimizi teyit ede 
tek henüz HabeJ kuvayi külliye~ 
•İnin Aksun • Aduva hatti üze • 
rindeki feci aahnelerin tezahürü • 
ne ıebebiyet veren bu muharebe
lere girmediklerini bildiriyor. 

Buna nazaTan fİmal cephesin
deki vaziyeti en isabetli bir tarz· 
da tefıire çalışmak şu tanda ola
bilir: Italyan ordularının Habe • 
tiatanda harp edebilmeleri için 
anavatana en yakm üaaülhareke • 
leri Eritredir. llerliyecek orduyu 
teçhizat. au, iaşe bakımından en 
ziyade beıliyebilecek ve geri hlz· 
nıetlerini kolaylaşlll'acak mmta • 
ka 'bu olabileceği gibi Adiaaba • 
baya giden en kısa yol da budur. 
Italyan taamızu muvaffak olur 
da ilk hamlede Aduva bölgesini 
ele geçirirse bundan aonra haTe· 
kit biraz; daha kolaylaıabilir. Bu 
mıntakaya varıncaya kadar olan 
kımn yobuz ve 1000 den ba,lıya. 
rak Tiger mıntakaımda 4620 i~ 
tifaa vaııl olmakla beraber Adu
va gerilerinden Adisababaya ka· 
dar tekerlekli harp vaartala.rm:m 
geçmeıine müaait bir yol da var
dır. Yol olan yerde de taarruz ve 
ilerlemeltr modem Ita.lyan ai
lahlarınm daima lehinedir. Fakat 
bütün mesele bu çetin, &rızalı, 
kolaylıkla .müdafaa edilebiür. 
ilk merhaleyi ele geçirebilınekte
dir. Aduva düJtüğü takdirde bu 
harbin aonu bakrmmdan bir kıu'i 
netice ifade etmemekle beraber 
mazideki ltalyan ınağlübiyetinin 
acısını çıkarmaya yeter. Bunun 
içindir ki, ltalyanlar diğer cephe 
]erde, bilhaua timali şarki cep • 
heainde harekete geçerken bütün 
hızlarını buraya vermişler en kan 
lı aavaşa Aduva • Admgrat ve 

Yalnız en son dakikada gelen 
bir haber bu cephe üzerinde ita). 
yanlar için muvaffakiyet aayda· 
bilecek küçük bir zafer kaydedi • 
yor. O da, kanlı çarpıtmalardan 
aonra Ranat aırtlarıru ele ıeçire
bilnıi, olmalal'ldır. Eğer mukabil 
bir taarruzla buradan ahlmaz • 
lar ve kuvvetlt tahkimat ile Ra • 
nat ıırtlannda tutunabilirlene 
Habeı aavaıçılannm durumu bi
raz mütküllqebitir n ağlebi İh· 
timal geride mütehanit olan ordu 
bu durum üzerine timal cepheain 
de kat'i harbi kabul etmek vazİ· 
yetine geçebilir. Bu yapılmazaa 
üç koldan gelen ve bir çevirme. 
ayni zamanda imha harbi hede -
fini gilden Italyan kuvvetlerini 
oyalaya oyala.ya ve yıprata yıp • 
ırata üuülharekeainden uzaklat • 
hrmak için Habet orduau kendi· 
ıini Mağdala geriıinde toplar ve 
orada aavafa tutuıarak mukabil 
taarruza ve çevinneye kalkar ki, 
bu da ltalyan orduau için hiç te • 
kin olma;r;.~cak_byt'· bu_ih._. 
timal1er hi~ of"maz- aoy enilClifi 
gibi iki yüz elü bin kiıilik IDDD • 

lazam bir Habet orduıunun viicu 
düne bağlıdır. Akıi Taziyette Ha· 
beılere diifen sadece bukm tek
linde yapdacak çete ve kabile a.a 
vaşlarıdır ki, bütün zorluğuna 

rağmen böyle bir aavaıta da en 
modern vasıtalarla ve dağ harple 
rit.e göre terbiye ve talim edilen 
ltalyan orduaunun muvaffakiye • 
tini tahmin etmek yerinde olur. 

Şark cephesinde 

Şimali ıarki cephesindeki ltal· 
Yan aaJdırıtı da ıimal cepbeaine 
nazaran daha gevtek olmakla be 
raber devam ediyor. Bu bölgede 
Italyan uçaktan DeNeyİ yeniden 
bombardıman etmitler ve Dana
kl1 hölgeıinde, Aaafali yanların • 
da göğüa göğüse aüngii müaade • 
me1eri ya.pmıflardır. 
Muıavva bölgesinde de tiddet· 

li ve kanlı çarpıpnalar olmUJ, iki 
taraf ta aiır zayiat vennitler • 
dir. Buna rağmen ltalyan krt'ab 
için büyÜk bir muvaffakiyet kay
dedilmiyor. Bu iatikamettekı ltal 
yan saldırışının karııamda Habet 
veliahtinin 100,000 kişilik bir or· 
duıu vardır. Ve ltalyanlar anla • 
tılıyor ki, buradan Habepatanm 
tek ıimendüfer hattına .inınek, 
Somali ltalyaamdan tiınale çıkan 
kuvvetlerle birlepnek ve Adiaa • 
baba üzerine yürümek iıtiyorlar. 

Bunun açık iki manaaı vardır. 
1 - Şimalde harbi kaybet • 

mek, bu cephede kazanmak .. 
2 - Ha.bet kuvvetlerini üçe 

bölmek. 
Ancak timendüfer battı boyu A· 

diaababannı 300-370 kilometre ile 
riıine kadar anzaaız arazidir. 
Çok aıcak, ausuz, bulaşık basta • 
hfdara çok müaait arazi olmakla 
beraber harbe de elveriılidir. Bu· 
nun için de ıimali tarkiden ve 
~ubu ıarkiden Harrar bölgeai • 
ne vi.aıl olmak, hattı tutmak ge • 
rektir ki, ltalyanlar da bunu 
yapmıya çah9ıyorlaı·. 

Cenüb cephesinde 

Cenup cepheaindeki harekat 

[B ... ; tarafı ı incide] 
lerini bombardıman ediyorlar. kumeti, Franka'nın Italyan kuvvetle-

Adiaababa, S (A.A.) - Danakil rine haber ileterek Aduayı bombardı
bölgeainde, bilhassa Adali yanların- man etmek vazgeçmelerini dilemiı ol
da bütün gece ıüren gayet çetin ve duğunu haber vermektedir. 
yakından bir aavaı olmuştur. İki ta- Henıüz Habet paytahtmda bulunan 
n.frn da zayiatı gayet çoktur. Gayri ltalyanlara kar§ı gerek hükumet ve 
reAnİ aurelte Jt,alyanlann 700, Ha- gerek ahali dUrüııt davı.-aruyorlar. 
betlerin 1,300 ölü verdikleri tahmin Adua'!l:n Lombardımanı üzerine ya-
olunmaktadıT. hancılar tasaya dUşmü§lerdir. Bunlar, 

5 (A A ) R.. ~imdi de Addis Ababanın bombardr-
Adisaba:ba, • • - oy- man edilmesinden korkuyorlar. Bir 

ter muhabiri bildiriyor: takımı daha şimdiden ıehirden uzak. 
Burada Habeşlerin Adu - laşıp köylere yerleşmitler, bir takı

mı ise nikbinliklerini muhafaza et-
vayı olduğu gibi Adigradı mektedirler. ' 
da ellerinde bulundurdukla- Gazetecilerin savaş alanma gitme-
n beyan edilmektedir. lcri yasak edilmiştir. 

Aduamn şimalindeki Ha- 100,000 kişilik 5 inci ltal 
beş kuvvetleri 1 talyan siper Yan fırkası taarruzda ! 
leri önünde muannidane bir 1 ~../ 

,~L ••'ut '~"ılıtı~..._ ,_ 
harbe girmiş bulunuyorlar. ~,, ----.., 
Göğüs göğüse bir süngü mu 4 

iJ il!', ııo•ııt1J..,.-
t; <"J Ş 1 5 T A ~ -:-" 

harebesi cereyan etmekte· 
1
. / -~ .-h/'~ 

dir. Fakat harp tabii hiçbir / ~:.ı\ • ..q, ~ , ... 

tarafa ehemmiyetli muvaffa ~:'\.. •0 

/ .. 
kıvet~Aıtmıs değildir. .• 
Her ıki tarafın zayiatı mü- ,,• 
himdir. 

Ogaden cephesinde Gorlo 
gubi civarında veGarahanm 
5 O mil doğu kuzeyinde çete 
muharebeleri olduğu bildiri 
liyor. 

Habeşliler henüz zorlu 
a a v a f a başlama -
dıklarmı söylüyorlar. 

'.Addis-Ababa, 5.A.A. - Havas ay. 
tan bilidiriyor : . 

Ras Seyyumun bütün .kuvve:~e~ı
nin, Aksum-Adua yöneyınde surup 
giden zorlu savaşa henüz katıl~adık
lan haber veriliyor. Habeşler, ~ılba~ 
sa yayan • piyade • harcketlerın~ ?· 
nem veriyorlar. Habe§ as~erlcnnın 
manevi durumları tükel (mukemmel
dir) dir. Resmi çevenler akımsama 
(nikbinliklerini) gözetiyorlar. 

Bunlar, İtalyanların, propaganda 
kağıttan dağıtmak suretiyle ülkenin 
içerisinde ayrılıklar uyandınnağa ça· 
]IJmalarmın hiçbir tesiri olamayaca· 
ğına kanmı§lardır. İtalyanın durumu 
kışkırtıcılığa yoruluyor. Habeş hiikll
meti bu harbin bütün soravını ltalya
ya yüklemektedir. Hükfunet. bir 
yandan, Italyanrn saldırgan durumu
nu Cenevredc protesto etmeğe öbür 
yandan da ltalyan truplarının saldr· 
rışlarma karşı koymağa karar ver· 
miştir. Burada Italyan kuvvetleri Ha 
be§ topraklarından çekilmedikçe, 1-
talya ile herhangi bir pazarlığa giri
şilmesinin imkansız olduğu kanaati 
vardır. 

Addis Ababadaki Italya elçiliği çe
venleri, İtalyan kuvvetlerinin ilerle
mesiyle hadıt olan durum üzerine, 
hila Habeşistanda bulunan uyru (te· 
baa) lariyle henüz buraya irişememiş 
olan konsolosların selametlerinden Ö· 

türü tasaya düımüşlerdir. 
ltalyan elçiliği geçenlerde Aduaya 

dönmek üzere buradan yola çıkınış 
bıilunan Adua konsolosu Frankadan 
hiçbir haber alamamııtır. Habeş hü-

ltalyan kıtaatı hesabına bir ikil 
muvaffakıyet kaydediyor. Fakat 
bu haberlerin kaynağı Romadır, 
Adiıababa ve LondTadan ne te • ı 
yit, ne de tekzip yollu malılmat 
verilmemektedir. 

ltalyan kıtaatı burada Dolu'yu 
iııal etmit ve ileri tehirleri de 
top atefİ altına almıf, tayyareler· 
le Ogaden yakınlarındaki ıehir • 

Londra, 5.A.A. - Bu sabahki In
giliz gazeteleri, Aduanm yakmda dü· 
şeceği fikrindedir. 

Söylendiğine göre yüzbin ki~ilik 
altı ltalyan fırkası 65 kilometrelik 
bir cephe üzerinde ilerlemektedir.İtal 
yanların şimdiye kadar işgal ettikleri 
Habeş toprağı Hçbin kilometre mu· 
rabbaı tahmin olunmaktadır. ltalyan 
taarruzu, tayyareler, küçük ve sert 
tanklar ve cebel toplariyle takviye e
dilmiş bir haldedir. İtalyanlar, Adua 
bölgesinin en önemli ıtratejik nokta
larından biri olan Ramat sıtlarmı 
ele geçirmişlerdir. Çok a§ağıdan u
çan tayyareler ile tanklann yardnn
ları neticesinde İtalyan hücumları, 
Habeşleri şimdiye kadar tütundukla· 
n mevzilerden kaçmaya mecbur et
miştir. 

Daily Telcgraph gazetesine göre. 
İtalyan taarruzu üç koldan yapılmak
tadır. 

General Santini kumandasındaki 
sol cenah latalarr Adigrat'ı almı§tır. 
General Biroli kumandasındaki mer
kez kıtalarr Adigrat'm batı kuzeyin· 
de Debradamo mevkiindc bulunmak
tadır. General Maruvignu kumanda
snı~aki sağ cenah iae Aduaya doğ· 
ru ılerlemektedir. 

Addiıı-Ababadan alman bir habere 
gör~, Habeşler güney cephesinde 180 
zayıat vermişlerdir. Diğer bir riva
>'.~t~. göre zayiat, beşbin yaralı ve ö
ludur .. Fakat dvayetlerin hiçbiri kont 
rol edılnıiş haberler değildir. 

.. Ro~ada söylenildiğine göre cuma 
gunku hücum neticesinde 400 ltal· 
yan zabit ve neferi ölmüştür. 

l talyan kaynakları .. 
nın harp vaziyeti 
hakkında raporlan 

~oma, 5. A.A.- Propaganda Bakan 

• leri dövmüıtür. _______ _.. ____ ...,; ________ ....;;;._. __ ...... __ '1'""' ______ ___ 

lıgı bugiin öğle ilzcri ikinci raporu 
nu çıkarmıştır.Muhasamatın Somali sı 
nınnda da başladığını bildiren bu ra
?or. şu~ur: DUn 4 llkteşrindc kıtaat 
ılen yurüyiışlerine daha büyük bir 
şe_v~ v.e heyecanla devam etmişlerdir. 
Bırıncı ulusal kolordu ve yerli asker· 
lcr kolordusu ileri kollariyle Adrigat 
ve Entıscio'ya varmışlar ve halk bun· 
lan beyaz bayraklarla kar§ılayarak 
Tta.~yanın himayesine girmi§lerdir. 
Sag cenahta ikinci ulusal kolordu 
Daro Tacle civarrnda mevzi almış o
lan düşman kıtaatının mukavemetini 
~ç~k1arm y.ardımiylc kırmış ve cenup 
ıstıkametinde ilerliyerek akşam üzeri 
düşmanın sol mevzilerini gesmiştir. 
Doğu yaylasında Aussa bölgesinde 
uçaklar Sultan Terunln kuvvetli bil' 
mfifre?.etıinl ilaEıtmıs ve Ras Beru'ün 

Önünde Nümayişlere Başlandı 
Londra, 5 (A.A.) - 100 kadar kimseler İtalyan elçiliği önün

de tezahüratta bulunarak Habeşistana akrşı muhasamata başlan
masını protesto etmişler ve zecri tedbirler istemişlerdir. Polis 
tezahüratçıları dağıtmışsa da yarrn için diğer mühim tezahürat 
derpiş edilmektedir. 

Habeşlilerde İtalyanlara Karşı 
Büyük Kin Uyandığı Bildiriliyor 

Adris-Ababa, 5. A ·A. - Halkta İtalyanlara karşı büyük bir 
husumet hissi hasıl olmuştur. Halkı bilhassa tehyiç eden Italyan 
kıtalarmın zulümlerinden bahseden resmi tebliğlerdir. 

Rivayet edildiğine göre, Tigre eyaletindeki İtalyan avcı 
tayyareleri hiç fark gözetmeksizin halk üzerine ateş etmekte 
ve ahali kaç!şmaktadır. Bu kaçan halk kadınlarla çocuklardır. 
Çünkü erkeklerin hepsi askere alınmıştır. 

İngiliz DıŞbakanı Muso
lini'nin Teklifini Reddetti 

.. Londra, 5.A •. ~·. - Press Assosiation'un yazdığına göre 
dun İtalyan sefırı ıle dışişleri Bakanı Samuel Hoare arasında 
:'llku?ulan . g~rjişme esnasında İngiliz Bakam, Akdenizdeki 
ihzW: tedb.ırlenn aynı zamanda ve muvazi olarak geri alınması 
~ur~tınde~ı İtalyan teklifini kabul edemiyeceğini söylemiştir· 
Ingılterenın mütalaasına göre ihtilaf, Uluslar Sosyetesinin elinde 
bulunmaktadır ve üç taraflı müzakerelere tekrar girişilmesi 
arzuya şayan değildir. İngiltere, Mussoliniııin tekliflerine 
cevap vermiyecektir. 

İtalyan Zırhlılarının, İngiliz 
Gemilerini Sorguya Çekmesi 
• Londra, S.A. A. - Star gazetesi yazıyor: 
A~dc~i~in Doğu taraflarm?a . seyahat eden birçok İngiliz 

gemılerının İtalya harp gemılen tarafından hamulelerini bildir 
meğe mecbur edilmeleri İngiliz deniz mahafilini pek ziyade 
mütetieyyiç etmiştir. Bu hadiselere dair bazı vapur kumpanya 
lan kaptanlardan raporlar almrşlardır. Kaptanlardan bazıları 
ltalyan gemilerinin bu emirlerine kat'i surette muhalefet 
etmişler ve bu muhalefet üzerine İtalyan gemileri israrda 
bulunmamışlardır. Kaptanlar kumpanyalarından talimat istemek 
tedirler. 

İtalyan Tayyarelerinin Sahille
rimizde Uçtukları Doğru Değil 

Ankara, 5. A.A. - Zaman gazetesinin 4 Birinciteşrin 1935 
nüshasında Avrupa gazetelerinden naklen dercolunan bir haber
de İtalyan tayyarelerinin Anadolu sahilleri üzerinde tarassut 
uçuşları yaptıktan, Çanakkale boğazına kadar uzandıkları gö
rüldüğü bi1dirilmektedir. 

Çanakkale veya Anadolu sahilleri üzerinde ecnebi tayyareleri 
tarafından böyle uçuşlar vut.u bulmadığım Anadolu ajansı 
beyana mezundur. 

kıtaat1 tarafından işgal 
lan Amba ve Decurtaı 
dıman etmiştir. General e B o kı· 
taatın, uzun ylirüyti lenn ve ıddet,li 
aıcaklarm çıkardığı bütün :r:orluklab 
§evkle yendiğini bildirmektedir. Bu 
sabah saat beşte ordu ileri yurüyüşü· 
ne tekrar başlamıştır. Somali smırm
da da kıtaatnruz bat1'da Dolu'yu ve 
sınır bölgesini işgal etmiştir. Altı 
uçakhk bir hava filosu Lorrabaci'yi 
bombardıman etmıgtir. 

Habeıliler• göre ka~i 
muharebe nerede olacak? 

Londra, 5 (A.A.) - Daily Teleg
graph gazetesi aytarının Adisababa
dan bildirdiğine göre, Habeş hüku
met adamlarından birisi, Habesistanın 
iyice tetik ~dilmiş bir pli'ina göre A-

sum-Adua hattını müdafaaya devam 
etmiyeceğini söylemiştir. A ıl ve kat'i 
muharebe çok daha güneyde olacaktır 
Güney cephesinde, Agaden eyaletin
de Italyanlann genel bir ilerleyişi ta.• 
mamcn gayri kabildir. ÇunkU butUn 
topraklar, yağmurlardan dolayı baş• 
tan aşağı ıslak bir haldedir. 

ltalyan hükumetinin Yemen 
imamına bir müracaatı 

Aden, 5 (A.A.) - Reuter bildiri
yor: inanılacak kaynaklardan öğrenil 
diğine göre ltalya hükumeti Yemen 
imamından Eritrcde yaralanan f tal yan 
lan Yemen güneyinde bir yere çıkara 
rak nekahat devirlerini geçirmesine 
müsaade etmesinl istemiııtir. Fakat 
İmam, bu teklifi kesin olarak reddet
miştir. 



RADYO 
Radyolarımız Bayındırlık 

Bakanlığında 
• Bundan dokuz yıl önce henüz Av- , malzemeleri bazı eayrisamimi eller 
rupanın birçok yerlerinde radyo gön- tarafından çok yüksek kirlar ile sa
derici postaları kurulmamıştı ki Tür- tılmaktadır. 
kiye, o zamana göre, iki mükemmel 3 - Radyo için uluıumuzda öte
radyo postuına sahipti. Radyonun denbcri esaslı bir reklam yapılmış de· 
bu ilk teessüsü sıralarında alıcı alet- ğildir. Ancak bu işle gazetemiz dört 
ler gibi gönderici postaların da lüks yıldan fazla bir zamandanberi ayırdı
aayıldığı bir aırada Türkiyenin beşer ğr ıhusuaf sahife ile halk arasında sü
kilovat anten, enerjili iki istasiyona rekli bir alika uyandırmaktan geri 
sahip bulunması Avrupa radyo ala· durmamıs ve radyonun ne gibi fayda
nında pek iyi tesirler bırakıyordu. lan dokunabileceğini halka uzun 
Çünkü o zaman en kuvvetli istasi- uzun anlatmııtır. 
yontar. b? kuvvette idi. Türk radyo- 4 _ Dünya radyolarmın kudretle· 
lan bütün .~vru~a basınında yer tu- ri seneden seneye arttmlınca bizim 
tuy~rd~. Turklcrı tanı?'ıya~ _Avrupa- radyo istasiyonlarımız gayet zayıf ka· 
dakı bırçok yabanc~. dmlc~ıcılc.r rad- larak komşu dalgalarda çalııan ista
yo mecmualanna .~onderdıklerı s2yı- siyonlann tesiri altında k a t m 1 ' 
aız mektuplarda Turk radyolarını dm- ve memleketin her tarafından bile iti
l~d!klerini bir f~vkaladeli_k. olarak bil- tilmiyecek bir duruma girmisti:-. Şöy
dırıyorlardı. Spıkcrlcrimızın nasıl ko- le ki bugün Istanbul içerisinde birçok 
nuştuklannı anlatıy,?rlardı. İstanbul uzak iS:tasiyonlar lstanbul radyosun
ndyosuna da lngıltere, İsveç v~ dan daha temiz ve yüksek sesle din· 
ltalyadan gelen m_ektu~l~r~ haddı tencbilmcktcdir. Bütün t:iu?ıJar radyo
hn.abı. y~ktu. Işletıl~esı ıçı~ 11) se- culuğun ulusumuzda ilerlemesine bil· 
nelık ımtıya.z alan Turk Telsız Tele- yük bir engel teıkil ediyor. 
fon Anonim Şirketi hariçte gördüğü S · ı ··ğ d"k k' T ı · T lefo 
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. . . .. uru ve ı pe uza ar a ı ya· 
cara tanınmak ıstenmıştır •.. Bu cum· bancı uluslara tanıtılacaktır. 
leden olarak esasen pek yuksek se-
aimlcrc tabi tutulan radyo makina ve T. BLEDA 

Kü~ük Duyumlar 
':Adiaababad. radyo reportörleri 

Adiaababa'dan bildirildiğine göre 
birçok Amerikan radyo reportörleri 
buraya gelmişlerdir. Bir harp vuku· 
unda bu reportörler birlikte getirdik
leri kıaa dalgalı seyyar radyo iatasi
yonlarile harp meydanlarına girecek
ler ve gördüklerini Üzerlerinde taşı· 
dıkları postalar ile yayarak gerilerde 
bulunan daha kuvvetli postalara VI!· 

receklcrdir. Bu postalar aldıklannı 
ayni dakikada Mısırdaki röle merkezi 
yardımile New-York'a kablo ile yol
lıyacaklar ve bu suretle harbin bütiln 
fa:iaaı Amerikan halkına ayni saniye
de bildirilmiş olacaktır. Geçen hadi
satı sırf bir kapris olarak telgraf ha· 
br ·•erinden az önce bildirmek için 
canlannı büyük tehlikeye koyan bu 
fcdakir reportörlere düşman ~özü ile 
bakılarak bile bile öldürülmemeleri 
için ön ve arkalarına beyaz birer lev
ha konularak üzerine büyük siyah }';\· 
zılarla ''Radyo reportörüdür, öldür
meyiniz" kaydı vardır. 

Abonelerin 
Son durumu 

Dünya radyo birliğinin bildirimine 
göre yabancı Ulusların Haairan 935 
ayındaki abone durumlarını aıağıya 
yazıyoruz: 

Cezayir: 36392; Belçlka: 670150; 
Danzig: 28330; ispanya: 282073; 

Fransa: 1996999; M a c a r i s t a n : 
344635: ltalya: 450000; N o r v c ç : 
170735; Lehistan: 410268; lsviçre: 

!78039; Yugoslavya: 74344; Avus
tralya 702206; Fas: 21287; Avustur· 
ya: 543284; Danimarka: 569655; Mı
sır: 30954; Finlandiya : 135646; In
giltere: 7l19440: lrlanda: 69334; Lit
vanya: 23232: Holanda: 919992: Is
veç: 792924; Çekoslovakya: 7 46353; 
Cenup Afrika Birliği: 113509 ; Fele
menk Hindistan sömürgesi : 23394; 
Yeni Zcland: 144177. 

ResmimUJelıi dolap kapaiına 
benzer ltapalılan bulunan nul~ 
makinalanndan bu Hne piyıuaya 
pek çok çıkartılacahtır. Bu kapak· 
lar çoluk çocuğun makinayı bozma· 
mcuı için kilitlenebildi~ gibi maki
na)'l to~Qll muhaf(UQ da eder. 

Kahire radyosunda dini yayım 
yasak 

Kahire radyosunda sık sık Kur'an 
okunurdu. Bazı sebeplerden dolayı 
artık radyoda Kur'an okunması ya
uk edilmiştir. Sebeplerden başlıcasr, 
Kur'anın okunduğunda kahvehane ve 
gazino gibi genel yerlerde radyodan 
Kur'an sesi geldiği zaman hiç kimse 
durumlannı bozmayarak hürmetsiz· 
tikte bulunmaları Almanca mecmua
ların birinde görülmüştür. 

İtalyanların arapça propa· 
ıandalan 

Kudüsteki kahve evlerinin çokla
rında birer radyo makinası vardır. 
Bunlarla yabancı radyo istasiyonlan• 
nın yayımlan dinletilmektedir. Ora
dan pek iyi İ§itilcn İtalyanın Bari is
taaiyonuna halk bilhassa alaka gös· 
tcrir. Çünkü Bari ötedenberi sureti 
mahsusada Kudüs halkı için Aap di
lile program göndermektedir. 

Geçenlerde yine bu yayımlarda ln· 
gilizlerin aleyhinde neşriyatta bulu· 
nan Bari radyosu programı orada pek 
fena ttsir bıraktığından genci yerler
de bu programın halka dinletilmeme
si için polis işyarlan gönderilmiJ ve 
radyolar zorla kapatılmııtırt 

İtalyanların şimali İtalyada yaptıkları manevralaraa bütün 
mUhaberatm yalnız radyo vasıtasile yapıldığım yazmıştk. Res
mimiz bu manevralarda muhabere edilen portatif bir radyo istas
yonunu gösteriyor. Çember postaya anten vazifesini gönnektc
dir. 

ft-10·935 .............._._....... -----= .... ~ .. ..........._... ,,,,, 
' 

Haftanın Programı 
·~......_.. .. , 

18 yafrna yeni giren Bayan Flo· 
rence Bakcr 8 yaıındanberi N. B. 
C. Amerikan radyoları atüdyoların
cla İf gönnektedir. Çok muCJaFFaki· 
yet kcaanan bu genç kı.z en genç 
ve eski Amerikan radyo yıldı.zıdır. 

Mısır 
Radyosu 
Henüz memlekette gönderici pos

talar- yapılmamılitı ki Mısırlılar rad
yoya karşı büyük bir bağWık gôs
termekte idiler. Gerek makina yapan 
ve gerek hazır makina alarak yaban
cı postaları dinliycn amatörler Mısır· 
da ötedenberi pek çoktu. Mısırlı ama
törler bundan yedi, sekiz yıl önce 
kurdukları küçük hususi gönderici 
poatalari1e plak konserleri veriyor ve 
şehrin içcrisindekilere bir varlık gös· 
teriyorlardı. Çoğu küçük da!galı olan 
bu istasiyonlar uygun havalarda bu
ralara kadar seSlerinin işitildikleri va
ki idi. 

Bundan bir buçuk yıl önce, şimdi 
dinlemekte olduğumuz 20 kilovat 
güçlü Kahire postası çalı§ınca Mısı
rın sesi kolayca ve uygunsuz hava
larda bile pek uzaklardan duyulmağa 
başlandı. Bu istasiyon kurulur ku
rulmaz Mısmn her mahallesinden 
radyo sesleri taşmıştır. llk radyo 
konserleri verilmekte iken aboneler 
20.000 i bulmustur. Son bir sene 
içinde de 10.000~ yeni abone yazılmı!• 
tır. Mart 1935 sonunda abone sayı
sı 30.054 e varıyordu. Nisan a m an 
bugüne kada kaç yeni abone yazıldı
ğını öğrenememekle beraber bir bu
çuk sene gibi az bir zamanda bu ka· 
dar çoğalan abone sayısı bugüne ka
dar, her halde hayli yükselmiştir. 

Abonelerin böyle çabucak artma
sındaki amillerden en büyüğü şüphe
siz programa büyük bir önem veril
mesidir. Son zamanlarda - herkesin 
de işittiği gibi - Kahire radyosunun 
programında büyük değişiklikle de ya 
pılmış ve şark radyoları arasında pek 
iyi bir yer tutmuştur. 

' Kahire radyosunda şark müziğine 
olduğu kadar garp müziğine de 
ehemmiyet verilmektedir. Son aylar
da Avrupa radyolarında olduğu gibi 
milzikll skeçler verilmcğe başlanmış· 
tır. Bunlar skeçten ziyade radyo ope
retlerine benzediğinden yayımı büs
bütün zenginleştirmektedir. 

Haftada birkaç akşam seçme bir 
lngiliz cazının cazip, yeni havalan 
arasında sözleri arapçaya çevrilen ve 
Londra radyosunda da ayni haftalar
da çalınan parçalar dinletilir. 

Mısır radyosunun stüdyolart için 
Avrupadan tanınmış şantözler ve or
kestralar getirilerek dinleyiciler se· 
vindirilmektedir. Pek tabiidir ki bü
tün bu faaliyet, dinleyicilerin artma· 
sına sebep olmaktadır. 

Yabancı dillerle havadisler 
Bazı radyolarda yabancı dillerle 

havadisler yayılmaktadır. Son zaman
larda Italyan radyolan da ke:ıcij J!Ö· 
rilşlerine göre bildirdikleri duyumla· 
n birçok dillerle yayarak kendileri 
için propagandada bulunmaktadırlar. 
Şimdiki halde İtalyan radyolnrında 
kendi dillerinden başka Alman, lngi
liz, Fransız, Yunan, Arap ve Ispan
yol dillerile havadisler neşredilmek
tedir. 

• • 1 

Memur aranıyor 
1 1 - İstanbul için Türkçesi kuv

vetli Fransızcaya tercüme yapa
bilecek kabiliyetle ve muhasebe
den anlıyan bir Türk memur a
rıyoruz. 

2 - Fethiye Maden İ§letme i
daresinde çalıımak üzre Fransız
ca ve Türkçe iyi daktilo bilir bir • 
-Türk genci alacağız. 

Her ikisi için isteklilerin her 
gün öğleden evvel 10-12 arasın
da Galata Merkez Rıhtım Han 
ikinci kattaki Fethiye Maden 
Şirketi merkezine vcaaikle müra-
caatları. 
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6 Birinciteşrin Pazar yan Patarelll, Mandolin orlı:estraaı koıue- man'm eserlerinden konser. 21: M~ 
ri. 20.30: Radyo cu ve tango orkestralan radyo piyesi. 22: Almanca yayım. 2S' 

İSTANBUL 

12.30: Hafif musiki ve danı muaikiıi 
(plak). 18: Danı muıikiıi (pllk}. 19: Sen
foni. 19.30: Ses musikisi (plik). 20: Zi· 
raat bakanhfı namına ormancihk hakkın· 
da konferans: Necati. 20.30: Radyo caz ve 
tango orkestraları. 21,35: Son haberler. 
21.50: Tiyatro musikisi (pllk). 

BUKREŞ 

12: Koro. 12.35: Radyo orkestrası. 13.40 
Spor. 13.55: Plak- Duyurnlar. 14.30: Pl&k. 
17: Köylü programL 1: Orkeatra. 19: 
Sözler. 19.20: Konserin ıüreii. 20: Du
yumlar. 20.15: Plak. 21: Sözler. 21.15: 
Son bahar müzik parçalarL 22.30: Duyum· 
!ar. 22.45: Konıerin ıiırefi. 

VARSOVA 
18: Dans milziği. 18.40: Sözler. 20.!0: 

Plak. 20.25: Spor. 20.30: Opera pllkları. 
20.45: Sözler. 21: Senfonik konıer, 21.45: 
Sözler. 22: Lemberıden ıen yayım. 22.30: 
Skeç. 22.45: Duyumlar. 23: Danı. 24: 
Sözler. 24.05: Plak. 

BUDAPESTE 
18: Çingene müziii. 19: Konferans. 19. 

30: Salon orkestrası. 20.15: Tarihsel ya
yını, (6.10.1849 u hatırlayq) 21: Stüdyo 
piyesi. 22.45: Duyumlar. 23.15: Süel kon
ser. 24.15: Çingene müzifi. 

MOSKOVA 
'17.15: Operet müziği (Plik). 19.20: So· 

list konseri. 20.30: Sesli kuartet lroııaeri. 
22: Almanca VYJID. 23.05: 1nıilizce. 24: 
Almanca. 

LA YPZİG 

19: Aktam müziği. 19.40: Köylü dans
ları. 20.SO: Spor. 21: Hımburıdan röle. 
21.30: Hamburg'dan role. 22: Dana. 23: 
Duyumlar. 23.30: Danım ıüreii. 

• 
7 Birfnclteşrin Pazartesi 

1STANBUL 
18: Bayanlara jimnastik derli. B&)'UI 

Azade Tarcan. 18.20: Sahne musikisi. 18. 
40: Hafif musiki. 19.20: Spor konupnala
rı. Sait Çelebi. lll.50: Romen halk musi
kisi. Estegaço ve arkadaşlarL 20.30: Bayan 
Bedriye Tüzünün ittirV.ife radyo caz ve 
orkcstralarL (Türkçe sözlü eserler). 21.35 
Son haberler, borsalar. 21.50: Plik neıri· 
yatL 

BUKREŞ 

12' 15: Pllk ve duyum ıerviıl. 18: Söz
ler. ıs.ıs: Gluck'un eserlerinden konser. 
19: Sözler. 19.20: Radyo orkestraSJ. 20: 
Duyumlar. 20.15: Plik. 20.SS: Sozler. 
21.15: Kuartet oda müziii. 21.50: Sarkı
lar. 22.15: Sesli Amerikan film miizifi. 
22.3(): Duyumlar. 22.45: Röle konseri. 
23.45: Yabancı dillerle duyumlar. 

VARSOVA 
18.20: Kuartet konseri. 18.50: Söder. 

19: Romen 1arkıları. 19.15: Pllk. 19.35: 
Sözler. 19.4S: Pllk. 20: Relı:llınlar. 20.lS: 
Sözler. Spor. 20.25: Sözler. 20.3S : Spor. 
20.50: Aktüalite. 21: Siiel procram. 21.30: 
Plfık:. 21.45: Duyumlar. 21.SS: Sözler, 22: 
p·yano .konseri. 22.30 : Edebiyat. 23: ~en 
fonik konser. 24: Sözler. 24.05: Danı 
pli.klan. 

BUDA PEŞTE 
18.30: Piyano.şarla. 19.10: Den. 20.15: 

Konferans. 20.45: Salon orkestratL 22: 
Koro konseri. 22.40: Duyumlar. 23! Doh
nanyi ile Hubay tarafmdan piyano - ke
man sonatları (TAN: Tercihen dinleyiniz) 
24: Çinıcne müziii. 

MOSKOVA 
18.SO: Halk şarkılan 19.20: Koro kon· 

seri. 20.30: Tiyatro. 22: Almanca yaymı. 
23.0S: lnıılizce. 24: Macarca yayım. 

LA YPZlG 
19.50 : Flüt ve harpa konseri. 20.SS: Ak

şam haberleri. 21: Du;yumlar. 21.10: Halit 
havalan. 21,45: Piyea. 23.15: Duyumlar, 
23.35: Gece müzıii (Senfonik). 

8 Birlncita,rJn Sah 

lSTANBUL 
18: Dans musikisi. 19: Sonat. 19.30: 

Ege caz. Fehmi Ege ve arkadaılarJ. 20: 
Jstanbul konservatuvarı nefesli sazlar pro· 
fesorlcri tarafmdan konser. 20.30: Radyo 
caz ve tango ıruplarL 21: Stüdyo orkes
trasL 21.35: Son haberler - borsalar. 21.50 
Bayan Rozi Veneçiyaııer (piyano solo). 
21.10: Plik neşriyatı. 

BÜKRES 
l3.05: Orkeııtra. 13.40: Spor - konserin 

süreği. 14.15: Duyumlar • Konserin sil· 
reği. 18: Pl&.k. 19: Sözler. 19.20: Pllk. 20: 
Duyumlar. 20,15 : Oda müzifi, 20.41: Sös· 
ler. 21 : Saint Sıent'in caerlerindea kon· 
ser. 22.30: Duyumlar. 22.45: Role komeri. 
23.45: Yabancı dillerle duyumlar. 

VARŞOVA 
17.15: Viyana müzifi. 19.30: Sözler. 

19.45: PlAk. 20 : Rekllml,ar. - Sözll!r. 21: 
Hafif müzik ve danı. 22: Sözler. 22,15: 
Senfonik konser. 23.30: Sözler. 23.45: 
Dana plaldarL 

BUDA PESTE 
19.15: Salon mllziii. 19.55: Konfttans. 

20.25: Birkaç soz. 20.30: Verdi'nin Riıo
letto operası. 21.45: Duyumlar. 22.40: 
Duyumlar, 23.35: Çinıene milzifi, 24.15: 
Caz. 

MOSKOVA 
18.30: Popüler prlular. 19.20: Setli 

fılm (Bir Ukrayna operası.) 20.30: Ope
ret parçalan. 21: Soliat konseri. 22: Al· 
manca yayım. 23: Fransızca. 

LAYPZlG 
18: Hafif miizlk. 19.10: Sözler. 20: Ulu. 

sal ıaat. 20.55 : Duyumlar. 21.10: Koro ve 
orkestra. 22: Sen proıram. 23: Duyum
lar. 23.30: Dana milzifi. 

• 9 Birinciteşrin Çarfamba 

lSTANBUL 
18: Dans musikisi ve hafif musiki (pll.k) 

19.30: Bayan Halide konusııyor. 20: Bı-

ve Gavin kardqler. 21.35: Son haberler • Fransızca. 24: İspanyolca. 
Borsalar. 21.50: Bayan Diradoryı:ı.n. (Sol>' LA y p z ı G 
rano) piyano refatatile. 22.05: Plak neş· 
riyatL 19.30: Hafif mw:ık. 20.20: Skeç. 20~~ 

BU KREŞ Aktüalite. 21: Duyumlar. 21.10: BUY"". 

13-15: Plik ve duyum servisi. 18: Or
kestra. 19: Sözler. 19.20: Konserin süre
li. 20: Duyumlar. 20.15: Plilı:, 21 : Soz
ler. 21.15: Solist (piyano - garkı} konse· 
ri. 22.10: Radyo orkeıtrası. 22.30: Du
yumlar. 22.45: Konserin aiırefi, 23.45: Ft. 
ve Alm. duyumlar. 

VARŞOVA 

18.15: Şimal müzifi. 18.50: Mizah. 19: 
Solist konseri. 19.30: Sözler. 19.40: Söz
ler. 20: Relı:limlar. 20.15: Sözler. 21 : Ha
fif müzik:. Sozler. 21.45: Sözler. 22: Cho
pin konseri. 22.35: Edebiyat. 22.50: Söz
ler. 23: Poldini'nin ''Penses ve Vagnbon,. 
adlı opcraıL 24.05: Dans pl&.klan. 

BUDAPEŞTE 

18: Konferans. ' ıs.30 : Bercnd carL 19: 
M!lrikli piyes "Gcspent. 20.45: Piyano ıle 
tarkL 21.15: Konferans. 21.45: Opera or
kestrası. 23: Duyumlar. 23.20: Plak. 24.30: 
Çingene mllzifi. 

MOSKOVA 
18.30: Piyano konseri. 19.20: Hafif mü

zik. 20.30: Edebiyat. 21: "Çarın ı:Utanlı-
11., adh Korsakov operasının radyo adap. 
taıyonu. 22: Çekçe yayım. 23: İngilizce. 

LAYPZİG 

19.30: Müzikli karl§ık yaymı. 21: Du
yumlar. 21.15: Ulusal yayun. 23: Duyum. 
lar, 23.15: Olimpiya servisi (Bulindcn). 
23.30: Danı. 

• 10 Birinciteşrin Perşembe 

1STANBUL 
18: Bayanlar için jimnastik: derıJ. Ba

yan Azade Tarc:.an tarafmdan. 18.20: 
Danı musikisi (pllk), 19.20: Piyano solo. 
Profeıör Ferdi Ştatser. 20: Konferans. 
20.30: Stüdyo orkestrası. 21: Radyo caz 
ve taıııo orkestraları. 21.35: Son haber
ler. Borsalar. 21.50: Bayan Klzım (Ke
man aolo}. 22.05: Plik neıriyau. 

BUKREŞ 

13-tS: Pltk ve duyumlar serviıL 18: 
Radyo aalon orkeatruı. 151: Sozlcr. 19.20 
Konıerin ıiireii. 20: Duyumlar. 20.15: 
Plik:. 20.55: Sözler. 21.15: Senfonik kon· 
ıer. 23: Pllk. 23.45: Yabancı dillerle du· 
yumlar. 

VARŞOVA 

18.15: Pllk - Sözler. 19: P iyano - Viyo
lonıel konıeri. 19.30: Sözler. 21: Orkes
tra. 21.45: Dııyunllar. 22: Skeç. 22.35 : 
Leh prlnları. 23: Piyano - keman konse
ri. 23.30: Danı plaktan. 

BUDA PEŞTE 
18.30: Piyano birliiüc şarkilar • • Kon

feranı. 19.30: Macar salon kuinteti. 20.40: 
Konferans. 21,10: Macar p.rkıları (Çınge
ne or.lı:eatraiile). ""2Z."30: Dış ıyaı;a. t . ii· 

Poıtacılar orkesttaıL 23.10: Sözler. 24: 
Caz bandoıu.. 

MOSKOVA 
151.20: Ruı milziii. 20.30: Liszt ve Şu-

eğlc:ncclı konser. 23: Duyumlar. 23;,GS 
Gece müziği. 

• 
11 Birinciteşrin Curn• 

BOKREŞ 

ıs.ıs: Plik ve duyumlar scrvisL ıs: 
Radyo orkestrası. 19: Sörler. 19.20: Koll' 
serin süreği. 20: Duyumlar. 20.15: Pli)I. 
20.55 : Sôzler. 21.15: Richard Vagner'if 
"Die Göttcrdacmmerung., adlı operatl 
(pllk). 23.45: Yabancı dillerle duyumlaf• 

VARŞOVA 

18.20: Soli&t konseri. 18.50: S~r. 19' 
Kuintet konseri. 19.30: MUhtelif. 19.4S: 
Plik. 21.10: Orkestra. 22: Duyumlar. 2%-
10: Sözler. 22.15: Senfonik konıer. 24.301 
Dans plaktan. 

BUDAPESTE 
18.30: Çingene mliziği. 19: Stcnogratl 

dersi. 19.25: Spor. 19.40: Flut konse~ 
20: Konferans. 20.30: Caz (Çift piyanO 
ile). 21 : Pıyes. 21.50: Duyumlar. 23.lSJ 
PUlk. 23.40: Almanca konferans. 24: Çi.ıt' 
gene mUziği. 

MOSKOVA 
18.30: Sovyet müziği. 19.30: Senfoni) 

konser. 22: Çekçe yayurı. 23.05: lngıliıc.• 
24: Almanca yayım. 

LAYPZİG 

20: Eilcnccli müzik. 20.35: Senfonik 
konser. 21.55: Şen skeç. 23 : Duyumlar. 
23.20: Org konsen. 23.50: Hafif müzik. 

o 
12 Birincifeşrin Cumartesi 

B'ÜKREŞ 

13,.05 : Radyo orkestrasL 13.40: Borsa. 
spor. 13.53: Konserin türeği. 14.15: Dıı• 
yumla.r, 14.30: Konserin süreği. 18: Suel 
müzık. 19: Sözler. 19.20: Suel konıenll 

slireği. 20: Duyumlar. 20.15: Pllk. 20.45: 
Sözler. 21: Radyo ca.zL 22.30: Duyumlar• 
22.45: Şarkılar. 23: Role konseri. 23.4Sı 
Yabancı dillerle duyumlar. 

VARŞOVA 

18.15: Plak - Sözler • MuhtClif. 21.45' 
Duyumlar. 21.55: Konferans. 22: Uzakta• 
ki vatandaalara yaymı, 22.30: Mizah. 23: 
Radyo orkeıtrat11. 24: Sôztcr. 24.05: Dan' 
mıizifi. 

BUDA PEŞTE 
18: Bir şaraphaneden röle. 18.40: Ame-ı 

le koro konseri. 19.45: Konferans. 20.ısr 
Salon orkestrasL 20.50: Aktüalıte. 21.30! 
Eğlenceli yayım. 23.30: Duyumlar. 23.50: 
Çingene müziği. 

MOSKOVA 
19.20: Trio konser (Solıatler tarafnt" 

dan). 10.30: Orkeıtra. 22: Almanu. 23.05 

LA YPZ1G 
20: Eğlenceli mUzik. 21: Duyumlar. 

21.10: ıtvogelhaendler., adlı operet. 2SS 
Duyumlar. 23.30: Dana. 

Kapall Zarf Usuliyle Eksiltme 

Nafıa Bakanlığından: 
1 - Eksiltmeye konulan iş "Frat" nehri üzerinde Ma·· 

latya Vilayetinde Iliç ve Erzincan Vilayetinde Kemah 
Demir köprüleri inşaatıdır. 

İnşaatın keşif bedeli 4814 7. 5 O liradır. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi, 
C- Nafıa işleri şeraiti umumiyesi,. 
D - Tesviyei Türabiye Şose ve kagir inşaata daiı, 

fenni şartname. 
E - Betonarme büyük köprüler hakkında fenni 

şartname. 

F - Keşif hulasa cetveli 
G-Proje. 

İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı 241 kuruş b~ 
del mukabilinde Nafıa Vekaleti Şoseler Reisliğinden 
alabilirler. 

3 - Eksijtme 18-11-935 tarihinde pazartesi günu 
saat 16 da Ankarada Nafıa Vekaletinde Şoseler Reisli· 
ği Dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek isin isteklinin 3611 lira 

6 kuruş muvakkat teminat vermesi. Bundan baıka aşa· 
ğıdaki vesikaları haiz olması lazımdır. 

ı - Ticaret Odasına kayıtlı bulunduğuna dair 
vesika, 

2 - İsteklilerin yapmış oldukları işlere aid ve· 
sikaları ihaleden en az üç gün evvel göste
rerek Nafıa Vekaletinden alacakları ehliyet 
vesikası. 

6 -Teklif mektupları yukarıda Üçüncü maddede 
yazılı saatten bir saat evveline kadar Şoseler Reisliği 
dairesine götürülerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderile· 
cek mektupların nihayet Üçüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile eyi· 
ce kapatılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2703) 
(5826~ 

• 
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' .~ Birden odanın kapısı açıldı. ..............._........... 
f~çıldı değil, tekmelendi ve ko- B O R S A 
pan bir tahta sürgüevi havada ~-- w 
perende atarak önüne düşerken 5 Birincltefrin Cuma rtesi 
ceviz kapı da takkadak ardına" 
kadar dayandı. P A R A L A R 

Saltikof böyle bir harekete a-
hşık olmadığı için hiddetle ye -
rinden fırladı. fakat gözlerine 
ilişen duruma kendisini büsbü • 
tün alıştırmamış bulunduğu için 
bu fırlayış birdenbire bir tedeh 
hüşc çevrildi ve geri geri gitme
ğ~ başladı. 

• Kapıda her biri çam yarması 
1 :yirmi otuz palalı adam; belirmiş 
: ti. Hepsinin gözleri kan çanağı 
'gibi idi. Suratlarına en ufak bir 
. merhametin izi bile görülmü • 
·yordu. 
1 Böyle adamları dünyanın hiç
bir yerinde takdime lüzum gör -
mezler. Bir serçe bir atmacayı, 
bir fare bir kediyi, bir kuzu bir 

. kurdu, bir yılan bir akrebi nasıl 
en korkulu manasile anlarsa bir 

. cellat ta derakap kafaya ne ol -
duğunu belli eder. 
. Tuhaf bir değişiklik oldu, Sal· 

t1kofun yüzünde ... 
Sakallan diken diken kabar -

eh. Burulmuş bı:yıklan örgüsü 
açılmış bir urgan gibi çözüldü -
ler. Parmakları yengeç kıskaç -
lan gibi kemikleşti. Bir perde -
nin tüylü kumaşını tırnakladı. 

l Ye bütün bunlar bir an içinde 
·oldu. Sonra Saltikofun bir deli 
·gibi haykırarak perdelere asıl -
· dığı ve ağır kornişin paldır gül
. dür başına vurarak yere dfüştü • 
· ğü görüldü. O anda kendisi de 
· kafasına bir tokmak indirilmiş 
gibi sersemliyerek yere yuvar • 
landı. 

Kapıda belirenler hemen üze
rine atıldılar, karga tulumba e .. 
dip dışarı çıkardılar. 

• • 
Hava çok soğumuştu. Kar ta 

liakasının üstü yeni yeni buz 
tutmağa başladığı için kuvvetli 
erk,..k ayaklarının basıslan ile 

Sterlin 
Dolar 
20 Fnmll frano 
20 Liret 
20 Belçika fnqr 
20 Drahmi 
20 İsvçire fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avusturya ıllin 
Mark 
Zloti 
Penııo 
20 Ley 
Leva 
20 Din.ar 
Yen • 
tsvec Karon 
Altm 
Mecidiye 
Banknot 

6l.S.-
12S.-
165-
114-
I0.-
22.-

as.-
93.-

36.-
22.SO 
23.ı-. 

14.SO 
22.-
52-
33.-
30.-

943.-
52.50 

232-

ÇE KLE R 

Paris üzerine 
1 n gili ı lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avuııturya 
Pczet& 
Mark 

Zlod 
Penco 
Ley 
Dinar 
Ya 
Çemo•etı 
Iaveç kuronu 

ES HAM 

h Bankaıı MU-
" .,,. N. 
" " H. 

Anadolu % 60 
.. % 100 

Sitketihayriye 
Tramvay 
Bomonti - Nektar 
Terkos 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 

611.-
126..-
16&.-

24.
ııa.-
85.-
97 .-
24.-
38.-
23.SO 
25.-
15.SO 
24,-
56.-
35.-
31.-

945.-
53...-

234.-

U..06 
616,50 
0,79,25 
9,78.37 
... 70,45 
2,4.-

63,96,86 
1.17,63 

19,15,-
4,19-
5.80,65 
1,97,40 
4,21,..-
4.51,40 

63,77.SS 
34,96.35 
J.7&.30 
ıuı 

3,14,15 

95.-
9,50 
9,60 

23,80 
40.-
15.-
22.-
6,50 
ıs.-
2.20 
8,70 

!17.50 
21,SO 
9.-

A N================================================= 13 

Nlzam ettin N A ZiF 

fu parçalatmak değil, kale üs -
tünde kafasını kesmek emrini 
almış olan bu adamlar ise tıpkı 
bir düşmana göğüs gerer gibi ya 
1m palalarını halka savuruyor • 
lardı. 

Nih·tyet kafile General Kin
yez Boris Saltikofla birlikte ka
lenin en büyük bürcü olan "Sa
fa Giray,, a ulaştılar. 

Kaygan merdivenlerden zor -
luk1a Y,Ukan çıktılar. Batır ora
da bekliyordu. Süyün Bikenin 
emrini istediğinden ala yerine 
götürmüştü. Tam kırk meşale 
hazırlamıştr. Ve bu meşalelerin 
rüzgarla bir parça daha şiddet • 
1enen yanışlan kaleye cehenne
mi bir gösteriş veriyordu. 

Ortaya kalın bir kütük yer • 
leştinnişlerdi. Ve çok iri bir a-

...dam lroll.ar~ yakta 
duruyor, geniş yüzlü bir balta -
nın ağzını nasırlt pannaklarile 
muayene ediyordu • 

[Arkası var] 

1 - Bir meyva ağacı ıı. . 
2 - Bir vckilimi.:in 5oyadı 4. Uzak nı-

daı1 2. 
3 - Dilden baıtka konuşma vurtaııı 4. 

Et satan 5. 
4 - Oşilnduiü zam.an yapdan şey 7. 

Bir kümes hayvanı 3. 
5 - Buyü.k bir hayvan S. 
6. - Dem 3. Hane 2. Ya:ıık nidası 2, 
7 - Bahriıefid 7. 
B - Abajur 5. 
9 - Cüretkir 4. Altm 8. 
10 - Bedava 4. Erkek Z. 
l1 - Aiır S. Nota 2. 

DUnkU Bulmacamızm halli 
SOLDAN SACA VE YUKARDAN 

ASA~I ı 

J - Karakol 7. Kuş 3. 
2 - Aramak 6. 
3 - Rakam 4. Tıpa 4. 
4 - Amasya 6. Ut 2. 
5 - Kamyon 6. Aıi 3. 
6 - Ok 2. Anadolu 7. 
7 - Ta 2. 
B - At 3. Otobüs 6. 
9 - Alabora 7. 
10 - Pasa 4. Urk S. 
11 - Ati 3. AA 3. 

İttihat Defirmencilik T. A. S. 
Sark Deiirmenleri 
Şark Merkez Eczanesi 

7.25 
0.70 
4.-

iSTiKR A ZLAR 

Tü.rlı: Borcu J 
.. .. IJ 
,, ., III 

Erıranl 
lttilı:ruı dahili 

.. 
TAHViLAT 

Rıhtım ,_ "k 
Aıı.a.dolıı I ve JI Kupon ~esı 

• m 
:Anadolu MümesaiJ 

24,90 
22.90 
23.20 
9!>.-
95.-

ıo.-
40.70 
43.-
44,30 

--FAYDALI 
BiLGiLER 

NÖBET Çi 
ECZANELER 

Ru gece nöbetçi eczaneler şunlardır : 
:Eahçcknpıda Salıh Necati - Alemdar

da Übeyd - l.ah:lide Sıtkı - Küçükpa
zarıia Cemil Aksarayda Ziya 
Nuri Kar.ıgumrıikte Arif 
Fenerde Emilyadı - Modada Failt 
İskcndcr - Altıyolda Mahmud - Sa· 
rnatyada Rıdvan - Bakuköylinde Nail -
Galatada Do ruyolda Merkez - Tünelde 
Matkoviç - lstiklfil caddesinde Kem.al -
Rebul - Şişlıde Aıımı - Eyilpte Hikmet 
eczaneleri • 

• L l M AN 
HAREKETLERİ 

Bugün liınanmıu;dan gidecek vapurlar: 
Saat 

20.- Güneyııu Karadenize 
10.- tnonü :Mersine 
9.- Tayyar Mudanyaya 
9.- Ayten Jzmite 

• Bugün limananıza ielecek vapurlar: 
Saat 

16, 15 Güı:el Bandırma lzmitten 
12,- Kocaeli lmrozdan. 

• 
SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

İSTANBUL ŞEH1R TİYATROSU 
HAFTALlK. PROGRAM: 

.. ~irinciteşrin 1 Salı saat 20 de Ölçüye 
olçu, 2 Çıırşn~ba 20 de Ölçüye ölçü 3 Per 
ş~mbe 20 de Ölçüye ölçü, 4 cuma' 20 de 
Olçüye ölçü, 5 Cumartesi 15 de Çoçuk 
Tiyatrosu, S Cumartesi 20 de Yaraııa 6 
Pazar 11abl!lh l O da Çocuk Tiyatrosu, ' 6 
Paı:ar 15 do Yarasa, 6 Pazar 20 de Ya· 
rasa. • TEPEBASI BELEDİYE GARDENBAR 

Kışlık salonu açıldı. Her akşam müzik, 
dans, varyete numaralarL Kabare nefis 
alakart ve tabldot yemekler ehven fiat· 
!ar. Pazar günlcrı 17,30 da çaylı dans, 
varyete, çay komple 75 kuruş. 

• Alkuı.r : Şandu - Sihirli Ada. 
• Şık : Çnlmmıs Aşklar. 
• Aari ı Ekmekci Kadcı - Petrol Mıı· 

harcbesi 
• ipek : Altrn Zincir. 
• Türk : Prcına Türanaot. 
• Saray ı ıroli Berjc. 
• Sümer : Para Krnlı. 
• Yıldn: : Moskova geceleri. 
• M<!lek : Mııcar Romaıııu. 
• Millt : Çalınmı:ş Aıtk - Dertsiz arka~ 

darlar. 
• Osküdar Hale ı Prens Ahmed. 

• 
HASTANE 
TELEFONLARI 

Cerrahpa53 hastanesi. Cerrah~ 21693 
Gureba Hastanesi. Schrcmlni Ycııi-
bahce. 23017 
Haseki kadınlar hastanesi Atc
aara1 H11eki cad. 32 24.SSS 
Emr:tZl akliye ve asabf7e ha~ 
tanesi. Bakırköy Reıadiye kışla11 16 .. 60 
Beyofla ZiikOr haRtan~!tt Firuzağa 43341 
Gülhnne hastanesi GUl!ıane 20510 
Ha)'darp;ısa Nilmunc hıuıtnnesf 60107 
Zeynep Klmll hastanesi Üskü-
dar Nuh kuYUsu. Güı:ı Doğumu 
caddesi 
Kadaz haııtanesf Capa 
Etfal ba.sta.ncıl Şiıll 

• 
60179 
22142 
42426 

M0RACAAT 
YERLERi 

Deııtt Yollan acentesi Telc!oa 42362 
Akay (Kadıköy iskelesi ba:t m• 

murlutu) 4S7S2 
Sirkcti Hayriye, Telefon 44703 
Vapurculuk Sirketi merkez acen· 

test, Telefon 22925 
Sar:lt Demrivollan mUracaat ka• 

lemi. Sirkeci Telefon 23079 
Devlet Demlryollan aıUraca.at 

kalemi Haydarpava. Telefon 42145 

• 
ÇABUK SIHHi 
YAROlM TEŞKfLATI 

Bu numaradan imdat otomobili 
iateııit. 44998 

• iTFAiYE 
TELEFONLARI 

İstanbul itfaiyesi 
Be)'Oğlu itfaiyesi 
Kadıköy itfaiyesi 

24222 
44644 
60020 

Y~flköy, Bakırköy, Bilyük• 
d.tic, U skUdar ltfai yeııl 60625 
Paşabahce. Kandilli, Erenköy, Kartal, 
LüyUkada, Heybeli. Bura-az Kınalı mm. 
takalan lcin telefon santrıılmdald memıı· 
ra <:vanrm) kelimesini söylemek klfıdir. 

• DAVETLER 

SİSLI HALKEVİNDEN : 
Eviınıı:de yabancı dıller ve keman dcrs

lcrile musiki nazariyatı kurlan açılmıştır. 
İsteklilerin her giın saat 16 dan sonra 

evimize uğrayıp yarılabılirler. 

• 
EMİNÖNÜ HALKEVİNDEN : 
Parasız Lisan kur!lırımu; a~ğıdald ta

rihlerde baılıyacaktır. Devam etmek is
teyenlerin her glin biiroya başvurarak 
kayıtlarını yaptırmaları ilin olunur : 

Başlıyncağı tarih, gtinlcri saatleri: 
Fransttca 15-10-1935 Salı-Cuma 17 den 

20 ye. 
Almanca 14-10-1935 :Pazartesi-Per~embe 

17 den 20 ye. 

• 
Beyoilu Askerlik Şubesinden : 
Orduda iııtihdam edilmek ilurc ehli

yetli makinistler ucretle almacaktır. Bey
oğlu lıçehaylık mmtıkasında oturanların 
Beyoflu Aakcrlık Şubesine sür'atle mü
racaat etmelen ilAn olunur. 

1 HiKAYE KATİL 

O gece, briç oynamak için toplan
dığmıız evden bir hayli geç çıkmış
tık. Bu ev, Süleymaniye camiine gi· 
den dar, dolambaçlı, bozuk kaldırım
lı ve karanlık yolların birinde hiç 
olmazsa yarım asrılrk eski bir konak· 
tı. Hic olmazşa burada oturan garip 
dostumuz. modaya uyup Maçkada, 
yahut Taksim'de kaloriferli bir apar· 
ttman tutacağına, tahtaları çürüye 
çürüye dağılmıya yüz tutmuı. sıvala
rı dökülen bu eski binada münzevi 
bir hayat yaşar ve kitapla briçten 
başka hiçbir sevgi beslemezfi. Dos
tumuz "Koujar., denilen Amerikan 
icadının azılı düşmanr idi. Elektrik 
ıızığının, ka1oriferin. fenni gösterdi
ği bütün kolaylıkların muhayyileyi 
öldürdüğünü. hendesi bir netlikte çi
zilmiş yeni binaların ''günlerin es
rarınr,, yok ettiğini iddia ederdi. 
Dostumuz "muhayyilesini" ve "gün 
terinin esrarını,. bıkmadan usanma
dan, belki binlerce kere okuduğu 
Edgar Poe'nun romanlarr ile Baude
laire'in şiirleri, ve dört kollu şam
danların köşelere sinen lCara gölgele· 
ri dağıtaınadığr sönük ışığr ile bes
lerdi. 

Bunları söylemekten maksadım, o 
dostun evinde yaptığımız toplantılar
dan çıkarken ayn ayn her birimizi 
ııaran &ariplik. ~ ve biraz da kor
kunçluk hissini izah etmek, daha 
doğrusu bu hisse lojik bir sebep gös

termek içindir. Dediğim gibi, o gece 
bir hayli geç ayrıldık. Saat bir bu
çuk, belki iki vardı. Zımpara kağıdı 
ile oğulmuş gibi cildi yakan, tahriş 
eden sert bir rüzgilr sertleşmiş kü· 
çült kar tanelerini her tarafa püskür· 
tüyordu. Ve durmadan yağan bu kar 
en yakın şeyi çok uzak ~österen ka· 
lın ve hareketli bir sis gibi gözönün
dc dalgalanıyordu. Üç ki§i idik. So
kak başında ötekiler benden aynldı
lar. Bir an tereddüt ettim. Beyazıt 
meydanına kadar gidip bir taksi mi 
aramalı, yahut Eminöniine kadar ya
yan mı inmeJiydim? Kötü havada, 
fırtınada, karda, yağmurda yürümeye 
beni iten, kurcalıyan, tartaklıyan ele
manlarla mücadele ~de ede ilerleme
ğe bayılırım ve ileriye atbğım her 
adım bana bir muzafferiyet gibi ge
lir. 

Süleynıaniyc camiinin arkasından 
Eminöntine giden yokuşu inmeğe 
basladım. Ayaklarımın altında kalın 
bir halı gibi serilen kar dakika geç
tikçe daha kalın, daha yumuşak olu- . 
yordu. Etraf o kadar sessiz, gece o 
kadar tenha idi ki kar tanelerinin kör 
hışırtısını bile işitir gibi oluyordum. 

Durmadan yağan karm, ve belki 
de soğuğun vücuduma yaydığı uyu
şukluga kapclmış olmalıydım ki, kar· 
şc taraftan hızla gelen bir adamın 
sersemce çarpı mdnn kendimi sryıra
madım. Ben, dalgın dalgın yere ba
karak gidiyordum. O, hnla, adeta de· 
li gibi koşarak aksi taraftan geliyor
du. Bana o kadar şiddetle çarptt ki 
sendeledim, ve düşmemek için önün
de bulunduğumuz duvara tutundum . 
Sonra karşmıclaki adama sunturlu bir 
küfür savurmak içtn ona baktım. 
Fakat bakmamla llarımr ıuatmam 
b'r oldu: Herif, ır gogsiine düt· 
müş, birer birer i i kesilen bir tah· 
ta kukla gibi, y yıkı ıyordu .•. 

Belinden kavr , vara daya-
dım ve yüzüne bak m Yartbbl, o ne 
bitkin cehre. Ne ıatıraph baktJtı ! 
Bu yüzün bütün fiziyo1ojik ve mane
vi muvazenesi bozulınuı. harikulade 
bir acmm ıembolu kesilmi§ti. 

Soluyordu. Şefkatle: 
- Neniz var, dedim. Kendinize 

geliniz ... Bitiksinb: .. 
Bulunduğumuz duvarın dibinde iri 

taşlar vardı. Oturdu. Soğuğu, karı 
unuttum. yanına uturdum. İçimde 
hiçbir merak yoktu, yalnız neden 
geldiğini tahlil edemedigim derin, 
sonsuz bir merhamet kalbimi kavra· 
mıştı. 

Sualime derhal cevap vermedi. Vü
cudunun ürperiglcrle saraıldığıru, ke
sik kesik nefes aldığım görüyordum. 

Şimdi lapa lapa yağan Rar bizi ya
va§ yavaş beyaı: kefenine bUnıy rdu: 
Kaç dakika böyle geçti? Neden bek
ledim? Neden o herifin yanından ay
nlamadım? Bilmiyorum. Niha• et ba
şını kaldırdı, bana baktı. Eli ı:ısabi, 
titrek bir kavrayışla koluma }apı~tı: 

- Siz, dedi, bir katille görı..ş iınuz 
mü hiç! · 

- Hayrr. 
Haykırdı: 
- İJte ben bir katilim.. l>emın 

demin, evet daha demin, beş da k ka 
evvel bir kadın öldiirdilm. 

Bu ani itiraf kendisini bile korku· 
tuyormuş gibi durdu ve korkak kor
kak yüzüme baktı. YüzUmde en ufak 
hayret yahut korku ifadesinin bıoJir. 
memesine dikkat ettiğimden şimdi kı· 
sıklaşan bir sesle dedi' ki: 

- Onu öldürdüm. Çünkü onu faz
la seviyordum... Fazla tSevivorrlıım 
kahbeyi ..... Ve o beni, hiçi a-n:ı h·ç 
mi hiç 1 yıllardrr ne çektim br"I n. 
nu yalnız ben, bir de Tann bilir, Tan 
rı bilir ... 

Ve adam, beyaz kar benekleri ile 
bencklenmis kankara gökyüzü.,;; .... ~._. 
tererek belki on defa: ''Tann bılir, 
Tanrı bilir ... dedi. 

İğildim ve sordum: 
- Neden öldürdünüz? Aldattı mı? 
13clirsiz bir flsıltı ile: 
- Hayır, dedi. 
...... O halde? sevmedigi için mi Öl· 

dürdünüz. 
- Hayır, sevdiği için! 
Ne demek istiyor? Gene anlam<ı· 

mışhm, niçin öldürmilştü? Acaha •>
nu kendi de biliyor muydu? Nicirı h'
dürmüştü? Niçin sevmişti? Bunlar 
onun, benim, bi.itün bizlerin hayat 
yolunda kilometro taşları gibi zaman 
zaman çıka gelen, çıktıkları gihi il· 

zaklıkta kaybôlan i~aretler değil miy
di? 

Birden, bir ürperme hissettim. So· 
ğuk. 

- Hey, eledim, bana bak, halrli 
kaç, kaç artık... Neredeyse peşine 

düşecekler •• 
Oktan fırlıyan yay gibi birden r1ı 

kilivernıiıti. Bir an, biribirimize bal-
tık. O, eli kanlı, katil, sosyeter n 
••cani., deyip kaçtığı adam: ve ben, 
Yanımdan kaydı, gitti.Bir müddet, 

beyaz karın üstüne resmettiği kara 
gölgeyi seyrettim. Gitgide bu göl • c 
silindi, sonra yok oldu. Kar durmı•r 
tu. Gökyüzilnün kara kubbesinde. 
tek tük, yıldızlar ışıldıyordu. Fir 
yerde, bir köpek uzun uzun ulurlu. 
Sonra bir polis düdügü işitildi. Ne
reden geldiği belirsiz bir ut gıcıra ı, 
gecenin bu saatinde. garip garip ön. 
ledi, ve birden kısık sesli bir hoı oz 
öttii . 

Yoluma devam ettim. 

YENi NEŞRIY A r 

Büyük Gazete 
Büyiik gazete dUn sıkan 36 ıncı ve 

Birincitetrin sayısından itibaren h. f
tahk olmağa başladı. Her cuma mu•1· 
taz:aman çıkacak olan Büyiik Gaz .. •e
nin birincite~rin sayısında roman hı· 
kaye, tarihi vakalar ve birçok merak· 
1.ı yazılar vardır. Tavsiye ederiz. 

• 
iDARE MECMUASI 

lç itleri Bakanlıgmca her ay çıka· 
nlmakta olan İdare Mecmuasının 
90 runcı aaynu çıknugtır. Bu nüshada 
Dahillye memurlarmm İlğinlendircn 
Resmi kısımdan başka Ali Kemali· 
nin idare İlimler hakkında aranıhı
sal bir lugatçe yapmak projesine 
dairı Macit Burhanın kırtasiyecilikle 
mücadele ve İilllrenin islllhı, İbrahim 
Ali Erdeğın İdari ve Adli otoritele
rin tefrikine ait prensıbin müeyyide
leri ve Hasan Şükrü Adalın İdarenin 
kazai mürakabeaine aıt mlihtelif si .. 
temler isimli yazılan mevcuttur. 
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KÜLTÜR 
TERBiYE 

François 
Rabelais 

ESTETiK 

Hegel'in Sanat Hakkında 
Düşünceleri 

- A. Malche'rn bir konferanundan -
M U S l K ! . - S a n • a t 1 kadar sıkı surette bağlı değillerdir. 

Rabelai 'nin mürebbiliğinden bah
setmek, bazılarını güldürür. Fakat 
onun ekseriya iğrenç ve daima kaba 
bir komikle dolu olan eserinde, Rö
nesansm terbiye idealine dair en gü
zel sahifeleri bulmak kabildir. 

Bugün ne Rabelais'nin hayatım an
latmağa, ne de Garagantua ve Pan
tagruel'in maceralarına dair 1532 den 
1552 ye kadar neşrettiği kitapların 

hulasasını yapmağa vakit bulmakta
yım. Bizi bu eserlerde alakadar eden 
nokta, eski terbiyenin tenkidi ve yeni 
terbiyenin tarif ve tasviridir. 

Gargantua, hayata gözlerini açtığı 
uman, rahat bir ömür sürebilmek 
için her şeye malik bulunuyordu ve 
tabiate uygun bir tarzda yaşamağa 
başlamştı. " Gargautua, üç yaşın
dan beş yaşma kadar, babasının em
rilc, bu çağa en uygun gelen bir ter
biye sistemi içinde yetiştirildi ve bu 
zamanı.memleketin diğer yavruları gi 
bi geçirdi; yani içti,yedi,uyudu. Yedi, 
uyudu, içti ve .. uyudu, içti ve yedi.'' 

Gargantua sıhhatli, §en ve fanta· 
zist bir yavrudur. Fakat ne çare ki 
kendisini Thubal Holoferne adında 
muhteşem bir ilahiyat doktoruna 
gönderiyorlar. llfilıiyat doktoru Gar
gantua'ya alfabeyi o kadar iyi öğreti 
yor ki, çocuk btitün harfleri hem ez· 
herden, hem de tersine okuyabiliyor. 
Daha sonralan çocuğa, ihtiyar ve ök
sürüklü bir öğretmen tutuyorlar. Bu 
da kendisini çılgın, sinsi, budala, ha
yalperest ve ahmak yapmağa çabalı· 
yor. 

Bu skolastik denemeden sonra 
Gargantua'yı Parise, Ponocratcs is
nıinde modem bir öğretmene gönde
riyorlar. Hoca Gargantua'nın dima
ğına yerleşen bozuk, fena itiyatlan 
silmek, temizlemek suretile iıe başlı· 
yor. 

Böylece Gargantua'nm önünde 
ferdi kurtaran ve geliştiren hakiki 
bir hayat, alaka verici ve canlı bir ha· 
yat serpilip açılıyor. 

Rabelais'nin talebesi bedeni ve zih· 
ni faaliyet b3kımrndan hakikaten dev
gibi,bir mahluktur.Bedeni havatı.ha· 
reketle, daimi bir faaliyetle doludur: 
Koşar, zıplar, spor yapar, suya dalar, 
duvarlardan aşar, ata biner. Mcv
fiim l!eği melerine kar ı dayanıklıdır 
ve sonra, okur: mütemadiyen okur. 
~raştrrmalan doğrudan doğruyadır 
ve faydalı, öğreticı oyunlarla, mü
nakaşalarla, belagat ayta§malarile 
cazip bir hale konulmuştur. Yemek 
.zamanında bile kendisine bir şey 
okutturur ve dinler. Havanın bozuk 
gittiği zamanlar, zanaatkarları ziya
ret eder; zanaatin tekniğini öğren· 
mcğe çalışır. Sosyete oyunlarile fel· 
sefi mübahaseleri biribirine mezceder. 
Velhasıl progamı muazzamdır. Her 
şeyin bu programda yeri vardır. Pic 
de la Mirandole (1) gibi, Rönesans 
devrinin adamı da her şeyi bilmek, 
her şeyi anlamak ister. Rabelais der 
ki: ''Pantagruel'in tetebbu ve tefel
&üfünü görünce, ruhunun kitaplar 
arasında tıpkı çalı ve çırpı içinde do
laşan bir ateş gibi yorulmaz ve sey
yal dola tığını farkedeniniz." 

Rabclais'nin en karakteristik ica
dı, Thelemc manastırıdır. Theleme 
manastırı, Ortaçağ manastırlacına 
benzemez. 

t ü r l ü § c k i 1 1 e r i ç i n • Musiki ile şiire gelince: Her iki 
de ruhun gelişimini temsil eder. San· san'at arasındaki büyük ilgi (alaka)
atlerin. herbirine ~rasmı, üstünl~ğü· yı kabul etmekle beraber, derin ay. 
nü tayın eden de, ıfade tarzındaki ru· nniları da (farktan da) göz önünde 
hanilik derecesidir. bulundurmak gerekir. 

Mimarlık diışünceyi, gayriuzvi Şiir ve musiki, her ikisi de mal. 
maddeden alınan şekillerle müphem zcme olarak sesi kullanır. Fakat şiir 
bir surette irade ettiği için en eksik sesi, dü~ünce işareti, va51tası olarak 
san'attir. Heykeltraşlık, ruhu ifade kullandığı halde, musiki sesi kendisi
etmeğe başlar, fakat yalnız insan şek- ne gaye yapar, sese ses olarak şekil. 
linin önvcrdiği (müsaade ettiği) nis- ler verir. Şiir muhayyele için tablo. 
bette ifade eder. 1ar vücuda getirir; musiki seslerle fi. 

Resim, ruhun en gizli, en derin ta- kirler veya objeler arasında bir ahen
rafını, ihtirası ve hissi ifade eder. Bu- gi, sempatik bir ilgiyı sadece ifade 
nun içindir ki yüzeyi (sathı) yeter eder; bu suretle ruhun durumu (va
bulur ve maddeyi atar. Görünüşü ve ziyeti) hakkında müphem bir fikir 
rengi, zengin ve dc(ıŞik bir ruhani verir: muhayyeleyi tenbih etmeğe 
ifade vasıtası olarak kullanır. Bunun· muvaffak biJe olur, fakat e yanın ha· 
la beraber bu görünüş yine yer tutan yallerini ve onlann muayyen ,§ekille
(mütehayyiz) ve devamlı olan şekil· rini uyandırmaz. 
den alınmıştır. ı Her ilri san'at zaten beraberce bu. 

Ruba - kendi mahiyetine daha uy· lunabiliyorlar. F:ıkat eğer şiir eseri 
gun olan - işaretler, gereçler (mal· mükemmel ise musikiden çok yardım 
zemeler) lazım. Oyle gereçler ki, ar- beklemeğe muhtaç değildir; ve eğer 
tık yertutan (mütehayyiz) ve yerin· musiki esas gaye ise şiir metni tali ve 
de duran (sabit) hiçbir şeyi içi:ıe al- sathi kalmak zorundadır. Şiir metni 
masın (ihtiva etmesin) ve maddi ta- sadece planı hazırlamış olur. Alaka 
raf tamamile silinsin. Işte bu, musi· müsavi derecede taksim olunamaz, 
kide oluyor. İtalyan operası meydandadır. 

Musikinin gayesi, ruhu olduğu gi· Musikinin mahiyeti ve rolü belli 
bi bütün his ve heyecanlarile, - ru· olduğundan, kendi mevzuunu ne tarz. 
hun hareketleri gibi sür'atli ~e kaçak da tasarhyacağıru tayin etmek kolay. 
(firari) işaretlerle - maddi olmıyan la§ır. Musiki, mevzudan bir dereceye 
ve görülmiyen vasıtalarla ifade etmek kadar kurtulabilirse de, hakiki tesi
tir. Maddede husule gelen, fakat ar· rini yapmak için bir fikri ifade etmek 
tık hayyizi ve şekillerini hatrrlatmı· zorundadır. Fakat fikri fikir olarak, 
yan bu işaret cisimlerin dalgalanma· ~mumi nosyon olarak değil his olarak 
sından, titremesinden doğan sestir. ıfadc eder. Musikinin mevzuu, insa
Musiki görünen şekli terkettiğinden, nın içsel kısmıdır. 
yeni bir uzva, daha ruhani bir duyu "S:sler~e ruhun bu gizli hayatını, 
olan işideme (samiaya) hitap eder. b~ gızemlı (esrarengiz) hareketleri. 
Kulak bu yer tutmıyan (gayrimUte- nı canlandırmak veya bu ahenkli yan
hayyiz) işareti kavrar. Böylece, dıı kuyu (aksi aadayı), düşünceler ifade 
ve etensel (•harici ve maddi) şekilden eden kelimelerin lisanile terkip et. 
uzaklaşan ses, ruhun ve hissin yanku· mek, bu soğuk lisanı sempatik hissin 
su (aksi sadası) olmağa son derece fışkıran kaynağına daldırmak ... lşte 
elverişlidir. Musiki problemi ruhun musikiye, ~üşen gliç iş budur." 
en gizli tellerini titretmek ve o titri- Musıkının sahası böyle çevrilmiş 
yen tellerden bütün hareket ve heye- o!~kla beraber yine geniştir. Çünkü 
canları devşirmek oluyor. h~s~ın. sahası son derece geniş ve de--

Musikinin gayesi hissin son 6JTlın· ğışı~!ır. 
na varmaktır. Musiki his san'atidir. Dıger taraftan m u s i k i, hissi 
Sesle his arasında öyle stla bir ku- - spontane bağınşta - ruhtan tabii 
caklaşma vardır ki, biribirine kanş· olarak kurtulduğu §ekilde ifade ctmi· 
mı§. kaynamış zannolunur. Gayrimad- >:ecek, fakat bu ifadeyi - armoni ve 
di bir hadise olan, hakiki devamı ol- rıtm kanunlanna öre i Jcnmi - öl
mıyan ve bütün kıymetini gizlediği çül~ ve eade!1ce seslerle hafifletecek, 
histen alan ses nıha işler ve onun de· tadıl edecektır. Yalnız bu itibarla bir 
rinliklerinde uzun akisler uyandınr. san'attir ve bütün san'atler arasında, 

Musiki öbür san'atlara kıyas edilir· tabii hislerin şiddetini yatrştırmağa, 
se en çok mimarlığa yakın görünür. ruhun k~rtuluş~nu hazırlayıp onu 
Musiki de mimarlık gibi fikirleri d~~ sekın (sakın) ve saf bir beldeye 
müphem ve sembolik bir tarzda ifade göturmeğe en kabiliyetli olan bu san. 
eder. Sonra mimarlık tabiati olduğu attir. Musikinin ruh ırt bilhassa has. 
gibi kopye etmez, gekilleri olduğu gi· s~ıiyet ~zerinde yaptığr tesir bu pren· 
bi almaz· onları icat eder, hendesi sıplerle ızah olunur. 
nisbetler~ göre biçime sokar. Musi· Musiki ne müdrikenin tasavvurla
ki de hissin ifadesinden müstakil ola· nnı uyandırır, ne de şuuru - dikka· 
rak, - mözUrü. kemmiyeti, sesler!n ti dağıtaca~ -:- haya.llerle doldurur; 
uygunluğunu tayin eden - adetlenn o, sadece hassın derın mmtakasmda 
kanunlarını takip eder. Mimarlık in- toplanır. Ruhtaki içsel değişmelerin 
tizamr, tenasübü, armoniyi şekilJere bu noktasına yerleşen musiki insanı 
nasıl sokuyoraa, musiki de öylece ses· baştanbaşa kavrar ve sıtrsar. 

YARiNiN 
BÜYÜKLERi 

Yeğenlerimden b i r i bana 
hodbinliğin ne olduğunu sordu. 
Durun ona cevap verirken bu
nun ne fena şey olduğunu size 
de anlatayım: 

Hodbin olmak yalnız kendi
ni düşünmek, her şey benim ol
sun demek, başkalarını hiç dü
şünmemektir. 

Aman benim sevgili yeğenle
rim, sakm siz hodbin olmayın. 
Bu gayet tehlikeli, korkunç bir 
şeydir. 

Bir çocuğun hodbin olmasına 
hazan anası, babası sebep olur
lar. Sıhhati bozulmasın diye, 
ona fazla bakarlar. Kendisilc 
çok meşgul olurlar. 

- Aman! derler, bunu ~e • 
me!.. 

- Bunu içme ... . 
- Üşüyeceksin! .• 
- Sakın bahçeye çıkma! Ha-

va serin!.. 
- Yağmur yağacak içeri gir. 
- Boynuna atkı al ... 

Bunlar vakıa iyi nasihatler .. 
dir. Fakat dakikada bir böyle 
nasihat venneik te çocuğu şı -
martır, onu sade kendi kendisi
ni düşünmeğe sevkeder. Fakat 
o, biraz büyüyüp te aklı başına 
geldiği zaman, bir zamanlar 
kendisini bu kadar çok düşünen 
kimseleri de düşünmek meobu
riyetindedir. 

Evet, kü9ilk çocuklar, çok kü
çücük olanlar yalnız kendilerini 
düşünmekte biraz mazurdurlar. 
Çünkü etraflarındaki çocukların 
da yalnız kendilerini düşündük
lerini görerek onlardan örnek 
alırlar. 

Fakat bunun devam etmeme
si Iazımdır. Artık büyük olduk
larını söyliyen çocuklar, evvela 
büyüklüğün en birinci şanı olan 
şeyi yapmalı, yani yalnız ken-

DiYOR Ki 
melidirler. Çünkü hodbinlik, 
istediğini beğenmek, istemedi -
ğini reddetmek, başkalarının 
müteessir olup olmadığını dü
şünmemek, kendi keyfine göre 
hareket , etmek, yanındakileri 
rahatsız edip etmediğine kulak 
asmamak demektir. 

Hodbin adamlara dikkat edi
niz. Bir yerde bir eğlencede da
ima en iyi yeri kendileri almak, 
en iyi pastayı kendileri yutmak 
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isterler. En yakın dostlarım 
bile ihmal ederler. Varsa ken
dileri, yoksa kendileri. 

Onların fikrince, herkes onla
ra hizmet etmek mecburiyetin. 
dedir. Fakat onlar hiç kimseye 
bir şey yapmağa borçlu değil .. 
diri er. 

Göriiyorsunl\Z ki, hodbinlilt 
çok tehlikeli ve çok feci bir şey
dir. Aman sevgili yeğenlerim. 
saknı siz hodbin olmayın. 1 

Loire nehri civannda bulunan The
Jeme, sihirkar bir yerdir. Orada yük· 
sek duvarlardan, geçilmez &etlerden 
eser yoktur. Hatta, o korku veren klB,.
gik manastır saatine bile tesadüf edil
mez. Bilakis, gayet güzel bir manza
rası vardır. Etrafı muhteıem park· 
larla çevrilmiştir. llkçağ örneğinde 
küçük taklar, kemerler, mermerler, 
porfirlcr, ve nefis kumaşlarla süslü
dür. Rivayete nazaran, burada Yu
nan, Latin, lbrani, Fransız, Toskan, 
İspanyol dillerinde yazılmış eserlerle 
tıklım tıklım dolu gayet geniş kütüp
haneler, duvarlarına ve tavanına ar
zın tarihr ve tasviri nakşedilmiş bü
yük galeriler, bir tiyatro, at koşusu 
yerleri, f evkalide hamamlar ve yüz. 
me yerleri ve saire vardır. 

lere intizamı, tenasübü ve armoniyi Bu bakımdan musikiyi öbür san. 
sokar. Mimarlığa d i l s i z musi· atle.~le. muka,Yese. edersek, musiki.nin 
ki denilmesi bundandır. Bununla be- ve obür san atlerın yaptıkları tesırin 
rabcr, bu benır:cşliklerin (müşabehet· başka başJ:a olduğunu. anlamış olu
lerin) yanı başında, her iki san'at ara- ruz. Resım sa.n'atle~ı~d.e.. temaşa 
tunda daha büyük ayrımlar (farklar) edenle ~~~~a ~d!len, bmbınnden ay. 
kendini gösterir. Çünkü, kemmiyet ndır, hırı dıgerının karşısındadır. Mu
ve adet kanunhm her ne kadar onla· aikide, §Uphesiz sesler bizden ayrıdır; 
rı~ b i r g e (müşterek) temellerini fakat bu ayrılık k~r~~~ızda duran bir 
meydana getiriyorsa da, kullandıktan maı:ızaranın ~abıtlıgıne benzemez. 
gereçlerin (malzemelerin) iç yilzü s.csın kara~terı o ana mahsusluktur 
(mahiyeti) biribirine doğrudan doğ- (ınstantaneıtc). 

dilerini düşü~ekten va~eç - ~~--~---------------------~ 
I 

Burada, çocuklar ve mürahikler ya
§ar. On yaşından on ~! yaşına ka
dar genç kızlarla on iki yagmdan on 
sekiz yaşına kadar erkek çocuklar 
buraya kabul edilirler. 

Bu hayret verici malikanenin biri
cik kaidesi gayet açıktır: ''İstediğini 
yap!" Bu kadar özgürlük biraz tdt
likeli değil mi? Hayır 1 Çünkü Rabe· 
Jais'nin dediği gibi, hür, asil bir kan
dan, iyi terbiye görmüı ve namuslu 
insanlarla dU§Üp kalkan kimseler de, 
tabiatile, daima fazilete götüren ve 
seyyiattan. kötUlUktcn koruyan bir 
Jıassa mevcuttur. Bu hassanın adı, 
ıereftir. 

Çeviren: Sabri ANDER 

(t) On beşinci aıır Jtalyaıımn en 
büyük &•imlerinden hiri. Kendini 
genç yaşmda ilme venniftir ve fel. 
ff:fe ve il8hliyata dair tezle çok 
cür'et:kiranedir. 

ruya karşıttır (zıttır). Böylece musiki, derhal ruhun ha. 
Mimarlık, ağır maddeyi ve madde- reketlerinin i?el kaynağına süzülür. 

nin dış tekillerini alır; musiki, görül· Ruh sakin tcmaşasındaki hürriyeti 
miyen, hareket eden, zamanda geçen kaybeder, müzikal ifade bizi alır sü
scsi, nıh ve hayatla dolu olan işareti rükler. Ses, tabiatin bir kuvveti gibi 
kullanır. Görülüyor ki bu iki san'at tesirde bulunur. Benlik, ruhi varlığı. 
ruhun - biribirinden tamamile ay- nın yalnız bir noktasından kavranıl
rımlı - iki sahasına bağlıdır. mış değildir; baştanbaşa havalanml§ 

Mimarlık, okan (colossal) şekilleri· ve .hare~etc. _getirilmişti~. Buna, 
ni, aQnrasız hareketsizlikleri ve sem· - hız~ mıhanıkı olarak tesır eden -
holleri içinde gözlerimizin önünde m~z~rün ve. r!t~in ku?rct!n~ d~ ilave 
yükselttiği halde, seslerin akan dün- edınız, n:usıkının tesırlcrının ıfahını 
yası kulak vaaıtasilc derhal ruhun elde etmı§ olursunuz. 
içine süzülür ve onu sempatik heye• Bununla beraber musikinin bu kud
c.anlarla doldurur. Musikiden en çok retini mübaiağa etmemeli ve hele onu 
uzaklaşan san'at heykeltraşhktır. bizzat düşünceden. dini, ahlaki, il-

Resim, ifadedeki canlılık ile musi- mi ilah ... diişUnceden tecrit etmeme. 
kiye daha çok yaklaşır. Bununla ~- lidir. Musiki en görülmedik tcsirleri
raber, resim de heykeltraşlık gibi,ön- ni ancak barbar ve yarı soysal (me
ceden tabiatta yer tutan ve görülen deni) kavimlerde gösterir. Bu hu
§ckilleri vücuda getirir. Bu şekilleri susta hikaye olunan mucizeler efsane· 
artist icat etmez; onlan sadece yayar ye aittir. (Amphion) un rübabı yal
ve ruhanileştirir. Halbuki musikişi· nız taşlan harekete getiriyor, (Or
nas, bir metne bağlı olmakla beraber, phce) ninki kaplanları evcilleştiriyor. 
ruhun hislerini anlatmağa en elverişli du: fakat insanı medenileştirmek için 
olan kombinezonlan icat eder. Bazan da'ha ciddi başka vasıtalar, dini ve 
mcvzuunu bile unutur. ve kendi his ahlaki fikirlerin kudreti, kanunlar, 
ve heyccanlannı dile getirir. Bunun müesseseler lftzımdtr. insan yalnız 
için bu san'at, ruhu gündelik ya§ayı- bir hayvan veya sadece duyan bir var-
9ın a§ağı ihtiyaçlarından ve dilşkün- lık değildir. Akla hitap etmesini biJ. 
lüklerinden kurtarır, onun ~tırapları· meli; ikna edilmesi gereken odur. 
nı avutur. Musiki bugün cazibesini muhafaza 

Musikiıtinas, mimar ve heykeltraş- ediyor ve tesirlerinden bir kısmını 
tan ziyade kendisini fantezilerine sa- husule getiriyor; fakat musiki bir 
lıverebilir. Uyduğu kanunlar, seslerin san'attir ve tesir sahası daha dar, da
kanunlandır. Sesler ise fikre ve ke· ha bağınh (subordonnee) dır.Dini dü 
limclerin manalarına - görülen §e- şüncenin atılışlanna (Clans) yoldaş· 
killerle o §Ckillerin temsil ettikleri tık edebilir, vatan hissini, cesareti ga
fikrin birlcpniş oldukları gibi - o leyana getirebilir. Fakat vatan ve 

... 

inan hislerinin tesirile yapılan feda
karlıkları, harikaları musiki izah ede. 
mez. 

Suut Kemal YETKiN 

.Baloya 
Dans etmek için gidersiniz .• 

Bu; pek tabii ve pek doğrudur. Fa-
kat ... 1ki dans yaptıktan eonra oturmak 
mecburiyetinde kalır ve artık :l\iç 
kalkmak istemezsiniz. Çünkü; ayak
lannız ti§miş, ıztırap vermektedir. 
Nasırlarınız. sizi rahat bırakmadı
ğından müteessir plur ve suvareniz 
heba olarak keyfiniz bozulur. Bütün 
bu ıztıraplara mahal bırakmamak için 
RADlO SALTS banyosunu yapınız. 
Bu pfabahg tuzla yapacağm_g ayak 
banyoları sayesinde bckledijiniz te· 
daviyi bulacak, sancı ve şişkinlik 
zail olacaktır. Bilhassa naaırlannızı o 
derece yumuşatır ki tırnak ucile he· 

men kökünden ıöküp atabilirsini%. 
Her eczanede satılır. 

Klişe Atölyesi 
Renkll, tire, ototipi, her türlü klişe yapıhr. 

Ucuzluk, ~abukluk, iyi, temiz ve 
güzel iş 

7130 
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Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büyük felaket olan ölüm ve malQliyetin 
acdarmdan çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinizi; 

Malüliyeti de Temin Eden Senelik Te
mettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz .. Bu sigortayı memleketimizde yegane tatbik 
eden: 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

yaptığı bu yeni nevi ile ha.yat sigortalarında mUhim bir inkıltp yapmı1tır. 
Çünki bu sigorta ile : 

Ölüm ve malOliyet temin olunur - her ıene nakdi temettü verilir -
•cfat halinde müemmen meblağ derhal ödenir - mukavelenarnenin hita· 
DUnda sigortalı hayatta bulunursa ve mallıliyete uğramamış ise müem· 
men meblağ % 10 fazlasiylc tediye olunur - muvakkat ve daimi malüliyct 
müddetince Ucret alınmaz - daimi malUliyct halinde müemmen meblağın 
3 10 u ıcnelik irat olarak verilir ve vefatta ve ya mukavelenamenin bita· 
ı?unda müemmen meblağ yene tamamen ödenir. 

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

Anadolu Sigorta Şirketi 
Muamelat merkezi : İstanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef. ~ 20531 

Umumi acentalığı : Galata, tlnyon han. Telefon: 44888. 
6607 

Topoğraf ve Ressam Allnacak 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünden: 
Tecrübeli topoğrafla harita ressamları aranıyor. İs

teklilerin Ankara Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne 
I:::Jüracaatlan. (2796) (6032) 7693 

• 

·~Ayda 1 Lira Akşam Dersleri• 
Ana liıanlan iNGiliZCE - FRANSIZCA VE AL-

I MANCA olan değerli öğretmenlt>r tarafından verilır HEMEN 

· KA YDOLUNUZ Adres: Amerikan Erkek Liıan ve Ticıuet denane111 
1 - Alemdar caddeıi 23 Tel. 21737 1 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Art
tırma Eksiltme Komisyonundan: 

Heybeliada Sanatoryomu için lüzumu olan beş kalem 
ötuklav ve muhtelif sıcak ve soğuk su ve hava ister
lizasyon cihazları olbagtaki şartname ve resimleri veçhi
le açık eksiltmeye konmuştur. 

1 - Eksiltme 23 Birinciteşrin 935 çarşamba günü 
[EV K A F M U D 1 R 1 Y ET 1 1 LA N LA R 1 1 saat 15,30 da Cağaloğlunda Sıhhat Müdürlü~ü bina-
---------------------- sındaki komisyonda yapılacaktır. 

Mütevelli veya mütevelli Kaymakamlığı idaresi altın
da bulunan Vakıflar hakkında görüşülmek üzere işbu 
ilandan üç gün içinde Mülhak Vakıflar İdaresine gel
meniz bildirilir. ( 6115) 

2 - Tahmini fiat : 1880 liradır. 
3 - Muvakkat garanti 141 liradır. 
4 - Şartnameler parasız olarak Sanatoryomdan alı

nabilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 935 Ticaret Odası vesi

•--;;j~i!!!!i!ii~~~~~~İİİİİ!"• kası ile (2490 say..ılLkanunc}a...Yazılı pelge ve bu işe ye-
Jatanbu) l:lar.•ci ~r a garanti makbuz veya Banka meklupla-

1{,taab ilanl riyle belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. ( 6215) 

533 ton yerli kok kömü
rü kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Münakasası 
1 7 Birinci teşri'n 9 3 5 per
şern be günü saat 15 dedir. 
Yerli kok kömürünün mec- Kitapçılardan mrayınız. 
mu tutan 15190 lira 50 ku- ·~~~ 50 Kuruş~- • 
ruş olup muvakkat temina-
tı 113 9 lira 2 9 kuruşdur. 
Şartnamesi Ankara Leva
zım Amirliği Satmalma Ko 
misyonunda · her gün gö
rülür. Eksiltmeye girecek
ler 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 maddelerinde yazılı ve
sikalarla teminatı muvak
kate makbuz veya banka 
mektubları ile teklif mek
tublarmı münakasanm ya
p~lacağı muayyen saatten 
bır saat evvel Ankara'da 
Levazım Amirliği Satmal
ma Komisyon una verme. 
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ŞARK DEM1RYOLLARI 

t LAN 

latanbul Yöresi-Kış Servisi 
İstanbul Yöresi trenleri Kış ser

visinin 1 Birinci Tevin 1935 günü 
yürürlüğe girccegi Sayın Elıüne bil
dirilir. 

İlanlara bakılması rica olunur. 

İstanbul , 4 B. Teşrin 1935 

DİREKTÖRLÜK 

ikinci Yenileme Bürosundan : 

İstanbul Evkaf Müdüriyetiyle Ka
dıköyündc Osmanağa mahallesinde 

Arayıcıbaşı sokağında 14 No. lu ha

nede Bayan Nuriye ve Emine arala-]eri. (294) (5907) 
rında mUtehaddis dava evrakının yan 

7665 mı~ olmasına ve yenilenmesi hakkın-
* * • 

Harita Genel Direktörlüğü Satın
alma Komisyonu Reisliğinden: 

1 - Muhammen bedel ( 16000) lira Harita Genel 
Direktörlüğü için bir aded matbaa Ofzet makinası ka
palı zarfla eksiltmeye konmuşdur. 

2 - İhalesi 23-11-935 cumartesi günü saat (9) da
dır. 

3 - Şartname Harita Genel Direktörlüğü Satınalma 
Komisyonundan parasız verilir. • 

4-Eksiltmeye girecekler ( 1200) lira kanuni ilk inanç 
veya makbuzlarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü mad
delerinde yazılı vesaikle birlikde teklif mektublannr 
ihale saatından bir saat evvel Cebecide Harita Genel 
Direktörlüğü Satınalma Komisvonuna getirmeleri. 

(2849) (6121) 

Milli müdafaa Vekaletinden: 
1stanbuld1ki Kuleli ve Maltepe liselerile Bursadalci 

Bursa Askeri Lisesinin 1 O ve 11 inci sınıflarına yeniden 
talebe alınacaktır. Girmeğe istekli bulunanların bu mek
t .mlere veya Askerlik şubelerine hemen müracaatları i
lan olunur. (328) (6165) 
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daki talep ilzerine milmaleybimanın 

Kırklarelinde 20 ton ikametgahları meçhul old.uğu ~nlaşd illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllg; 
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Kültür Bakanlığı Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan: 

Eksiltmeye Konulan iş San'at 
Okullan için Makina, Avadanllk 

Ve Malzeme: 
Tahmin edilen Muvakkat 

bedel teminat 
ı - Elektrik Laburatuvar alat, 

rnakina ve malzemesi. 15.160 
2 - Tesviye, demir ve ağaç 

işleri için 32 aded muhtelif 
cins makina. 40.900 

3 -Tesviye, demir, döküm ve 
ağaç işleri için avadanlık 
ve muhtelif cins ve mikdar· 

1.137 
• 

3.067,05 

da malzeme. 13.5 72,60 1.017 ,95 
San 'at okulları için satın alınacak olan ve yukarda 

yazılı bulunan elektrik alat ve malzemesi, tesviye, de
mir ve ağaç işleri için makinalar ve tesviye, demir, ağaç, 
döküm işleri için avadanlık ve malzeme kapalı zarf usu
lile 25-9-1935 tarihinde eksiltmeye konulmuştu. 

Saptanan günde yaı>dan eksiltmede yapılan tekliflet 
haddi layik görülmediğinden yeniden 4 5 gün müddet
le ilanına karar verilmişdir. 

Bir numarada gösterilen ihtiyaçların eksiltmesi 
1 ı -11-1935 pazartesi günü saat 14 de, 2 numarada 
gösterilen ihtiyaçların eksiltmesi aynı tarihte saat 15 

de, 3 numarada gösterilen ihtiyaçların eksiltmesi aynı 
tarihte saat 16 da Kültür Bakanlığı binasında Arttır

ma Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 
1 ve 2 numaradaki ihtiyaçların teslim müddetleri de

ğiştirilmiş olduğundan umumi ~artnamede değişiklik 
yapılmıştır. Her üç numarada gösterilen eksiltmelere 
aid teklif mektubları aynı tarihte saat 13 de Komisyon 
Reisliğine verilecektir. Eksiltmeye girmek isteyenler ek
siltmeye konulan eşyaya aid şartnameleri Ankarada 
Kültür Bakanlığı Gereç Direktörlüğünden parasız ala-

bilecekleri gibi İstanbul'da Sultanahmet'te San'at Oku
lu Direktörlüğünde de görebilirler. (2868) ( 6158) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

İdaremizin Maltepe Dinamit Depoları etrafındaki 
toprak siper }erinin ( 2 7 7, 2 O) lira bedel keşifli temamiy
le 2 numaralı Dinamit deposu yanında (282.44) lira 
bedel keşifli bir bekçi tarassut kulubesi inşası şartname 
ve projeleri mucibince pazarlık suretile münakasaya ko-
nulmuşdur. 

Pazarlığa istirak etmek isteyenlerin 24-10-935 tari
hine rashyan Perşembe günü saat 14 de yüzde 7 .5 mu
vakkat teminatlariyle proje ve şartnameyi almak için 
her gün Kabataşda Levazım ve Mübayaat Subesindeki 

sadeyağı kapalı zarfla iha- rnaarnıı mebni ilinen teblığat ıfasma = Tu·· rk Hava Kurumu == 
1 ve tetkikatın 8-11-935 taribjne mü- = m -----------------------
esi 22-10-935 sah günü ya~ aadif cuma günU aaat 10 da terasına § B • • • • k p • i! 

Alım Komisyonuna müracaatları. (6188) 

pılacaktır · Eksiltmeye gir- ~arar ~erildi ti ve ıcı?'ediklcri tak· g; Uy U 1 yan g Q $ LJ !I 
rnek isteyenler ihale günü tırde gıyaplarında yenıleme muame· = B . 
teklif mektubu ile kanuni !atının yapılacaiı bildirilir. <15249) ii Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir m 
belgelerini saat beşe kadar • ii 18.cu tertip e.cı Kqlde 11 1. el Te9rln 935 dedlri 

Komisyon Reisliğine ver- • v APURCULUK ~ . B Ü y Ü k i k r a m iye e_ 
meleri ve saat 16 da Ko- m 

misyonda bulunmalıdır. {:;!~~~en~:.~;ti , ~ 200.000 Liradır ~ 
Sade yağının tahmin edilen Liman Han. Telefonı 22925. -

bir kilo fiatı 80 kuruş ilk ·' § Ayrıca : 30,000, 20,000, 15,000 12.000, 10
1
000 § 

teminatı 1200 liradır. Şart Trabzon yolu , E Llrahk lkramlyelerle beheri (50,000) Llrahk := 
GÜNEYSU Hpuru 6 Birinci· . §§ iki mUklfat vardır. 5 

namesi her gün Kırklareli t•trin PAZAR aaat 20 d• RI- ' ~. lllllllllllllllllUllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllfri. 
Satmalmf Komisyonunda ZEYE kadar. • :ıtll 

7609 görülebilir. (329) (6202) .• 

Tarım Bakanlığından: 
Memurin kanununun 4 üncü ve 5 inci maddelerinde

ki vasıflan haiz olmak şartile Bakanlığımız yayın Di
ı·ektörlüiünde kullanılmak üzere İngilizce ve Fransızca
yı Türkçeye ve Türkçeyi bu dillere çevirmeğe m4kte
dir olan ve ileride arttırılmak üzere şimdilik ayda ( 12 5 
- yüz yirmi beş) lira ücret verilmesi takarrur eden bir 
mutercime lüzum hasıl olduğu evvelce ilan edilmişdi. 
.Müsabaka günü 23-10-935 çarşamba gününe kadar 
uzatılmıştır. Ankarada bulunan isteklilerin o günü Ba
kanlığımız yayın Direktörlüğüne ve İstanbulda bulunan 
isteklilerin ise Vilayet Ziraat Direktörlüğüne aynı gün
de başvurrnaJarı ilan olunur. ( 6199) 
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/" ISTAftBULDA 

Bomonti Si e Biresı 
Müşterilerinin kazandllc arı müklfattır: 
56534 No. 100 Lira 
69241 " 60 " 65246 " 30 " 

Mükafatlarını almak i·zere numaralar bamıllerinin en geç 20 Eylüle 
kadar şırkt>te müracaatları rica olunur -· 

Çocuk Arabelarının Sergisi 
200 modelden fazla 

ŞARK PAZARI PAZAR dU LEVANT 
314 istiklal caddesi 

.,. .............. Toptan ve Perakende satış _ -

lSTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

1 ! Keşi_f bed~li 27 5 lira 8, kuru~ ~lan Gülhane parkındaki çocuk 
bahçesınde.kı oyuncakların tamın açık eksiltmeye konulmuştur. 
~artnamesı levazım müdürlüğünde görülür eksiltmeye girmek 
ısteyenler fen işleri inşaat şubesinden alacakları vesika ve 21 lira
lık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 7-10-935 
pazartesi günü saat 15 de daimi encümende bulunm.alıdır.(B.) 

J (5764) 

Bir kilosunun 
değer fiatı 

550 Kilo İspaııak 7 
350 ,, Lahana 3 
350 ,, Pırasa 5 
500 ,, • Sakız kabağı 5 
150 ,, Semizotu 3 
100 ,, Çalı fasulyesi 13 
650 ,, Ayşe kaclın fasulyesi 15 

3000 tane Patlıcan tanesi 3 
150 Kilo Barbuny,;ı fasulyasi 1 S 
450 ,, Kırmızı domates 6 

50 ,, Taze bamye 15 
200 ,, Taze bakla 2 
100 ,, Dolmalık füber 7 ,5 
200 ,, Kereviz 6 
120 ,. Havuc 6 
200 Tane Enginar tanesi 5 

1500 ,. Yeşil salata tanesi 2 5 Para 
500 ,, Marul tanesi 2,S 
600 ,, Limon tanesi 2 
40 Kilo Salamura ve taze asma yaprağı 15 

100 ,, Pancar 2 
Konservatuvar yatı kısmı için tazım olan yukarda cinsi kilosu 

ve bir kilosu ve tanesinin muhammen bedeli yazılı olan sebze 
açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde 
görülür eksiltmeye girmek isteyenler 2490 N. 1ı arttınna ve ek • 
siltme kanununda yazılı vesika ve 23 liralık muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber 7-10-935 pazartesi günü saat 15 
de daimi encümende bulunmalrdrr. (57 59) 

Bir kısım 
değer fiatı 

Sap saman 10,000 kilo 2,5 kuruş 
Kara göz yulaf ı 0,000 kilo 4 ,, 
Kuru ot 10,000 kilo 3 ., 
Vilayet aygır deposu için lazım olan yukarda cinsi ve miktarı 

yazılı bulunan 4 türlü malzeme açık eksiltmeye konulmuştur. 
Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür eksiltmeye girmek 
isteyenler 2490 N. 1I arttrrma ve eksiltme kanununda yazılı ve -
sika ve 77 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile be
raber 15 - 1 ci teşrin 935 sah günü saat 15 de daimi encümende 
bulunmalıdır. (i) (6070) 

Hiçbir müessese 

mal)azaları kadar ucuz 
ve her keseye elverişli 
fiyatlarla en iyi lngiıiz 

marka 

MUŞAMBA 
ve 

T rench-Coat' 
arm zeng·n çeşitlerini 
takdim edemez. Fiyat
lar hakkında bir f kir 
~dinmek için vitrinleri-

mize ıOtfen bir göz 
gezdir.niz 

Beyoğlu istiklal caddesi 

7751 

IStanbul Komutanhğı -
Sat.nalma Komisyonu 

il~nları 

7646 

7647 

* * * , - ~ SOMER BA K 
~ ~ ' İstanbul Komutanlığına 

bağlı kıt'a ve müessesatın 

Beykoz Deri ve Kundura Fabrikasından: 
1 - Fabrıkamızda mevcud takriben 2500 kilo kullanılmış maden 

yağları 14-10-935 tarihinde ıaat 11 de, teminatı 25 liradır 

2 - Febrikamızda mevcud ve bir ıene urfında toplanacak koçanlı 

ıığır ve dana kuyrukları 14-10-935 tarıhınde saat 14 te, 

tem• natı 300 liradır 

3 - Fabrikamızda mncud 5.000 kadar bo~ çuval 14-10- 935 ta- 1 

ribinde saat 16 da müı.yede ile ıa\ılacaktır. Teıninab 100 ' 

lıı adır ı 1 

Tafailit almak \iure tatil günleri haricinde her gün Fabrika 

Ticaret sen•isine müracaat ediJebilır. 

Motorlü vasıtaları ihtiyacı 
olan 9 kalem A, B. C mar
ka Maden yağt, Kastrol ve 
Valvalin yağları açrk eksilt 
me ile alınacaktır. Tahmin 
edilen bedel 177 l lira 34 ku 
ruş olup ihalesi 14-10-935 
g;: ... ü saat 15 dedir. Şartna
mesi Fmdıkhda Satınalma 
Komisyonunda görülebi
lir. Eksiltmeye girecekle
rin 133 liralık ilk tminat 
makbuz ve Ticaret Odasına 

• ~~~~~~~~~~öiiiii!i!~~~~~~~~i!!!!!!~~~· kayıtlı olduklarına dair ve

' • 'iATAKLI VAGON ~ ' 
ı ı 

ÜCRETLERiNDE TENZiLAT 
Vagonli Sosyetesi Türkiye Mümessilliği: 

Ankara • lımir, Haydarpaşa - Samıun ve Haydarpaşa - Elaıiı ara· 
sındaki Yataklı Vagon servısleri tarifelerinde lık Teşrin 935 ten 
itibaren tenzilat yapılmıştır. Fula malümat için ao•yetenin Ankara 
Galata, ye Beyoğlundakı acentelerıle, mühim istasyonlardaki tali 

•...-;.;iıiıoııııiii-..__.....,~ acentalarına müracaat edılmeıi. !!!!!~~~~~ • 

sikalariyle birlikte vaktin
den evvel Komisyonda ha
zır bulunmaları. (5924) 

7668 
••• 

İstanbul Komutanlığı bir
likleri ihtiyacı olan 58 ton 
sade vai?'a istekli olmadıı!ın
dan tekrar pazarlıkla eksilt 
meye konulmuştur. 

Beher kilosuna tahmin e-

-lU·YJ!i 

istiklal Lisesi Direktörlüğünden: 
1 - İlk; orta •e Jiae lmımlanna, yab n gündüz, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 

2 - Kayıt için hergün saat 10 dan 17 ye kadar gelinebilir. 

3 - İıtiyf!nlere, kayıt şartlannı bildiren ögrenekten bir tane parasız olarak gönderilir. 

•-Şehzade başı Polis karakolu karşısında Teıeton: 22ss4--• 

J~!_arı~i~•lm•h•Qavrin:?!;\~adil!:rr NoK0T.~i~Y"9..n,un"9,.~n~" 
muhammen K. 

2715 

4871 

4920 

5151 
5418 

5689 

5722 

5795 

59 i 9 

6356 

6658 
7258 
726 

Beyoğlu Firuzağa 

Silivrikapt 
Hacı Piri 

Eren köy 

Kuz(!:uncuk 
Bakırköy Yenimah~lle 

Heybeliada 

.. 
Kuzguncuk 

Ycı: ilköv Köyiçi 

Yeşilköy Köyiçi 

Büyükada Karanfil 

Büyükada Nizam 
Ortaköy 
EreiıKöy Bostancr 

Ademi iktidar 
ve 

Bel gevşekliğine 

HO MOBiN 
Galata poıta kutusu 

1255 ---· 
7749 

dilen bedel 78 kuruş olup i
halesi 12 Birinciteşrin 93·5 
cumartesi günü saat 11 de
dir. Şartnamesi Fındrklr
da Satınalma Komisyonun 
da göriilebilir. 

Eksiltmeyt:t gireceklerin 
3394 liralık İlk teminat 
mektubu veya makbuzu ile 
birlikte vak' ~"1.den evvel Sa
tına ima Komisyonunda ha
zır bulun malan. ( 5968) 

7670 

* * * 
Hadımköydeki krtaat ih-

tiyacı olan 200 ton mutbah 
odunu ve 40 ton hamam kü 
tüğü açık eksiltıneye ko
nulmuştur. 

Beher kilosuna tahmin 
edilen bedel 1 kuruş 4 5 san 
tim olup ihalesi 21 Birinci
teşrin 9 3 S pazartesi günü 
saat 15 tedir. Şartnamesi 
Fındıklıda Satınalma Ko
misyonunda görülebilir. 

Eksiltmeye gireceklerin 
261 liralık ilk teminat mak
buzu ile vaktinden evvel ko
misyonda bulunmaları. 

(6184) 

Ağahamamı 
ve Liva 

Ağaç Kakan 
Mekteb sokak 
ve bacı Piri cad. 
Çatalçeşme 

Hac1 Kaymak 
E. Turgut 
Y. Fırın 
Kuyu başı 

E. Kuyubaşı 
Y. Ulukbcy 
Y. Hacı Kaymak 
Y. İcadiye ha
mam ve Takkeci 
E.Fınn ve Ayaz
ma Y. Y eşilköy 
fırın ve cam özü 

E. Rum kilisesi 
Y. Miras yedi 
E. Karakol 
Y. Kolbaşı 
Nizam cad. 
Gürcü oğlu 

nta et me 

E.68-70-72 
Y.70-72-

15-17 

E.39-4 ı 
Y .57-59-61 

E. 16 Mü. 
Harita 28 
E.28 Y.35 
E.135-137 
Y. 27-29 
E .ve Y.3 

E.ve Y.7 

E.110 
Mahallen 34 
Harita 537 

11-12-13 
kayden 
9-11-12 

mahallen 
22/ 1-2 

Y. 27 

Kagir ve ahşap iki 300 T. L. 
hanenin ve altında Açrkarttırma 
iki dükkanın Rukiye 
hatun vakfından olan 
mahallinin 2 7 / 256 ve 
Saraç Süleyman vak-
fmdan olan mahallin 
12/ 256 His. 
9187 metre Bos- 3700 Kapalı 
tan ve iki ahşap zarf 
hane 
155 metre arsa 110 Açık 

171 metre arsa 
Ahşap kagir iki 
hanenin 22/ 72 His. 
Ahşap hanenin 
ı 12 Ilis. 
Ahpp hane 

Kagir hane ve 
arsanın 1/ 2 Ilis. 

171 
950 

190 

450 

675 

Bağçeli ahşap hane 290 

I 

Ahşap hane 

Bağçeli ahsap 
hanenin 1/ 4 
345 metre arsa 
Ba~çcli ahşap hane 
155 metre arsa 

370 

190 

210 
275 
110 

arttırma .. 
" 

.. 
u 

.. 

,, 
" .. 

1080 Kapalı 
zarf 

Avrupaya Talebe Gönderilecek 

Made Tetkik ve Arama 
Enstitüsünden: 

1.- Maden Mühendisliği tahsil etmek üzere Avrupa
ya müsabaka ile sekiz talebe gönderilecekdir. İsteyen
ıerin aşağıdaki şartlan haiz olmaları lazımdır. 

A.- Türk olmak, 
B.- Maden ocaklarında çalışa bilecek kabiliyette ve 

sxhhati tam olmak, .. Sıhhi muayene Ankara'da yaptırı-
1 ..ıkdır.,, 

C. Lise mezunu olup Fransızca, Almanca, İngilizce' 
dillerinden birisini okuyup yazabilmek, 

D. Yaşı on sekizden aşağı ve yirmi beşden yukarı ol
mamak, 

2.- Müsabaka imtihanı Ankarada Maden Tetkik A 
rama Enstitüsünde 9 Teşrinievvel 9 3 5 taril1inde yapı
lacaktır. Açılacak müsabaka imtihanında muvaffak ol
matda beraber gönderilecek t.alebelerin ihraz ettikleri 
derece itibarile ilk sekiz arasında mevki almaları lazım
dır. 

3 .- Tahsile gönderilecek olanlar ilerde tahsil müd
detleri kadar mecburi hizmete tabi olduklarından bu 
hususda vesair mükellefiyetleri hakkında bir teahhüt
name verecek> ve bunun için mü teber bir kefil göstere
cckclir. 

4 .- İsteyenlerin : 
Nüfus hüviyet cüzdanını hüsnühal varakasını mekteb 

şah;ıdetnamesini ve:)'a bunların tasdikli suretlerini ve 
dürt kıt'a fotoğrafr ile dilekçelerini 7 Teşrinievvel 935 
akşamına kadar Ankara'da Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü Genel Direktörlüğüne göndermiş olmaları 
ve TeşrinievveJ 935 tarihinde yapı1acak sıhhi muayene
.:ıe hazır bulun.malan lazımdır. (2795) (6033) 

7694 

Umumi neşriyat ve yazı ışleri Müdürü: Etem izzet BEN!CE 
Gazetec.ılik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad

·desi, 100.- Basıldığı yer : TAN matbaası. 


