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Ot:DıKODU VE POLiTiKA 

Şu günlerde, kadınlı erkekli 
ve kalabalık bir mecliste bulu
nunuz; eğer poker ve yahut 
briç, iki cinsin de biribirinden 
çok ayrı sempati ve ihtiras 
merkezlerine bağlı alakalarını 
bir masa etrafında toplayarak 
birleştirmiyorsa görürsünüz ki, 
çok defa olduğu gibi, kadınlar 
bir yana, erkekler de öbür yana 
çekilerek ayn ayrı sohbet grup
ları teşkil ederler. 

Kadınlara humma veren şey, 
moda ve sinemadan sonra, fila
mn giyimi kuşamı, falanın geli
ri masrafı, filanın sevişip evlen
mesi, falanın boşanması gibi 
mahremiyetleri kurcalayan şah
si tecessüs mevzularrdrr. Halk 
buna "dedikodu .. adım veriyor. 

Erkekler ne konuşurlar? U
luslar Kurumunun aczi, ingilte
rcnin fazla temkinli duruşu, 
Fransanın renksizliği, İtalyanın 
atılganlığı, Habeşistanın mede
niyetsizliği ve zavallılığı gibi şa
hıslar değil, milletler arasında
ki münasebetlere ait siyasi mev
zular. Bunlara da "politika,, di
yoruz. 

Dedikodu dediğimiz şey, ka
dınların estetik, hukuki, etik ve 
ahlaki ihtiraslarına, gayelerine 
pratik hayatta veçheler tayin e· 
den şahsi bir politikadır. 

Politika dediğimiz şeyse er
keklerin belki biraz da fert mi-
7.acma bağlı·ihtiraslarmı boşalt
mak için millet sembollerine bü
rünmüş sosyal bir dedikodu de
ğil midir? 

Aradaki fark, sohbetin birin
de şahıslara, ötekinde milletlere 
taalluk etmesidir. Böyle ise de
dikodu bir kadın politikası ve 
rolitika bir erkek dedikodusu
dur. İkisinin de sıkı fıkrya ha
yata bağlı, fakat lafazanlığa ka
çan abes tarafları vardır. 

Peyami SAFA 

Huıuıi Mekteplerde Muallim 
maa9ları 

Bazı hususi mekteplerin muallim 
maqlannı muntazam veremedikleri 
anlaşılmfJtrr. Bir kısım muallimlerin 
:vv~lce okuttuktan derslerin bedeli 
olarak hususi mekteplerden bir se
nelik alacakları veremiyen mektep 
idarelerine yeniden tebligat yapmış -
tır. 

Bu mekteplerin tedrisat vazivetin
den başka, idari ve mali durumlan 
da incelenmektedir. Bazı hususi mck 
teplerin finans bakanlığı ile vergi ili 
tiği olduğu da anlaşılmııtır. 

Bir Franaız generali tehrimize 
geldi 

Franunın Suriyedeki generallerin
den Honinger, dün ekspresle Paris
ten ıehrimize gelmiştir. General şeh· 
rimizde birkaç gün istirahatten sonra 
&uriyedeki vazifesine gidecektir. 

Karadeniz havaliıinde çay 
yetittirilecek 

Şimdiye kadar yapılan tetkikler, 
Karadenizde Rize mıntakaaında c;ay 
yetiıtirilebileceğini göıtermiıtir. Ta
rım Bakanlığı bu iı üzerinde etüt
lerde bulunmaktadır. 
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Server BEDi 

Cemile onlardan aynlır ayrılmaz 
tramvaya atladı. Bayazıttan geçer
ken Selimi maballebiciden evvel Uni· 
'\'enitenin kap111qpa bulmak ümidi ve 
1abır11zhfı .Cçinde indi. Hızla meyda
nı eeçti. BüyUk kapıdan içeri girer
ken Selimin yanında bir kızla bera
ber geldiğini ıörerek hemen geri dön· 
mUt ve bilyilk tat ıütunun arkaaına 
aaklanmııtı. Ne tesadüf! Bu sefer biç 
aramadı. Kim yanındaki o kız? Belkı 
de Nahidedir. 

Otus kırk adım mesafe ile arkalı· 
nna düttil. 

Kim acaba bu kız? Yüzünü de iyi
ce ıciremedi ki. Fakat boyu Cemile
den kıaa. Giyiniti de pek fevkalide 
bir tey değil. Yalnız çok rahat bir 
yürüyüşü, muntazam adım atı§! var. 
Hah 1 Ayrıhyorlar. Selim Şehzade ta· 
rafına, mahallebiciye gidiyor. Kız ak· 
ıi tarafa. 

Cemile hemen kararını verdi ve kı· 
tın peşine düttü; ona kahvelerin 
önünde yetiıti ve ıoluksoluğa önünü 
ke,erek: 

- Affedersiniz, dedi, ıize bir ıey 
eoracağım. 

Kız hayretle durank: 

r ı :.Cokul öğretmen
leri yüksek taD1sül 
astiyorlar 

Muallim mektepleri yeni muun1an 
Kültür Bakanlığına müracaat ederek, 
bir istekte bulunmava karar vermiş
lerdir. Bu huıuıta, İstanbul mual'im 
ler birliginin tavassutu da istenecek-
tir • / 

Bakanlık nezdinde te ebbüsü ya • 
pac.ak olan ilk mektep muallimleri di 
yorlar ki: 

- İki yıl var ki. mu:!llim mektep 
lcri tedrisat müddeti altı feneye t.ıka 
rılmı tır. Yani tam devreli bir lise ol 
muştur. Okuduğumuz dersler lise'e· 
rin aynidir. Son sınıfta bazı dersler
den eksik bahisler okuyoruz. 

Buna mukabil. liselerden fazla o
larak okuduğumuz birtaktm meslek' 
dersleri vardır. Biz altı yıllık muallim 
mektebi mezunlannı lisede okuy<mlar 
kadar dirsek çürüttüğümüz halde.bi
zi yüksk mekteplere ve üniversiteye 
almıyorlar. 

Halbuki biz, yüksek tahsil görmek 
için ideta can atıvoruz. Bizim kaba -
hatimiz nedir?. Malf sebepler dola
yısite çoğumuz lisede okuvamıvar k 
muaJlim mekteplerine girdik. Bize d: 
lise mezunları hakkı verilmelidir. Mu 
allim mektepleri altı ıeneye çtk•nca 
bunu ümit etmittik. Düşüncemiz boıa 
çıktı. Haklı olan isteğimizin yerine 
getirileceğini, Kültilr Bakanlığından 
bekliyoruz ••• 

Etibba oc:laıı konıreai 
Etibba odası konırcai 4 Ilkteırin

de müddeti biten idare heyetini yeni
den seçmek üzere toplanan üyelerin 
adedi az olduğu için 2 l Ilkteırine bı
rakılmıttı. l919 numaralı Etibba ada
lan kanununa ıöre odada her sene ıe 
çim yapılmaktadır. Kanunun tarif et
tiği ıekilde reyini kullanacaklar için 
odaya bir sandık konulmuı ve açık 
bu undurulmuıtur. Odaya kayıtlı 
1515 üyeye mukabil ancak 103 kiti re 
yini kullanmı11 ve seçim bunun için 
geriye bırakılmıştır. idare heyeti in
tihabı ayrn 21 inci pazartesi güııü sa. 
at 13 den 1 S §e kadar tekrarlanacak· 
tır. 

Sovyet heyeti bu aabah geliyor 
Ankarada toplanacak Uçüncü ulu

r>al tıp kongresine davet edilen dost 
Sovyet heyeti bu sabah Berlin tariki
ı~ ehrimizc gelecektir. Dost heyetin 
bu ak am hususi trenle A:n.fiaraya ha
reket ederek kongreye i§tİrak ctme1e-
ri muhtemeldir. "' 

Yolcu tarifelen 
Akay ve Şirketi Hayriye tarifeleri

ni tetkik etmekte olan Ekonomi Ba
kanlıgı tarifeler mütehassısı Royter 
bir haftaya kadar inceleme'erini biti· 
recektir. Mütehassıs, :timdiki tarifele
ri esas itibarile pahalı bulmamaktadır. 
Royter bir hafta sonra t•tkiklerinın 
sonucunu bir raporla Bakanlığa bildi 
reocek.ve limanların va7İveti hakkında 
incelemelere başlayacaktır. 

Odun, kömür fiatı yükıetiliyor 
Odun ve kömür fiatlan yükstlme

~e başlamıştır. İki ay evve odunun 
çekisi 240 kuruş oduğu halde !imdi 
280 kuru§tur. Bu aene, lstanbutda 
her yıldan fazlı odun ve kömür ıto -
ku vardır. Karadeniz sahillerinden 
külliyetli mikdarda odun ve kömür 
gelmektedir. 

Belediye. makul bir ıebep olmadan 
odun ve kömür fiatlarını yükııclten 
esnafı mahkemeye verecektir. 

- Buyrun 1 dedi. 
- lsminiz nedir? 
Kız daha fazla hayret ederek elini 

gögsüne doğru götürdü: 
- lamjm mi? Benim iımim mi? 
- Evet. 
- Benim iımim Nahide. 
Cemile, acı bir mana ile yüklü, si

nirli, fakat muzaffer bir gülütle ıı~
rıyarak doğruldu: 

- Ben de ıeni anyordum 1 dedi. 
Kız bütün bütün hayret içinde et· 

nhna bakarak. kendisine bu kadu 
teklifıizce hitap eden Cemile karıııın
da bir adım geri attı: 

- Fakat ben sizi tanımıyorum, de· 
di, bir yan'ıtlıimız olmasın? 

- Hayır. Hiç yanl19hk yok. Seli-
min mektep arkadatı delil misin aen? 

- Evet. 
- Jamin de Nahide. 
-Evet. 
~ Batb Nahide nr mı sizin mek· 

tepte? 
- Belki nrdır. 
- Selimin baıka Nffahideai" var 

mı? 

- Hayır. 
- Tamam. Ben ıeninle konuımak 

iıtiyorum. 

- tyi arm kimıiniz ıu? 
- Hepsini öğrenccekain. Şöyle yü-

rüyelim. 
Fakat Nahide lumlıdamıyordu. Ba

kıttılar. Simsiyah uçh Ye ıimaiyah 
göztu, butday renkli, ağıı büyük ve 
dudakları soluk, tayyöre benzer, boya 

Ne Dersiniz? 
SiNANIN, OT DEPOSU OLAN ESERi ! 

latanbuldan avukat Galip im
aolı bir okuyucumu:ıı ya1'ıyor: 

Bundan birkaç l'Ün evvelki 11a· 
:ııeteni:ııin "Ne deraini:ıı,, aiitunun
da Teltirdalında, Büyült Türk 
aan'atltcin Mimor Sinanın eaeri o
lan lakele camiinin bakımaı:ıı bir 
halde ve ailo olarak kullanıldıiı· 
nı ya:ıımııtını:&. Bu ya.&ıyı okuyun
ca irim aı:ııladı. Çünkü Sinanın ba
ltım•ı:ıı eaeri yalnı:ıı bir tane değil
dir. 

Tıplıı Te,irdaiında olduğu gi
bi, Sinanın, Babaealeide büyüle 
lcubbeli ve çolt lrıymetli bir camii 
daha vardır. Bu cami fehre girme 
dert td asolılardan l'Örünür, Ba
bac•lıiyc hakilıaten bir heybet v•· 
rir. 

Falrat bilir miaini:ıı iri. bu ,ünl 
... , ,imdi ne laalJeJir1. Bu cami, 
fimlli, Baboultide ot ilepoau ola
ralı kullanılıyor. Tabii çok harap 
&>e flalrımn.z bir haldedir. Cami. 
in ot depoau olaralr kullanılm1U1, 

yük bir i•tİJat aaklamasr demek
tir. Küçük bir ateıle otlar tutu
fUp, bu 6Üııel Her bütün bütün 
harap olabilir. Tarihi kıymeti ha
iz. olan hu gibi anıtlan böyle mi 
muhalaao ediyoruz. 

Bu mektubumu l~tfen ayni sü
tuna yazmanızı aaygılarımla dile
rim.,. 

Mektubu bizde mahfuz. bulu
nan okuyucumuz.un acı satırlannı 
yukarıya geçirdik, gazetemiz. bir
çok defalar tarihi anıtlara veril
meai lazım gelen önem ve muhab
bet halıkında u&ıınuzadıya nefrİ· 
yat yapmııtır. Babaeakideki cami
İn vaziyeti hakikaten acıdır Bi:ıı, 

okuyucumu:ııun mektubuna faz.la 
bir ıey i'°ve etmiyor:uz., ilgili ma
kamların 6Ö:ııleri önüne koyma~la 
ilttila ediyoruz.. 

Artık gözde ve tarihsel anıtla
nn ltıymetini hôla anlamak .:ııama 
ru gelmedi mi, diyoruz.? 

ayni :ııamanJa yangına kar,. bü- Siz ne dersiniz ? 
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Belediyeye ge~en 
Evkaf gelirleri 

Evvelce Evkafın elinde bulunan 
sular, çeımeler, mektep. medrest, tek 
keler ,avariı ve kuleizeminler mezar
lıklar ve bunlara ait vakıflar. beledi
yeye ıeçmit bulunmaktadır. 

Fakat. Belediye bunları devr al
dıktan sonra, bu müesseselere ait tah 
sillt ve tahakkukatı yapamıyordu.Bu 
mm sebebi Evkafın, bunlara ait ka • 
yıtlarını belediyeye devir etmemesi 
idi. 

Belediye tapu idaresine müracaat 
ederek. devir alınan bütün bu mü -
eıseselerin kayıtlarını çıkartmaga 

başlamııtır. Belediye kayıt arın Jırp
ıini teıbit ettikten sonra, 1935 yılı • 
na kadar birikmit olan tahakkukatın 
hepıini yapacak ve bunları tahsil ede 
cektir. Belediye bu itten epeyc-= bit 
para toj>lıyabilecektir • 

Bat~ıhk Enstitüsü 
İCjin yeni proje 

Ekonomi Bakanlığı, ıehrimizdeki 
Ba·ıkçıhk mektebini Avrupadaki etle
ri aeviyesine yükseltmek için hazırla
dıtı projeyi tamamlamııtır. Buna gö
re fimdiye kadar fazla randıman ve
rememit olan mektep, bu senebatın· 
<lan itibaren tam bir balıkçılık enstitü 
ıU haline getirilecektir. Bu yolda ya
pılacak ıılahat arasında mektep tale
besine fazla yardımda bulunulacatı 
gibi bu talebelerin iıtikballeri de em
niyet altına ahnauktır. Şimdiye ka
dar ancak dört be! talebesi olan mek· 
tep bu ıeneden itibaren tam bir faali
yet dcvreaine ıirccektir. 

Bundan batka mektebe yeniden ki· 
fi veult te alınacaktır. Talebelerin 
tam bir mütehaaııı olarak çıkabilme· 
leri için Avrupadan yeniden mütehaa 
1111 profesörler getirtilmesi de düşü
nülmektedir. Mektebin ıslahı i§'erile 
olan Tahliıine Genel Direktörü Nec
meddin, bucUnlerde Ankaraya gide • 
rek Bakanlıkla temas edecektir. 

yediği besbelli, hava sıcak olduğu 
halde kalın yünlü, bol bir elbise için· 
de kaybolan zayıf vücudile bu kıza 
güzel diyenin, Cemile akhna taıtmaga 
hazırdı. Fakat Nahidenin siyah göz
lerinde, ve çok iri, güzel siyah göz
lerinde öyle bir kibirli bakış, insanı 
yukardan a,ağı ahı. her tarafında bel
li belirsiz öyle bir azametli eda var
dı ki. Cemileye gUııelliğinin üstünlü
ğü ile öğünmek müsaadesini vermi
yor gibidi. 

TaleCle tehacümü 
rtereden seliyor? 

Lise ve orta mekteplerde kayıt "Ve 
kabul devam etmektedir. Yapılan in
celemelerden anlaşıldığına göre,İstan 
bul mekteplerinde pek fazla tehacüm 
olmasının sebebi. Anadoludan buraya 
çok talebe gelme idır. Vilayetlerden, 
şehrimizdeki liselerde yazılmak iiıe
re birçok talebe gelmektedir. Halbu
ki buna karşılık, Anadolu lise ve or
ta mektep' erinin birçoğunun talebesi 
J.ıek azdır. Ailesi burada bulunmayan 
ve hususi vaziyeti icabı burada tahsi
le devam etmek mecburiyetinde bu
lıınnıryan taJ .. henin.hıılundukları mın 
takalardaki mekteplere devam ettiril
melerini temin için bazı tedbirler alı
nacaktır. 

Orta tedrisat direktörü geliyor 
Kültür JBakanlıgt ona tedrisat ge

nel direktörü Avni"nln bugün Anka
radan şehrimize gelmesi beklenmek
tedir. Avni burada, orta tedrisat mü-. 
e ese'erind~ki muo1li,n° lt::ıdrnl:ır: "" 
münhal mualhmlikfer işi'le uğrasa
caktır. Yeniden açılan orta okul ~ube
lerinden bir kısmı münhal bulunmak· 
ta. bu yüzden bazı dersler boş geç· 
mektedir. 

Fındık konllreaine giden 
murahhaslar 

Ankarada toplanacak olan fındık 
işleri kongreıine btanbul Tecim oda 
ı· namına istirak edecek olan Fortun 
zade Omer ve it Limited direktörü 
Bedri Gönkil dün aksarwAııkarava git 
miş,erdir. Fındık kongrcai, bugün top 
lanacaktır. 

lıtanbulda bir meydan 
yapıacak 

latanbulda yapılan milli törenler, 
geçitler ve aaire için. müsait b;r mey 
dan yoktur. lstanbulun gelec~k imar 
planı yapılırken, bilhassa bu noktaya 
ehemmiyet verilecektir. Şehrin en gü 
acl yerinde, genit bir meydan vücuda 
getirilecektir. 

Ağtr afır yürüdül ... r. 
Cemile ilk önce ellerini arkasına 

koyarak lakırdıya başlamak h"vesini 
duymuıtu. Fakat kahvelerin öniinde 
bu vaziyeti almaktan utanarak çanta
sız elini aşağı bıraktı ve fazla sallıya
rak dedi ki: 

- Benım adim Cemile. Daha doğ
rusu bana Karaıı:ümrüğün Deli Cemi
lesi dedrlcr. Senin gibi okumuşluğum, 
yazmışlığım yok. Dün Selime iki sa
tır mektup yazayım dedim de becere-

KUÇUK HABERLER 

• lngilterenin Bağdat sefiri Wil
liam, dün 9ehrimize gelmiş ve akşam 
Bagdada hareket etmiştir. 

• Şehir tiyatrosunun çocuklar için 
hazırladığı temsillere evvelki günden 
itibaren başlanmıştır. ilk olarak "Ti
yatro dersi" isimli çatırlı eser oynan
mıştır. 

• lstanbul itfaiyecileri aralarında 
bir yardım aandığı kurmağa karar 
vtrmişlerdir. Bu suretle hastalanan, 
kazaya uğrayan veyahut işinden ayn 
lan itfaiyecilere sandıktan yardım ya
pılacaktır. 

• Belediye ile Evkaf arasındaki 
ihtilifh işleri halletmek üzere teşek
kül eden heyet Sürp Agop meselesini 
incelemcğe baş'amıştır. 

• Rrhtımın manzarasını çirkin bir 
ıoekle koyan rıhtım parmaklıklarında· 
ki saç levhalar bir müddet önce kal
dırılmıştı. Bunların yerine, kaçakcılı
ğın önüne ~eçmck için yeni tel levha
lar konacaktır. Bu levhalar, bugün
den itibaren yerlerine takılacaktır. 

• Bazı kimselerin şehrin civarında 
ki gece ve dereler üstündeki köprüle 
rin korkuluklannı yıktıkları. tahrip 
ettikleri ~öriilmüı;tür. Bu ~ibi kim· 
seter hakkında tiddetli takibat yapı· 
lacıtktır. 

• Limanlar genel direktörü Muh
sin Naimin Tecim itleri genel direk· 
törlüğüne atanacağı haber verilmek
tedir. 

DDI klavuzu 
Piyasada kalmadı 

Dil bayramı ilgiıile piyaaaya çıka
rılan dil kılavuzu çok rağbet gevmüş 
ve satış çok artmııtır. Bununla bera
ber Devlet Matbuıında basılmakta 
olan kılavuzların tab'ı da tamamen 
bitirilememiştir. Mekteplerin açık bu
lunduğu ve halkın öz dile karıı duy
duğu ilginin çolr olduğu bir zamanda 
kılavuz isteğinin karııtanmaması. A
nedoludaki öğretmen ve talebeleri de 
miııtkül vaziyette bırakmaktadır. Dil 
Tetkik cemiyeti tarafından yapılan 
bir tamimle kılavuzların hemen teda
rik edilebileceği bütün yurda yayıl
mıt olma11na rağmen Devlet Mat
baaııının diğer bazı işlerle m· gul bu
lunuıu bu tiddetli talebi kırmaktadır. 
Birçok yurddaşlar, kitapçılarda bula
madıklan kılavuz için Dil Tetkik Ce
miyetine bat vurmu:.lar. dolayısile du
rumdan sekreterliği de haberdar et
mişlerdir. Oğrendilimize göre, Dev
let matbaası bUtlin baskı işlerini bıra
kacak ve kılavuzlann piyaaay.ı yetiş
tirilmesine çalışacaktır. Dil Tetkik Ku 

ı,ı-uınll ~,., .. ~•1 ı. .... 1if1" ouı=tııll ., .. ~-

me!'aul olan Tahlisiye Genel Direk
törU Necmeddin, bugünlerde Anka
raya giderek Bakanlıkla temas ede
cektir. 

Üçüncü Belediye yıllıiı çıkıyor 
Belediye üçüncü iıtatiıtik yıllığını da 
hazırlamııtır. Bu seferki yıllık, geçen 
iki yılkinden daha iyidir. lstanbulun 
muhtelif beldi hadiıelerine ait mufas 
sal izahat vardır. Ayrıca Fransızca 
olarak ta bir kısım ilive edilmittir. tı 
tatistik yıllıiı bu ay ••nunda neşredi 
lecektir. Avrupa belediyelerine de bi 
rer tane g<Snderilecektir • 

Çocuk tiyatroau temıille
rine hqladı 

Sstanbul Şehir Tiyatro.u bu yıldan 
itibaren çocuklar için de oyunlar ver
meği kararlattınnıttı. llk oyunda M. 
Kemal KUçük tarafından yazılan "Ti
yatro dersi" isimli çalgılJ oyun oynan 
mıttır. lstanbul Şehir tiyatro.u, "Ço
cuk tiyatroıu" adı ile bir çocuk mec
muası çıkarmalı baılamqtır. 

medim. Batkaaı yazdı. Senin anhya· ı 
cağın yani ben ... Hani naaıl derler? •• 
Cahilim, ama oraaı senin üstüne va
zife değil. Cahilıcm cahilim. Selim 
benim kiracımdı. Hiç una benim il
mimi açtı mı? 

Nahide gecikerek, ağır ve istekıiz 
bir: 

- Hayırl dedi. 

- Senden de bana bahıctmedi. 
Ama ben ôğrendim senin ismini... Bir 
te8adüf oldu. Selimle mahallebicide 
buluşacaktık. Şimdi bekliyordur be
ni orada. Kısa kcıeyim de gideyim. 
Ben daha evvel mektebin kapııında 
ona raatlarım diye geliyordum. ikini
zi gördüm. Tahminim doiru imiı. 
Şimdi bırakalım bunlan da açık ko
nuıalım. Ben cahilim ama çok açık 
yürekliyim, açık sözlUyilm. Pek sıkıt· 
manam yalan taylemem. Ama bu 
dünya öyle yapılmıt ki, yalanm da 
olmuyor, delil mi? Çok aı .. çok az ... 
Pek ııluıınca dedim ya .•. Ha! •.• Şim· 
di de ıılrııtı da yalan aöyliyecek lln· 
mı bmi ... Vallahi tesadüf .•• Hiç •k· 
hmdan geçmezdi una rutlamak .•• 
Merak etmiyor değildim.Bir gece u
baNı kadar uyumadım: "Nasıldır bu 
Nahide~ Güzel mi acaba?" diye. En 
çok merak ~ttiiim bu idi: Güzel mi 
Biliyordum ki, mallımatlıaın, bilmit
ıin, okumutıun. Ama erkek dediiin 
güzele bakar. MaHhnat bdmı udın 
yapmaz Ben una çirkinıin de demi· 
yorum ama pek öyle ahım. §ahıın bir 
şey de deıilsin. Gözlerin §Öyle biraz 

BUDABkND~N 
~AŞILAN BiR iŞ 

Bir sımrdışlı yolcuyla konut 
tum. İstanbula ilk defa geliyor· 
muş. Şehri nasıl bulduğunu sor· 
dum ... Tabiat manzaralarına ba• 
yıldım . ., dedi. Bu benim sorgu 
ma karşılık değildi. Fakat ısrar 
etmedim .. Bir müddet şundan 
bundan konuştuktan sonra, sı• 
mrdışh yolcu : 

- Sizin şehrin en şaşılacak 
şeyi tramvayları, dedi. 

- Öyledir, dedim. 
- Yeryüzünün bütün büyük 

şehirlerinde tramvay biletlert 
istikamet esası üzerine kunıl· 
muştur. Mesela, Bebeğe gitmek 
isti yen bir yolcu, Y edikuleden 
İstanbulda, üç defa tramvay de· 
ğiştirmeğe mecburdur. Yediku· 
leden Sirkeciye kadar bir, Sir• 
keciden Eminönüne kadar iki. 
Eminönünden Bebeğe üç .. Böy
lelikle bir yerden kalkıp ayni is
tikametteki başka bir yere git• 
mek itin üç bilet almak laznn. 
Halbuki, mesela, Viyanada. Ka" 
hirede, Berlinde filan bir tek bi• 
Jetle bu üç tramvayı değiştir• 
mek mümkündür. Nasıl oluyor 
da bu meselenin hala sizde hal• 
!edilmemiş olmasına şaştnn, 
doğrusu!,. 

Sınrrdışlr yolcunun şaştığı işi 
yazması benden, bu şaşkmhğtrı 
önüne geçmek "makamı aidi11• 
den,,. 

Orhan SELiM 

Denizyollarının 
Yeni gemileri 

Denizyollan ve Akay idareleri içid 
yaptınlacak yeni vapurların projele• 
ı ini hazırlayan heyet çalışmasını bittr 
miştir. Denizyollan idaresi genel dı• 
rektörü Sadettin. ha.r:ırlanan pro3ele· 
ri Ankarayı götürecektir. Proje}er. 
Ekonomi Bakanlığı tarafından tasdik 
etlildikten sonra çoğaltılarak Avrupa• 
daki fabrikalara gönderilecektir. Ge· 
lecek tekliflerin en uygunları aynla• 
cak ve ıipari§ler ona göre verilecek• 
tir. 

Yeni ıemilerde bilhassa halkın isti 
rahati noktasından birçok yeniliklet 
yaptırılacaktır. Bu yoldan olarak biı• 
tün mevki yolcularının biribirlerile t 
mas etmeden vapura ızirip çılt.:ıı.bilme 
ıerını temın eaıcı > ı:ıl1 u.sı;r 1e1'fi~ 

yaptırılacaktır. 

Bükreş El~imiz dQlt 
Şehrimize geldi 

Bükret elc;imiı Hamdullah Sup1'ı 
'l'anrıöver, dUn saat 15,30 da Roman 
ya vapurile Köstenceden §chrimucs 
eelmiJtir. BUkre§ elçimiz bu akşa 
Ankaraya giderek iskan iıleri üzerin* 
de hükumetle temaslarda bulun&cak 
tır. Hamdullah Suphi Tanrıöver diil' 
kcndiıile görilıen bir maharririmı.z: 
ıunları söylemiştir: 
"-Yarın akıam Ankaraya giderclc 

Romanyadaki göçmen itleri üzeriııd~ 
şeflerime malumat vereceğim. Bıf 
müddettenberi Romanya hükumetıl• 
göçmen iıleri üzerinde yaptıgrmız te* 
maalarda mUsbet sonuçlar aldık. Rı>
manyadan yurdumuza göç edecek da 
ha birçok muhacir vardır. Yeni direlr 
tiflerle yakında Bükrete dönerek RO" 
manya hilkCımetile tekrar temaslar• 
batlıyacagım.,. 

bir 9ey. AlımlL Ben kalbime doğdug 
gibi söylüyorum. Kusura bakma. Se 
de bana söyle, ~üccınmem. Seni gO'; 
rünce sevindim. Pek o kadar guı 
degilsin diye. Ama lcibirlisin. Beli 
iyi aile kızısın. Esvabını boyatmışs 
ama bu zamanda herkes sıkmtıdl' 
Ayıplanmaz. Bak ben de lakırdı1' 
uzattım. ltin hulasası şu: Selimle bil 
sözlüyüz. Evleneceğiz. Sevişiyoruı
Ben ona hiçbir şeyimi esirgemcdifO' 
Anladın değil mi? Fakat bana scnd 
hiç. hiç bahsetmedi. Halbuki biliY 
rum. Seninle de sözleşmiş galiba· 
Doiruıunu söyle de aramızda arılf' 
ıahm. Aldatmıyıhm. Sen de on~ 
hiçbir teyini esirgemedin mi? Evv~ 
bunu söyle bana. Haydi timdi ce"_l 
ver bakalım. Bak ben nekadar a~ 
söyledim. 

F'abt Nahide hiç sesini çılrarm~ 
önüne bakarak yürüyordu. Yi~ 
adım kadar ıüren bir sabırdan ~ 
Cemile anıızın durdu ve Nahideyi v. 
lundan çekti: 

- Söylesene r dedi, küçükdilini"' 
eli mi yedi? 

Nahide Cemilenin yüzüne kıaa ., 
gös attıktan sonra tekrar önüne b-IJ.' 
mıftı. Mınldandı: 

- Ben her gördUğüme kalbimi ıt/ 
~m. 

Cemil. kıpkırmızı oldu ve y.ı# 
adım geri 'iekilerek: 

- DUdl1 ••. k 1 diye batırdı. 

fArb9r _; 



T A N 

iş Kanunu · projesinin bugün 
müzakeresine başlanıyor 

Muhtelit komisyon Bir Ay içinde incelemelerini 
Bitirip Kanunu Kamutaya Verecek 

[Öz:cl aytanmız bildiriyor] , satladrr ki komisyon haftada Uç gün 
Ankara, 6 toplanarak devamlı çalışma yapacak 

Iı Kanunu projesini inceleyecek ve nihayet ?ir ayda projeyi kamutay 
... genel beyetıne vermeğe gayret ede· 

cektir Komisyonun baıkaru Dr Hakkı 

Mıızhar Aydın, Kazım Nami 

olan kamutay muhtelit komisyonu ya 
zm sabah onda ilk toplantısını yapa
caktır Bu toplantıda Ekonomi Baka-
111 Celal Bayar da bulunarak komis
yona projenin esasları hakkında iza. 
bat verecektir. Memleketimizin sos • 
yal ve ekonomik hayatında müessir 
bir rol oynayacağına §liphe edilmiyen 
bu projenin bir an evvel kanun haline 
ıı;elmcsi arzu edilmektedir. Bu mak. 

Şinasi (Istanbul), mazbata muharriri 
Dr .. Rasim Ferit (Nide), sekreter la· 
maıl Müştak (Siirt) tir. 

Uyelerin isimleri de şunlardır: 
Dr. Mazhar Germen (Aydın), Nu

ri Göktepe (Aydın), Mithat (Bolu), 
Mustafa Şeref Ozkan (Burdur), Atıf 
Akgöç (Bursa), Dr. Refik Güran 
(Bursa), Fuat Sirmen (Erzurum), 
Ahmet Oz:dem· ,.,.·lı-i ebir), Hakkı 

Yuauf Kemal, Salah Cimcos 

Tarık Uı (Giresun), lbrahim Dalkı .. 
lıç (Kütahya), Mehmet Somer (Kü
tahya) Muttalip Okre (Malatya) 
Kani Akeken (Manisa). Kazım Nami 
Duru (Manisa)" Rıza Erten (Mar .. 

Muttalip, Mrııtala Şnel 

din), Cevdet Kerim ~ncedayı (Sinop) 
HulQsi Oruçoğlu (~ınop), ~usuf ~~
ınal Tengirşçuk (Sınop), Mıthat Şuk 
rU Bleda (Sivas), Nazım Poroy (To
kat) Ya§ar Yazrc:ı (latanbul), Sadri 
Maksudi Arsal (Giresun), Tahir Hi· 
tit (Manisa), Omer Küntay ~Kara). 
Salah Cimcoz (lstanbul), Halıl Men· 
te~ (İzmir), Baba Ongören ÇKar~?, 
Süleyman Demire.zen (Kayserı), Zuh 
tü Akın (Kİrklareli), Nedim Bozatık 
(Kocaeli), Ali Rıza Türel (Konya), 
Dr. Liıtfi Kırdar (Kütahya). 

Kömür Depoları Telefon Sosyete 
Kuruçeş~e--K-b-.m-ür Tozun- sine taksitler 
dan Ne Yakıt Kurtulacak? nasıl ödenecek 

Belediye depoların kaldırılmaaı kararında 
Jc~.tlj ~A~m2' h~hir alaka dQ.!.JDu_yor 

"'""-.. 

ICvru~efntecfen lıaldınlmalan mahkeme kararı ile fcahit edi· 

Kuruçe§nıe d 
len kömür depola nna bir balcıı ... 

ı volund ki epolarınm kaldırılma-
~ ı mahkeme k b ün erde ilgin aran, ug -

··r. Fakat:~= resmen tebliğ edilecek· 
kl · · · · poların başka bir vere 

a ı ışı Şttndıden ihti1ath b' 1 
alini almıJ bulunm ır mese e 

d k'' .. d aktadır. Kuruçeş-
e be ?1"ur e~Jarı bulunan sosyete 

er, u ı~te beledıyenin do~ d d y 

b" il . . gru an og-
ya ır gısı o11;1adığını kabul etmek 

e beraber bazı ısteklerde b 1 ~ 
a kararlaştırmışlardır. Bun;aunmagı 

u ·· K n sene
cel oncke, uru5eşmede ilk kömür 

e~o arı uroldugu zaman usulen b 
e?ı~eye müracaat edilmiş, izin ist e: 

ı tır. Belediyenin verdig~i resm·ı e~ 
d .. · mu-

a c uzcrınedir ki, depolar bu sahil. 
e kurulm~ştur. Sosyetelerin nokt . 
azarına gore, kömür depolarının K~ 
uçeşmeden kaldırılması kararı b 
e?beden belediyenin verdiği r~srn~ 
usaadeye temas etmektedir. 

Zaran belediye nıi ödeyecelC 
GöriiJt~ğüm~z bir depo sahibi bu 

us usta dıyor kı: 
.. _ Bu işte biz~m hiç bir suçum 

hnamak Jcizmıgelır .. Kömürleri K uz 
·ıı . ğ uru eıme sahı erıne yı marnız içb m ·· 

adeyi veren belediyedir. Buglln ~
it edilen mahzur senelerce önce d: 
evcut olduğuna göre, bize "burada 

omür deposu tesis edilemez, ba'ka 
ir yer seçiniz 1'' demesi liznngelirdi 
inaenaleyh, mes'ul vaziyette ola~ 
elediyedir. Ve depoların başka yere 
~mması için harcana.cak nakil ve te
sat masrafmı belediyenin Ödetneai 
ap eder.,. 

Belediye hiçbir nıe.u. 
liyeti kabul etmiyor 

Belediye ise, son karann hiç bir ci
tten kendisini alal<adar etmediği 
naatindedir. Belediye erkanından 
ri dün bir muharrimize bu hususta 
nları aöylcmi.§tir: 

••- Belediye. kömür depolarının 
mutlaka Kuruçeşmede kurulması li
zımgeldiği hakktnda hiç bir karar al
madığı gibi. başka yerlerde kurulma· 
sına da mani olmuş değildir. Eğer 
sosyeteler bunu nazarı itibara a~arak 
depolarını bir başka yerde tesıs et
miş olsalardı. hiç şüphes~, bugili_l~il 
vaziyet meydana gelmezdı. Ve bu ışın 
mesuliyetini belediyenin ıırtın_a yilk· 
Jemek gafletini göstennezlerdı... . . 

Bu iki görüş far~nın, .?epol~r ıçı~ 
yeni yer seçilmcsinı de guçleştıreceği 
anla!ılmaktadır. Sosyetclerin yer bul
makta serbest bırakılması, depoların 
kurulacağı yeni mmtakanın da ~ün~n 
birinde değişebileceği ve w~eledıy~nın 
bunu garanti edemiyecegı teklinde 
tefsir edilmektedir. 

Diğer taraftan, bugün Kuruçe§me 
depolarında bir hayli kömür me~cut· 
tur. Bu kömürlerin yalnız sarfedılme• 
si için en u bir sene geçmesi ~azım: 
gelecektir. Yeni depolann yerı bellı 
olduktan aonra, gelecek partiler art!k 
Kuruçeşmeye konulmıyacaktır. B1;1_!h 
tilaflı vaziyet. nakil kararının t~blıgın 
den sonra kat'i bir sonuç verebilecek· 
tir. 

r "' 20 ilkteşrin Pazar 
Genel NUfua S#yımı 
Sayım günii, aaymı i§inin bit

tiği il!n edilinceye kadar çocuk· 
lannm aokağa bırakınaymu:. 

Küçük çocukların aokağa çrk
malarından ana ve babalan 
mea'ul tutulacaktır. 

Baıvckllet 

lstatiatik Umum Müdürlüğü \.,, _______ .) 

Bono mu, Tahvil mi ? 

[Öze! aytarımız bildiriyor] 

Ankara, 6 

Iatanbut Tel_tl.@...IQJVCt;e.ıµıı'in l'J'b.A: 
atma gôrüpnClerinde aenelik taksitle-
rin nasıl ödeneceği kararlaştmlmamış 
olduğundan tediye usulünü kararla§· 
tırmak üzere hükumet adma Finans 
Bakanlığı müsteşarı Faik ve Sosyete 
adına da sosyetenin eski direktörü 
Henderson hakem sesilmişlerdi. 

Her iki hakem bu hususu bir hal 
• u r e t i n e b a ğ la y a m a -
d r k l a r ı n d a n hükumetle sos
yete bir üçüncü hakem seçilmesi
ne karar vermişlerdir. Şirketle hükü
met bu iki hakemin Türkiye Cümhu-

. riyet Merkez Bcınkasile diğeı: iki ~c: 
nebi banka tarafından seçılmesını 
karar altına almışlardır. Her ilç ban. 
Jca bugünlerde hakemi sesecekle~ ve 
hakt m, aosxeteye ödenecek taksıtl~r 
için tahvil mi, yoksa bono mu. verıl
mesi icap edeceğini kestirecektır. ~e: 
ni hakemin vereceği karar her ıkı 
tarafça kabul edilecektir. 

T arib Kurulu erkanı döndüler 
Ankara, 6 (Özel aytarımız 

bildiriyor) - Cuma günü akşa· 
mı tarihi tetkiklerde bulunmak 
üzere şehrimizden Yozgat ve 
Kayseriye gitmiş olan Türk Ta 
rih Kurumu erkanı bugün şehri
mize dönmüşlerdir. Heyet geç
tiği yerlerde tarih bakımından 
birçok mahalleri tetkik etmiştir. 

~ankırıda yer 
. Deprentisi 

Çankırı, ~. A.A. - Bugün aaat 9 
da tebrimizde bir yer deprentisi ol· 
du. 10 saniye kaaar süren bu depren· 
mede zarar yoktur. 

Boluda şiddetli bir 
depreme oldu 

Bolu, 6. A.A. - Bu gece sabaha 
kar§ı saat 4,30 da Batıdan Doğuya 
doğru 1iddetli yer 4,eprimi oldu: 3 
aaniye ıüren bu depremin §iddetın· 
den bütün ıehir halkı uykudan u· 
yanmııdt. Zarar yoktur. 

Portekizde Polonya el~iliği 
binaar tatlandı 

Li&bonne, 6. A.A. - Gösteri ya
pan bazı kimseler, Polonya elçiligi 
bina.m ta,ıamrılardar. Polis gösteri· 
ellerin buılannı yakala1JU1tır. 

italya - Habeş ı 

italya-Hab°eş Harbini Hangi 
Taraf Kazanacak? 

Bugünün Bütün Şartları ita/yan 
Ordusunun Ale11hindedir ! • 

Habeı İmparafonı munta.-cım Habeı orcluftltlu teftif ediyor .• 

İtalyan saldırı§ı ve Habe§ korun -
ması sürüyor. 

ltalyanların, bugüne kadar doğu 
Afrikasına topladıkları kuvvet 250 
bin kişi olarak tasmlanmaktadır .. A· 
şağı yukarı 11-12 tümenlik ve ikiıer 
tümenli altı kolorduluk bir ordu de· 
mektir .. Ancak bu orduyu, her halde 
gittikçe artırmak gerekecektir. 

Dengeyi (siklet merkezi) (Eritre) 
de, ikinci derecedeki bir kuvvet de, 
İtalyan somalisinde olmak üzere iki· 
ye bölünmüştür. 

Anayurda, en yakın, ve bundan ö
türü geriden beslenmesi, ve be?:enme 
si. Somalideki orduya nisbetle daha 
kolay olacak olan yer (Eritre) dir ... 

Bu 6 kolorduluk İtalyan ordusu • 
nun, ancak 2 kolordusunUtt Somalide 
geriyc..._l@lan 4 kolordunun da (Erit
rcJ de lia~liı-.ıl~f~ .. 

Ancak (Eritrc) ve (Soma1i) Eiri-
rinden hava hattile 1000 kilometre 
ve deniz yolilc 3000 kilometre uzak • 
tır .. Bu sebepten buralardaki ordula
nn elbirliği yapabilmeleri hemen he
men imkansızdır .. Buna karşı, Habet 
liler ortalama durumundadır . lç hat 
lar üstündedir. İtalyan ordusuna nis 
betle daha kolay elbirliği yapabilir .. 

• 
İtalyanlar. harekete geçmiş olmala 

nna rağmen acele ve çabuk ilerile
yemezler.Çünkü adrm adım ilerleme
ğe ve her ilerleyişten sonra ele geçir 
dikleri yerlere iyice yerleJmeğe, ve 
oraya kadar yol yapmağa, halkı ya• 
tıştrrmağa. sağına soluna kuvvet ayr 
rarak, yanlarını korumağa, ondan 
sonra ikinci bir ilcrJcyi~ daha yapma 
ğa çabalamak suretile harekete zorağ 
dırlar. (mecburdurlar) .• 

Bu, neden böyledir? Sebebi: Ha
beş is tanın, bayındırsa), tanmsal. eko 
nomik ve coğrafik durumu, bunu gc· 
rektiriyor : 

. a - İlk önce Habe§iatanda yol 
dıye, Franaız Somalisinden geçen tek 
d~miryolundan baıka, in•an eli dcğ'
~ış yol yoktur. yol, patikalardan, ke 
çı yolanndan ibarettir. Onlar da bir 
denbire boşanan yağmurlarla seller 
altında kalır ve kaybolurlar •. 

b - Habeşiatanda, modem bir or
dunun askeri için, barınılabilecek ve 
hayvanları koruyab'lecek (yiyecek) 
ve giyecek gibi hayati ihtiyaçları içi 
ne doldurulabilecek silah ve cebe yer 
leştirip yığılabilecek, depo olabile -
cek yapı yoktur.. Şehir denebile
cek biricik yeri baş şehir olan{Adiaa· 
baba) dır. 
.. c - .liabC§istan, toprağı her t~r

lu t~ıl yetiştirilmesine elverıı· 
1i olmakla beraber bugün modem bir 
ordunun askeri için yiyecek olarak, 
av ve· ev hayvanlarından batka bir 
§ey bulunmaz .. Habe§lilerin biricik 
b~sini olan arpayı da yalnız k~ndile
nne yetecek k~dar eker ve bıçerler 
o kadar. Su da derelerdeki pia ıular· 
dan ibaret .... 

• 
d - Habetistanda iklim, prtlan 

da çok değişicidir. Soğuk, orta, at • 
cak iklimlerin her üçünü de bir arada 
toplamı§ bir ülkedir. Nisandan tem • 
muz ortalarına, temmuz sonlarından 
eylill sonlarına kadar. yağmurlarla ge 
çer, büyük ıcller yapar. Her türlü 
geliı • gidi§ durur •• 

Bu suların büyük kıemı Tana gö • 
1i.ı havzasında toplanır. Bunun Mraı
rın sulanması için önemi büyüktür. 
Çünkü bu göl mavi Nilin kaynağıdır. 
Bu, liabe!istanın bu çevrelerinde ln
gilterenin neden bu kadar ilkilendi • 

ğini gösterir. • . ... 
e - Habeşistan, (çıçek). (tıfus~. 

(ma1aryJ). (Afrika hümması), .. <~ı
zanteri) gıbi hastalıkların çok surul
düğü bu gibi hastalıkların mikrop 
kaynağı olan bir yerdir. Sıcak iklim 
}erdeki sömürge seferlerinde döğii • 
§Ürken vurulup ölen veya yaralanan 
!ardan daha çok insan kaybettiren, 
tehlike asıl budur •. • 

Böyle, makineleştirilmiş modern 
bir ordunun tekerlekli taşım ve döğüş 
araçlarının yürüyebileceği yolu, mo -
dem bir ordunun askerini barındıra· 
bilec;ek yapısı, besliyebilecek tahılı, 
içebilecek auyu ya hiç yok veya yok 
denecek kadar kıt olan, üstüne tls -
lük iklimine alışmamış insanlar i~in, fr'M" lıurıunundan. gülle.sinden 

• Jror:lrunç oı.n bulaşık hastalık • 
lann kaynağ ıolan bir ülkede, modern 
bir ordunun sömürge harbi yapması. 
tarihte birçok örnekler olduğu üze· 
re, hem çok zamana, hem çok eme· 
ğe, hem de çok paraY.,a ve çok insa -
na mal olur .. 

- Burada döğü§en ve doğüşcwek 
İtalyan ordusu. iğneden. ipliğe, kop • 
çadan düğmeye ayakkabından ba§ka 
buıa kadar yüz binlerce insan için 
gerek olan donatrfı (teçhizatı) cebe
yi (cepaneyi), ıilihı, giyeceği ve 
yiyeceği ve hatti suyu bile anayurt 
tan retir:mek zorağındadır .. 

Nitekim, bugün buradaki İtalyan 
askeri, İtaly\ln gelen un makarna ve 
dana ile beslenmektedir. Bunun için 
5000 kilometrelik bu uzun ve tek de
niı yolunun hiç akşamadan, düzgün 
itlemeai ıarttır .. Süveyş kanalından 
geçeq bu deniz yolunda bu şartın 
varlığına İtalyanlar ne dereceye ka
dar güvenebilirler?. Bunu kestireme· 
yiz .• 

Ancak bunun n~ kadar önemli bir 
iş olduğunu anlıyabilmek için bir öl-
çü olarak §Unu kaydedelim. . 

Bugün Doğu Afrikasındaki 260 bın 
kiş ilikmodern İtalyan ordusunun 
yalnız bir günlük insan ve hayvan yi 
yeceğinin tutarı 7 50 tondur! J 

(Cebe), (silah), (giyecek) ve do· 
aatı ihtiyaçları bunun dışındadır 1. 

Bir ölçü daha: Bu 7 50 tonu. kara 
da 25 kilometre (birgünlük) uzak ve 
dağlık bir yere günü (!Ününe mekka
re ile uıa,tırmak için: tam 25.000 hay 
van ve 12.500 insana ihtiyaç vardır .. 
Bunların bir günlük yiyeccgi de: 137 
tbn eder il 

İtalyan orduau, Habeşistan topra· 
ğında ilerledikçe her 25 kilometre i
çin geri hizmeti İ§lerine B§ağ ıyuka· 
n bu kadar hayvan ve insan daha 
ilave etmek gerekir .. Var kiyaset .. 

Bl;J tartlar altında yapı n ve çok 
uzun süreceği şüphesiz o s6mur • 
ğe har;bindcn İtalyanın ne h ide ve 
ne durumda çıkacağını ke rmck çok 
ıüçtilr • • 

Bunun sonu Habeşlilerin davanık 
lığına, enerjilerine ve iyi veya kötü 
yönetilmelerine bağH bir iştir .• H~ • 
beşliler alıtık oldukları iklimde elbır
liği yapabilirler ve "ya ölüm ya kur
tuıu, r.. düsturunu parola edinebilir
ler ve iyi güdülebilirıe, partiyi ka
zanrdar. 

A. Rıza EREM 

(*) I. IJ. III üncü yazılar, 24. 26 
eylül ve 6 ilkteırin aayılarımrzdadır. 

(x) Dünkü yazıda Habe§lilerin 
güde bilecekleri döğil§ sistemi (geril
li) olaeafı yerde kerbeli dizilmiıtir. 
DOitultuf'U%. 

KÖRLÜJ( BAHSi 
Acıklı ,eydir. Tann kimseye ver 

mesin. Göz nuru kadar dünyada kıy 
metli ne olabilir? Bugiin aa:rın oku 
yuculara işte bu acıklı faılm ban kn 
ı-akteristik yani shTilen çkgileri 
çizeceğim. 

Bursadaki okuyuculanmdan 
Lalci'den bir mektup aldım. Bu mek 
tiıp gerçi kendi ba§ına bir acıdan y 
nıp yakılmaktadır. Bursanın ıuıu 
loğu hakkında kendiıine yapdan bi 
!ikayeti belediye azalığına seçilmi 
olan birisi dinlerken, "Ne yazık ki 
halktan değilim. Yoksa bağmr, ~ğı 
r1r bunu meydana vururdum" demiı 
Okuyucuma nazaran bu zihniyet ay 
kırı bir ıeydir. Bana ıonu-.saıuz ha 
yır. Bizde ~yle .eç:ilmit olanların 
çoğu ıeçilmiş değil aynlmı,m. Ay 
rdınca da halkın ruhunu anlamak fn
ıabnı kaybederler. Bu nokta üzcrind 
pek durmadan geçelim. Bursalı kari 
imin mektubu ile bana göndcrdi
ikinci mektuba: (Mektuplar biraz ka 
nttı ama kusura bakmayın. Hala 
mektup!) 

Efendiciklerim. MaJiim ola ki; Bur 
aada akar su muslukları, yollan, 
rulan vardrr. Suyu yoktur. Hele yağ 
mur yagmca su kesilir. Bunun hikme 
tini anJatmağa hacet -yok. Siı:e ikincı 
mekhlbun kopyesini yazıyorum: 

"Aılannn; mektubunda oturduğu 
memleketle oturduğumuz memleke · 
- yani Bursayı - (•ulu ve suM.ız) 
diye ayrnnıısın. Bak sana mukay 
li bir miaal ile mukabele edeyim: Kö 
olduğunu, gözlerinin kapalı ve içe 
doğru batık oluşundan anladığın bi 
insana şüpheıiz e.crrsın. Fakat gü 
gürbüz ve gözleri açık bir adamın ba 
karkör olduğunu öğreniratm bu a 
iki kat olur. Senin oturduğun yer za 
ten çorak bir yerdir. Suıuiluk pek 
kadar acı aelmez. Fakat ıu memleke
ti olarak tanmmı§ olan Buna baka 
köre benzemez mi? Geçende (Bu 
Sesleri) gazetesine ıöyle bir Cık 
yazdırdon: Jki memur bayan görü§Ü• 
yor: 

- Ah kardeşim! O kadar rahat ki1 
Etki Babıali efendileri gibi sabah 
yin saat dokuzda ıslık çalarak ( ! ) işi 
nin batına geliyor. Ak.-n dört bu 
çuk oldu mu ıapkasıru başroo geçiri 
yine uılık çala çala payd~ ecfjp gidi
yor. Vallahi bizim kocalanmızdan da· 
ha rahat ve bahtiyar •• 

- Kimden bahsediyorsunuz? 
- Kimseden değil. Buraanın ıula. 

mı dan •• 
Vaziyet aynen böyle. Sabiüıleyin 

yataktan kalktık mı iıin yoksa mus
luk ba!ında au bekle .• Bak ıana dabt 
fecilnıi yazayan. Dün bizimkiler ça 
mıl§ır yıkıyacaldannıt• Tesadüfen 
piri komşu da yıkıyacalanıı. hlat 
mışlar. Çamaşırcıyı çağınnıılar. Tam 
o ııra yağmur yağmaya baflamıf. Su. 
iar da kesilmiş. Artık bizimkiler elle
rinde teneke, oluk altlarından yağ• 
mur suyu toplamağa mecbur olmuı· 
lar.. Kom§unun iıe yağmur oluğu 
yokmuf. Hava da hep yağmurlu gİ• 
diyot. Yağmur yağınca da Bur.ada 
•u akmaz. Çünkü yağmur yağınca ıu· 
lar kumlu olunnuı. Depodn •Üzgeç 
te yolanuı. Kumlar •u yolunu tıka 
masın diye ıulan kesiyorlamut." 

Allah Buraalılann yardımcısı ol 
sun. Bunu öğrendikten .onra artık 
Bursaya bakarkör ve güzel bir • 
gönnüş gibi acıyarak bakacağım. 

Şimdi gelelim ikinci körlük bahsi 
ne: 

Londrada. her yenle olduğu gibi 
körler vaırdrr. Lakin onların atölyele. 
ri ve işleri de vardr. Orada körlerİD 
çoğu sepet örerler. Halk gider seyre
der ve yardam eder. Bizde gözleri gÖ• 
r;ın, fakat yürekleri kör birtakımlan 
vardır ki; sepet önnezler, alemin ba
şına çorap önneğe yeltenirler. Bunla
rı da hııı!k görür fakat acımaz ve 
dnn etmez. Cünkü bunlar yürek göz. 
lerini mahıu körletmit mahluklardlt' 
iyiyi, temizi ve gijzeli görmemek i~ 
Böylesine acınır mı? 

B. FELEK 

Altıncı Türk Tıp kurulta)'J bu
gün açılıyor 

Ankara, 6 (Özel aytanmız bil 
diriyor) - Cumur Başkanı Ata. 
türkün yüksek himayelerindeki 
Altıncı ulusal Türk tıp kurulta· 
yı yarın saat on birde Halkevin
de Başbakan İsmet İnönünün 
bir söylevile açılacaktır. Kurul· 
tayın Başkanı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Doktor Refik 
Saydandır. Kurultay dolayısilt 
sergi evinde hazırlanan sağlık 
sergisi de yarın öğleyin açıla 
caktır. Sergiyi sabahtan akşa· 
ma kadar halk gezebilecektir. 

tiç gün devam edecek olan 
kurultayın yarmki programında 
Dr. Mazhar Osman ve Fahret· 
tin Kerimin Türkiyedeki alko· 
lizm meselesi hakkındaki tezle· 
ri vardır. Bundan başka göz 
frengisinde ateş tedavisi, gözde 
kemik teşekkülleri, kısırlığın 
modem teşhis ve tedavisi ite 
alkol ün besleyici rolü var mrd ır 
gibi tezler vardır. 
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M E M L E K ET T E .TA N 
KENDiKENDiMiZE ÇAT /YORU~ 

Meydanlarımız, Belediyemiz: 
................ - a 

........... .__....._. a 

Bir Çocuğa Ylldırım Çarptı Mısırlı bir kadın 
Gazeteci 
Ya/ovada 

NAR NEYE BENZER ? 
Bu zamanda bir genç kadma. ya

nakları nara benziyor, diye kompli
man yapmak isterseniz, bu teşbihini

Sıvas, (Özel aytanmız bildiriyor) - Mehmet isminde küçük 
bir çocuğa şehir dışında yıldırnn isabet etmiştir. Taşhdere ha· 
yındırlık idaresinin yol inşaatında çalışan babasına yiyecek gö
türdüğü anlaşılan bu yavru, derhal kömür haline gelmiştir. Kü· 
çüğün cesedi muayene edilmiş, defni için müsaade verilmiştir. .. zin ho§a gideceğini hiç sanmıyorum. 

Soğukkaphcadaki Bayram 
• Sıvas, (Özel aytarnmz bildiriyor) - Avcılar bayramı, S;ğuk 
Kaplıca sırtlannda büyük bir eğlence içirwk kutlulanmıştır. 
Bayrama iştirak eden bütün avcılar, av millibakasıria girmiş
lerdir. Göydun köyünden Mehmet, en fazla av vurarak birinci· 
Jiği almıştır. Kulüp, Mehrnede mükafat olarak bir av tüfeği he. 
diye etmiştir. 

Fırtına Evlerin Damını Uç·urdu 
·Adana, (Özel aytarrnıız bildiriyor) - Son yağmur ve fırtına 

!ehrimizde bir hayli tahribat yapmıştır. lstasiyon civarındaki 
üç bliyük elektrik direği yıkddtğı gfüi yine o civarda birkaç evin 
damı uçmuştur. İnsanca hiçbir zayiat olmamıştır. Hava, dün 
aabahtanberi düzelmeğe yüz tutmuştur. 

KC;>y Muhtarlarına Dersler 
Bursa, (Özel aytarrmız bildiriyor )- Örhangazi ilçesi muh· 

tarlarına köy kanunları ve idari usuller hakkında dersler veril· 
miştir. Bir haftadanberi süren bu dersler dün bitmiş, aynlıı şe
refine bir ziyafet verilmiştir. Ziyafette ibütün ilçe işyarlan bu· 
l unmuşlardır. 

idamını istiyen Bir Katil 
~ntep, (özel aytarımız bildiriyor) - Bost:ncı lağabmı takı· 

nan Osman isminde azılı bir katil bundan bir müddet önce hapi
ıaneden kaçarak iki kişiyi öldürmüştü. Osmarun duruşması, ağır 
ceza mahkemesinde bitirilmiştir. Suçlu, son söz olarak idammı 
istediğini söylemiştir. Mahkeme heyeti Osmanın ölüm cezasına 
çarptırılmasına ~rar verilmiştir • 

Yeni Okullar Açılacak 
Merzifon, (Özel aytanmız bildiriyor) - Bu sene okullara ta. 

lebe tehacümü pek fazladır. Bu yüzden istiklal okulunun son st• 
nıf talebesi diğer iki okula verilmiş, birinci sınıflar için de yeni 
bir şube açılmıştır. Buna rağmen, müracaatların arkası henüz a
lınamamıştır. Sınıfların mevcudu 60 tan aşağı düşürülememiştir. 
Kültür direktörlüğü, ilçede yeni bir okul ~r.ılm.saaT imlarıhın tt,,.. 
rinde incelemeler yapmaktadır. 

Hekimhana Su Getirtilecek 
Akc;edağ, (Özel aytanmız bildiriyor) - Akçcdağ ilçesine 

bağlanan Hekimhanda bu yıl yeni bir uray binası yaptırılması 
kararlaşmıştır. Kasabanın giriş ve çıkış yerlerindeki mezarlık
lar kaldırılacak, toprak rengindeki evler beyaza boyanacaktır. 
Uray, su ihtiyacım karşılamak için hazırlıklara başlamıştır. Ay
rıca ilçenin telefon şebekesi de tamamlanacaktır~ 

'Akçedağın umumi görünüşü 
1 

No. t42 kıran başını elleri arasına aldı. 

Aktama doGru 
------~----·--·-······--VOSMAH 

Fazıl baygındı. Canı sert, di· 
Etem izzet BENiCE kenli, demirden bir çember içi· 

nöbetçi direktörle de başkomi
gerle konuştuklarını konuştu. 
Oradan tıpkı o karşılığı aldı: 

- Böyle bir olgu yok!. 
Sabah 

ne alınmış gibi sı'kılıyordu. 
Ayakta duramıyordu, oturanu
yordu, düşünemiyordu, konuşa .. 
m1yordu, yürüyemiyordu, gö
ğüs darlıklarına uğruyordu. 

- Allahmı ben ne yapaca-
~ ' . 

Sabahtı. Fazıl balkondan gım · • 
pencereye, pencereden kapıya, Diye çırpınryor ve hep tek 
~fadan odaya koşuyor: şey söylüyordu: 

- Güney nerede kaldın?. - Ben onsuz ya,ıryamaml 
Diye çırpınıyordu. Geceyi hep Daha ertesi gUn 

böyle geçirdi, apartmanın sokak --·-----····-·-.. ·······--· 
gören her deliğinden Güneyi Bir polis inspekteri,. bir sivil 
böyle arattı, böyle gözetledi, komiser apartnnandaydtlar. Fa. 
böyle çırpındı! Artık yorgun- zıl: 
luktan dermanının kesildiğini, - Artrk beklenecek gibi de
tıacaklarmm titrediğini, göğde- ğil. Bütün umudlarnn kesildi ı. 
sinin heyecan, üzüntü. merak ve Bundan ötesinin içinden polis 
bekleme sar'asına tutulduğunu çıkar .. 
hissediyordu. Diye güven direktörü ile gö-

._ Oof.. Ayakta duramıyo- rüşmüş: 
turn t 

1 

- Karım kayboldu. Öldü mü. 
Diye bir köşe koltuğuna çök- öldürüldü mü, ne oldu bilıniyo

tü ve bir yanardağ gibi ateş fış. rum. O ölmemiş, öldürülrncmis 

Fakat Tevrat kitabına bakar.anız es
ki Israil oğullarınca bir kadının gü
zelliğiTli anlatmak için yanaklannı na
ra benze tmenin pek şaire~ bir tc§bih 
olduğunu görürsünüz. 

Nar lsrail oğulları arasında hem bu 
kadar güzel, hem de hahamba§ıların 
ayin elbisesinde işlemeden resmi ya
pılacak kadar kutsal sayıldığı halde, 
onun vatanı ne Mısırdır, nede Filis.
tin. Yemişlerin en çoğu gibi nar da 
ilk önce bizim Anadoluda, doğu ille· 
rinden çıkmıştır. Ancak nar efsanesi
ne bakılırsa bu yemit eski Anadoluda 
pek makbul tutulmamıştır Çünkü cf 
sane, tanrıların nan başarı, Agdeıtis'i 
cezalandırmak için yarattıklanru, tim
di.ki Sakarya suyunun kızı olan Nana 
da nar tanelerini göğsüne doldurduğu 
için talih&iz çocuk doğurmakla ecza 
gördüğünü söyler. 
Narın asıl kendi vatanmda yüz bu

lamadığından dolayı olacak ki, eski 
zaman hekimleri ona pek çok bassa
lar isnat edememişlerdir. lpokrat na
nn kabuğunu yaraları -<>narmak, ta• 
nelerinin suyunu da yürek ağrılarını 
geçirmek için kullanırdı. Ondan son
ra gelen hekimlerden bazıları narın 
au.yunu göz ilacı, yahut burun ilaeı 
diye kullarunıılardır. Nar çiçekleri de 
bayanlarda beyaz çiçekler hastalığına 

Muır BtUeteciai kaplıcalarda mea• karp kullanılmJ\tır. 
lckcl'lflan ile beraber Nann yemi§ilc çiçekleri hekimlerin 

Yalova, (Oz:el aytamnız: bildiriyor) 
Mmr ıazetclecilerindcn Nimet, ilçe· 
mize gelerek gezilerde bulunmuştur. 
Gazeteci kadın, bütün köyleri ve mek 
tepleri dolatmış, incelemelerde bulun
muıtur. Yalovanın bir cennet oldu
ğunu söyliycn Nimet, "Yalovada Cen 
net'' mevzulu bir makale serisi haz:ı:r
lıyacağıru söylemiştir. Kadın gazete
ci. buradan iyi intibalarla ayrılınrttır. 

Denizlide dil bayramı 
Denbli, (Özel aytamruz: bildiri

yor) - Dil bayramı Denizlide Hal
kcvi önünde çok kalabalık bir kütle· 
nin ittirakile parlak bir tekilde ya
pıldı. Törende lise türkçe öğretmeni 
Oaman'ın türkçe söylcvile başlandı. 
Onu, bir öğrenciğin özdille yazılmış 
9ilri arkaladı. Halkevinin bandosu da 
lttiklll ve Kurultay mar~lan çalarak 
tl:>reni canlandrrdı. Gece de evin tem
•il kolu (Himmetin oğlu) piyesini 
oynadı. 

Eknıek fiabna zam 
Balıkesir, (Özel aytarımız bildiri

yor) - Uray, buğday piya1'.tsına 
uyarak ekmek Hatlarını 20 para art· 
trrmı9tr. 
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KÜÇÜK TELGRAF 
HABERLERi 

• Aydın, (Tan) - Dil bayramı 
mlinaaebetile dün aktam Aydın Hal
kevinde bir toplantr yapıldı. Erkin· 
lik martı ile baıladt. Mızıka Cümhu
riyct yeminini çaldı. Dil tarih §Ubesi 
batkanı HulUıi Aksudoğan Türk dili 
ve dil verimi baklanda bir konferans 
verdi. 'rilrkçe ıiirler okundu. Orta 
okuWılar kurultay marıı söylediler. 
Onuncu yıl marıı ~alınarak toplantı
ya ıon verildi. 

• Aydın, (Tan) - .;Aydın spor 
bölgesi batkanı inhisarlar başdirek
törii Sırrı Hun Malatyaya kaldrıldı
iından bo• kalan spor bölgesi baş
kanlığına parti başkanı Etem Kadri 
Ô%den aeçilmi§tir. • 

• Çanakkale, (Tan) - Halkcvi 
kıt için bir baırılık yapmaktadır. :Bu 
yıl evin her şubeıine daha fazla önem 

olsaydı hasta, kör, topal ne ol
sa gelir, beni, evini bulurdu. 

Diye bütün polisi telaşa ver
mi§ti. 

- En çok öldürüldü diye kor
kuyorum. Elinde dört beş yüz 
bin liralık bir para vardı. önun, 
büyük. şehir kadar büyük bir 
apartıman yaptıracağı duyul -
muştu. Büyük planlar hazırlatı
yordu. Karımı mutlaka öldür
müş olacaklar r. 

Diyordu. Ve .. bunun içindir 
ki, ilk iş olarak güven direktörü 
eve bir inspckter ve bir de ko
miser göndermişti. Bunların iki
si de İstanbul polisinin gözdesi 
detektiflerdi. Kaybolmuş kadın, 
'kesilmiş kafa, kırılmış kasa, 
gizli kalınış kanlı, ölümlü bütün 
olgularda bin bir başarrkları 
vardı. 

İn&pekter sordu: 
- Karınızın fotoğraf tarını 

görebilir miyim?. Hem bize li
zmı da olacak. Fotoğraflan ço
ğaltmak, b ü t ü n karakollara 
yaymak· ilk işimizdir. 

Fazıl: 
- Getirevim !. 

gözünde pek az rağbet gördüğü hal
de. ağacının kökündeki kabukları ao
lucan düşürmek lçin, daha geçen as
rın hemen hemen sonuna kadar, her 
devirde pek makbul tutulmuttur. Eı· 
ki zaman hekimleri onu yirmi dört 
saat su içinde tuttuktan sonra kaynat
tırarak ieirirlerdi. Sonraki hekimler 
ilaca daha modern bir ~ekil .vermek 
için ondan türlü türlü öıetler çıkar
mı!tlardı. 

Bugün narın ilaç olarak modası ar
bk geçmi§tir. Fakat, tatlısı olsun, ek
§isi olsun, nar yemi§ olarak pek çok 
hoıa gider. Tanelerin içinde besleyi
ci azotlu maddeler ancak yüzde ya· 
nm kadar olmakla beraber şekeri yüz
de onüan ziyadeee olduğundan kuv
vet verici bir yemit sayılır. 

Ancak narm tanelerini yemek hay
lice hünerli bir ittir. Tanelerinden hiç 
birini yere düşilrmcden yemek pek 
gilç olduğundan bunu başarabilenlere 
cennete gidecekleri temin edilir. Cen
nete, cehenneıne inanmıyı:tnls .. .ı,. ~; 

kolaylattırmak için onu soyduktan 
sonra tanelerini tabağa koyarak kapk 
katık yerler. Fakat bu da. nar me
raklılarınca, bu yemişe karıı adeta bir 
hakaret sayılır. Onlar, doğru usulün, 
narın kabuğu soyulduktan sonra be
yaz bölmelerin aralarındaki ktmm:r 
taneleri çiğnemeden ağızda emmek· 
tir. Bu da haylice vakit alır. 

Onun için narın en iyi tekli. onu 
şurup olarak kaynattmp !erbetini iç
mektir. Naı· şerbetinin pek nefis bir 
içki olduğunda hiç kimsenin fÜphesi 
yoktur. Şurubun içeriaine, iyi cin
sinden, biraz alkol katılına bütün yıl 
§ekerlenmedcn ııaklanıhr ve misafir 
geldiği vakit ikram edilecek en iyi ıey 
olur. 

Lokman Hekim . 
verilerek a1!amt randıman alını:nağa 
çalışılacaktır. 

• Gediz, (Tan) - Parti kurağı 
önündeki meydanlıkta binlerce bal• 
ktn iştirakiyle geniş bir toplantı ya• 
pıldr. Bu toplantıda ilçebay Aziz &a
y10 genel nilfua sayımının önemini, 
halkın, ıayım memurlarının vazifele
rini belirtti. 

Dedi, gitti. Yatak odasında 
ve salonda en yeni fotoğraflar
dan birer albüm olduğunu bili
yordu. Fakat, arandı arandı ne 
albümleri, ne de evin i~inde Gü
neyin bir tek resmini bulabildi. 
Delirecek gibi geriye geldi: 

- Resimler yok 1. 
Ve .. ilave etti: 
- Apartımanm içinde bir tek 

fotoğraf bırakılmamış! Hepsi 
birden çalınmış!. 

Ve.. gırtlağmr yırtan boğuk 
bir sesle haykırdı: 

- Karımı öldürdüler!. 
Komiser: 
- Ama siz sinirlerinizi böyle 

gevşetirseniz biz hiç.bir şe~ ya
pamayız .. 

Dedi, söz\inil sürdürdü: 
- Hiçbir yerden resmini bu

lamaz mıyız?. 'Bir tane olsa bi
ze yeter. 

Doktonm ıbirden aklına gel
di: 

- Portföyümde bir fotoğra-
fisi olacak! 
Cüzdanım çıkardı: 
- Bilmem işinize yarar mı?. 
Diye kağıtlar içinde sanlı kü· 

FAZLA SOZE NE HACET ? 

KARi MEKTUPARI 

Ampuller pahalı mı satılıyor? 
"lstanbulda halk, ampül satışında 

huırlanan matbu li&telerlc aldatıl
maktadır. 20 - 25 kurusa alınması 
kabil olan ampül, piyaSada 40 - 44 
kuruşa satılmaktadır. Bunun önüne 
geçmek için alakadarların tedbir al
maları lizımdır." 

Kasımpa§a Bahriye cadde
si 9i numarada 

Emin Demirel 

Balialorya talebeainin bir dileği 
Lise bakalorya okurlarından 108 

genç adına gönderilen bir mektupta 
deniyor ki: 

"Bundan birkaç gUn evvel eski 
usul bakalorya örneğile olan smaçla· 
rnnız: bitti. Bizler, birer gruptan ka
zanamadık. Bu tek grup yüzünden 
bir senelik hayat ve istikbalimizi kay
bettik. 

!ki ytl önce olduğu gibi, tek grup 
yüzünden amaçta kazanamıyanlara 
Üniversiteye girmek hakkım verme
sini Kültür Bakanlığından yalvarıyo
ruz:." 

Bir babanm isteği 
"Ruı harbinde askerlik ettim. Dört 

sene esir kaldan. Kolumdan, ayağım• 
dan ve karnımdan sakatıın. 

llbaya iki defa dilekçe verdim, ço
cu!umun bir yatı okuluna yatılmasını 
diledim. Cevap alamadım. Oğlumun 
bir yatı okuluna alınma.sına imkan 
yok mudur?" 

Cibali Sivrikoz mahallesi 
Kasım sokağı 23 numa

rada Haydar 
Ri .. ,,.A. .,....,1--- -. .. ? 

Gedikpaıada Saraç lshak mahalfe
sinde 4 numaralı evde oturan Ay~c 
isminde bir okuyucumuz yazıyor: 
"Maaı almak için Eminönü Kay· 

makamlığına bat vurdum. Orta katta 
bir parça beklemek zarureti baSil ol· 
du. Salonda bulunan kanapelerden 
birisine Ui9tim. lki açık pencer~ ara
sında bir saat kadar oturdum. Eve 
döndüğüm zaman yatağa yattım, bas
talanmı§tım. 

Maa1 almak için gittiğimiz kay· 
makamlık binasında iş sahiplerine bir 

mi sokakta 12 numarada 1'.li ~ 
yazıyor: 

"Gedikp~ada Emin Sinan eal 
nin kar§ısmdaki sokak, bakansıslı 
tan aptesane haline gclmi§tir. 'fi 
kuyu sokağı da pislikten geçilcnıİ1 
cek bir haldedir. 

Tcrkos, Sular idaresine bağlan 
tan aonra 300 den fazla ev balJCf 
istifade ettiği Saraç lsbak P~ ~ 
mesi haftada ancak iki gün a)cıl:ll! 
batlaınıştır. llgililerin dikkatini 9 
menizi rica ederim." 

Kadıköy uraymdan bir iıtel 
Kadıköyünden bir okuyucumuı 1 

.zıyor: 

"Kadıköy Urayının gözlerini /t 
badem ve lkbaliyeyc çevirmesini 
tiyorum. Bu taraflarda yalaktan il 
Kayışdağı suyunun yol ortaamd• 
riktiğini ve bilhaua Rasim J'f 
köşkündeki büyük köpeklerin ) 
ak§am evine dönenlere saldırarak 
hatsrz ettiklerini görüyorum. tıc~ 
bu sokaklarda bir havagazi ienerı 
yoktur. 

Hepsine değilse de bir ikisine rJ 
bulabil~cek olan Kadıköy Urayı!; 
bu işlerle ilgilenmesi çok yerinde ~ 
cakhr." 

irtihal 
Cevahirci zade Bay AbdUııatl! 

oğlu Altınordu kHibünden Bay }Jlit 
yin tutulduğu hastalıktan kurtUlaf 
yarak ~ok genç yaşında iken dlin 1 

bah vefat etmi§tir. Cenazesi bııf 
ıaat 10,30 da Kurltopraktaki evin 
kaldmlarak Oımanağa camiinde 
mazı kılındıktan .aoMa Sahrayı cJ 
.,,..w -!1 .. _.Lı... •• :_,... ~-ı- ••• 1 

Tanrı rahmet eyliye. 

ı ı-• A K B A ~ -si 
müesseseleri 

BiltiJn kitaplannızı, Le .. :ııt' 
doıyanızı, Ecnebi •• TOrkç' 
Jiıanl.rda pzete 't'e mecmu•' 

Jannııı en iyi şeraitte 

ı Akba muesseselerindef 
oda gösterilemez mi?" tedarik edehilinıin1z 

Bakmuız bir sokak •'~~~!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!i!!!!!!!!~ıtlf 
GedikpaJada Eıirci Kemalettin Ca- J 
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çük bir fotoğrafiyi çıkardı: 
- Karım bana bu resmini söz 

kestiğimiz vakit vermişti. Ö za· 
mandanberi cüzdanımda sakla
rım ve burnumda tüttüğü sıra
larda çrkarır çıkarır bakarım!. 

Polis inspekteri resmi eline 
alır almaz, uzun uıun, özenli 
özenli baktı, sonra yüzünde der· 
lenen çizgileri birden dağıtarak: 

- A •. Bu Yosma!. 
Diye haykırarak fotoğrafiyi 

elinden attı. Adamcağız hiç ur.;
madığr, beklemediği, büyük, en 
büyük bir sürprizle karşılaşmtş 
gibi sızılı bir şaşkınlık duyarak 
soruyor ve söyleniyordu: 

- Bu mu senin karın?. 
Ayol bu Yosma!. 
Önu en iyi ben tanırnn .• 
Nereden çarptr bu kadın se· 

ni?. 
Komiser ikaşlarmı 'Çata çata: 
- Bizdeki yazılr kadınlardan 

mı?. 

Diye soruyordu. lnspekter: 
- Hayır, polise düşmemiştir~ 

Yazılı orospu değil ama, oros
punun daniskasıdır. Kurnaz, ze
ki. dakika.da bir makivaj değiş-

tiren, güzel, üstün güzel, kôl1 
kan, bir bakışta gözüne tak~ 
ğı adamı sendeleten bir ka.tf 
dır. Bir günde on kılığa gı t 
baştanbaşa değişik hüviyetle f 
ribirinin tersine on kadmJJ1 
lünü başarabilir. Önun poliS·· 
ye tanıdığı ve çekindiği ~ 
adam bendim. Benim de şaş 
lık içinde ve zoruzorwu .kO 
yabildiğim tek kadın oydul~ı 

Doktor baygın bir haldeY: 
ağzından köpükler geliyordılı 
sözlerin çoğunu dinliyem~~ 
lnspekter sözünü sürdürii) 
du: 

- Bana da onu bir rastıa.11 
tanıtmıştı. Belki görüp te t~ 
yamadığım birçok durumla! 
olmuştur. En son bir akşaı11 ~ 
Mektep sokağında görmüşti' 
Ondan sonra izini kaybett 
Demek ki, sizin karınu oll1' 
Tuhaf, çok tuhaf bir şey. 

Ve .. soruyordu: 
- Bilerek mi aldınız?. ..e 
Hangi randev~ evinde ti',. 

rnrştınız?. 
Metres ıni oturuyordu?. _, 

[Arkası 
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su v u K Matmazel Doktor'un 
ALMAN 

Siyasada Durgunluk Kizıl Denizde 
CASUSU H A K i Ki E R A R 1 

Fransızlara Göre Cenevre· 35 Bin AskerDo/ores_ ~onsolosla Anlaımq VeBirSali/Jialuner 
d k·ı y k•t K I D h a·d· He11etının Başında Fransa Yoluna Tutmaıtıı e ı er a ı az nı or ar a a ı ıyor -63- . 

-. ~ - Eritreden pse- Çoli geçmeden. Jemıy. yani 
tıelen lelela lla1Mrlere can, 8hen Dol.- Amerikanm Brezilya 
bnaJı De '8P daridndea •O.temi• kCJlllOlolumuı metreli olmuştu. 
kelere dolra JOlda ollft "PUrJarda 
JJ bin ..ar lialunmaktadır. Vaktlle Peray'yi nasıl kandır-

F .a .- ntu pndi yine ba Amerikalı 
~·itaı~ :laall.ta bulQJ. etmek çareleri-

llann,.. '- A.A. - !Dı: ı...,_ =-= Bruilyadaki Ame
&1•1111 ~ dla Jlalı.tlı'•• ait- rilaa ....... :.:-: ttınzjm eden 
....... ~buüet.... ~ 
.ap ... a8nlerde ~ ......... bir memm' delil. .,. ~c!8 
AfdllaJa .... llte ltaJJaa ...... Amerika latibbarat Dairesinin 
1a•ıa_,.. mlncut etaüttercUr. Rio ele Jantr0 Jnwnmı idare 

:tm .... .ıa aWI- eden bir .. ~ 
il ltalJUlar Do-. bmmn1a benıber ya-

•- 6. ~ - N ......__ pdJlı mnaa wfmda yeni yeni -. ..,.._ .... _.......,,_ a~A: Kutello-
...... MldirildillDe llre, t..ı,.a • •-T~ .. __.. • . 
..-.. .....,. isin -ı..,__ mı mm keadiabd lattllt ewı sahi-
ı...,._ malladrlerinia toldari... bi de Aımrlwm tqldlltma da
fmdaa aefarete •pdan ı&ıUtl ka1iı blldL Buraya bircok AJmın ca-
='1.:' ,:e:1t':ı~.: mJarı de9111l ettiti için. Ame
lana~ u bir lama WJuı edile-~ IMmlarm bldıD urlan
Wlecek n 1'aalar ,...._ ttaı,a,. m llİİ·1aiaal YMituiıe llreniyor. 
Jaanket........... ~•~tt ..ı: . ~ .......... ,....,..., ... , .. _ ........ . 

Dola A&iliuı YIJi. .uu .... m Dk heci..., bu ha-
Mk X..at•nhiı vactil1eri derhal Ameribya bil- iüıi anlatarak b8qar hlacUr 

dirmek ve bu tehlikenin önüne atlıyordu. 

..,=~ ,::' a:=: seçmekti. ~ellde ~ir ~artpo~ • Nihay~t '~ kadm ı•Y'4 dl· 
uıe .. .., 111r ı>op Afrlkuı lnınet- talm tiurine Kalifomiyadaki hiyane bir fikir buldu •• bunu 
liri ~ llomaatanblı ilMSae eden aknıba1anna yıalm11 bir aelim sevgi1i9ine açtı: 
lıir ._ letntmektectir. me1eleyi balletmeie klfi idi. Bu - Mademki sen ,alım eit • 
._,. " lrftremn b8tBn lrua '" kartın i1serine ezilmit antiprin- mek istiyorsun. PekiliL Fakat _.1mnetlerl bu lromutaablaı ._. le blidln haberleri kaydetti. On ayni vapurla. beMn de ~ 

rl a1lmc1a balunacütıt. ilin IOIU'a kartmm cevabım aı.. etmeme kimle mini oJımas. 
dı: - Dotru, fakat dedikoda o-Sov,eUerln 

Tlrklyeye 16nder
dlklert ekip 

"Anneni% gayet iyidir. Hepi- lur. 
mis ayn ayn .eni kucaklar. öpe- - O halde bea bqka bir te1 
riz.., diifünd&w Mademki .. vata • Joni vapura loceilea 2·irdl~ 

Bu kartpoltalm içinde aynca na hizmet için gicliymlill&. Ben kamaruma pimdi. Dolona ...._.._ .• _ 
ıb1i mtirekkeple Brezilyadaki de vatanıma hianet için a,ni Bruilyadald ulibi•haner heyet( 
Alman cuualan h.mda uzun vaputla hareket edebilirim. tarafıiıdmı yapdm blJlk ini d 
boylu malGmat veriliyor ve Do- - Nuıl? renle ufarlandı. 
lora'e bun1ann tefi olan Wil-· - Burada diplomatlar ara- KoU.S ~ doluydu. Göt-
tıeım'l bulmuı bildiriliyordu. llnda iyi bir me.Jdimis var .. ._ l8lıde 1llr lah'biahmer madaly• 

Dolara destıal IÖylenen ada- o'nun kibar muhitinde bizi tam- il parlıyordu. 
mı verilen adreste buldu. Bu mıyan kalmadı .• Şimdi ben der· Matmazel Doktor yeni biı. 
suretle artık bütün tehlikenin hal faaliyete geçerim. Buradaki maceraya daha atdmıftı. 
önüne geçilmif oluyordu. Bre- Salibiabmere bqvunırum. Mllh Fakat bu a:m maceramn ne. 

. .,. DG1otel ,.. 
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SAaLıK, ESENLiK 

Çirkinlikten Güzelliğe 
Güzel yiiz, boyun boaun dilz~ü

gu, kıvraklığı kifiye sosyal bir deger 
verir. Bunda ne JÜphe .•• Sevimli bi~ 
yüz, yüzdeki ince çizgilerin tatlı Ha 
desi davranıtlardaki çalım, incelik 
kolaylık, kıt1aca, divan ~irlerinin o 
(kaddi hiramanı) hayatta faydalı bir 
imtiyazdır. 

Bayanlar gilzelliklerine retuJ yap
mada haklıdırlar. Tablosunu canlan
dıran bir artist kadar. Bir inigiliz 
feyleeofu Stüvart Mil §Öyle dü§ünü
yor: 

Giızellik kitiye tabiatin en güzel 
•ergiaidir. Bir ırkm en güzel ele-
manıdır: eğer fiziyolojik bir müvaze 
rıenin ifadesi olursa. Çok ıez ao.yal 
eşitsizliği - müsavataızlıgı • düzeltir. 
Görmez misiniz bir kral güzel bir köy 
lu kızı ile evlenir. 

Kitinin içinde ıizH bir buy var. Bu 
huy ti çocuklukta kendini gösterir. 
Kiti en değersiz ıeyleri bile bedii bir 
dütünce ile seçer. Bütün aan'at eser
Jeri hep bu huydan, bu duygudan do 
ğar. Güzelliği aramak dogufumuzda 
vardır. Elinizdedir, isterseni.z çirkin 
olmazsınız. 

Yüzdeki, boydaki gizli ahengi mey 
«lana çıkarmak o ahengi bozan eksik 
lıkleri düzeltmek için hekime danışa 
bilirsiniz. Böyle yapmakla hevesini -
:zı yapmış olmazsınız. Uzviyetin vazi
felrnndeki muvazeneyi yeniden ku -
nr ve hayat imillerınin artmasına 
yardım edenliniı:. 

B<Syle duıunuraeniz bu iıle uğraı
magı havai bulmazsınız. 

Güzel ve göıterilJIİ olanlar hayat 
yarışında kazanıyorlar. Batı ülkelerin 
de herbangibir mağazaya girin. Tez 
gih baıındakiler gürbüz ve gösteriı
lidir. Kiliselerde bile böyle. İsanm 
feyiz çefmesine giden yoldaşlar ara
sında kör, topal, kambur "gÖremc.zsi
niz. İçlerine sokmazlar onları. Çehr~ 
zugurtlugü, beden düşkünlüğü bir za 
nat sahibinin kıymetini düşürüyor. 
Saçtan ktrçıllan\ıı. yüzünün çizgileri 
bır genç simadaki ifadeyi kaybetmİJ 
bir işçi, itinden .çıkarsa bir daha iıe 
ıgetirmesı tehlikeye düıer. Beyinleri 
ile çalııanlar bu itte karlı. Tecrübe 
yaıla arttığı için hekimlikte ihtiyar 
bir sima da.ha ziyade itimat ve emni
yet kazandırıyor. Bazı kitiler kırk 

yapndaki bir hekimi genç buluyor -
larl ..• 

Beden eksikliklerini dü.zelterek, 
çok gez, çirkinlikten sakınılabilir. Ve 
bu fıekimin,ııhhatı korumak bilgisinin 
ve terbiyenin itidir. Bir kötü düşünce 
bu iıe engel oluyor. Erkekler hele 
kadınlar, guya ayıp bir ıey yapıyorlar 
mıt gibi, bu türlü meşguliyetlerini 
gizliyorlar. Ayıp olan ıey çocukları- . 
nın güzellikleri ile alikadar olma -
mak: işte o ... 

Bir kız çocuğu, diılerl ileriye fır
lamıı. Düzeltilebilir. Göz biraz içe
riye yahut dııarıya kayıyor. Göz kür ' 
resini hareket ettiren etlere dokunu
vermekle çocuğun bakışı yerine geti 
rilir. Şu çocuk tavtan dudak; öteki
nin çenesi öne doğru çıkmıı, ağzına 
aldığını iyice çiğnemiyor. Cerrah on 
lan düzeltebilir. Yazık değil mi, öy
le kalırsa •• 

Yüzün buruıukluklarmı düzelten, 
karın yağlannı biçime sokan cerrah
lık ameJiyelerinin her gün yapılan a
meliyeler sırasına girmesi arzu olun 
maz mı? Sarkık memeler, SPQrlara, 
danslayı engel. Cerrah biçakla doku
nuveriyı, biçimine giriyor. Göreceksi 
niz. Çok yakında hastanelede yeni 
servisler açılacak. Kapılannrn üstün
de §Öyle yazılı: ''estetik hekimlik, ve 
cerrahlık servisi,, 

Yiyip içmede, oturup kalkmada 
sağlık, sağlamlık törelerini gözetmek 
le birçok çirkinlikler düzeltilebilir. 
Genç kızlar ıtiıman1ıyor mu. yemek
lerin çeşidini, mikdr.rıru azaltıvcdn; 
önünü alabilirsiniz. 

Talim ve terbiye de.batkı kusurlar 
gibi, belkemiğinin biçimsiz durumlar 
almasına enğel olur. 

Sipsivri bir boy, bos yuvarlak bir 
gövde ratizm gibi ıslah olun~bilir. 

İlk talim ve terbiye muhitlerinde 
çocuğun ahıtığı bir yüz buruttunna 
ıı, çehrenin herhangi kaba J.ir ifade
si gitıide yüzde silinmez bir iz hıra 
kır. Ve belki bu onun şahsi değerini 
düşürür. 

Bedenin eksikliklerini, biçimsizlik 
terini düzeltmek 60lyal vazifeferden 
sayılmak gerektir. Hem sosyal bir va 
zife, hem de aan'at randımanlarını art 
tıran ve iyi bir sıhhat muvazenesini 
dcatckliyen bir yardımcı ..• 

Dr. Rusçuklu Hakkı 

Hava Teklikesini Bilenler 
'Ankara, 1. A.A·. - Hava tehlike

ıini bilen üyeler listesi: 
Kostantin. Iatanbul Panorama bah

~esi sahıbi 50, bir defalık: Hüseyin 
20; Huseyin Günar 20; Luigi Ma
r~lh. Banka Di Roma M"'ı.idürü 20; 
Cheny Moiz 20; Ziya Sipahi 34; 
Adem Sipahi 33; Mehmet Sipahi 33; 
Halit Ziya Uşaklıgil 20; Viktor Tu
hatof 20; Rakım 20; Yahni 20; Sab
Ti evranos 20: Sami Göçen 20; Meh· 
met Yazan 20; • Hodara 25; Hakkı 
Halit 20: Cevat Tahsin 20; Ali Rı
za 20; Arif 20; Basri Pilot 20: Tev
fik Salihattin makinist 20; Refik Mü
ni.ır ZO i lzmir Emanet Çiftlik Şirketi 
7 5: Bursa Nakliyat Birliği 40; Sala
mon ReJak 20. 

Ankara, 2. A. A. - Hava teblike
ıinı bilen uycler listesi: 

Bei\çct Hıfzı Omekal, lstanbul 
~bıt Efendi Hen tecimer 20; Avni, 
Urfa • Mardin Nakliyat Şirketi 30; 
Sırrı, Şark Nakliyat Ambarı 20; 
Maksut Papazyan, tecimer 25, bir 
dcfahk; Çarkaoglu Mahmut. Çivril 
Bozdag köyünden 20; Molla Hasan 
oglu Kadir, 1oför 20; Mıstık, Sivrihi
aar kahveci 20: Süleyman oğlu Şük
Tiı, Yaralı köyUnden 20; Nuri, Paşa 
Kadı köyünden 20; Alit Benliyaver, 
Viran köyünden 20; Adalı oğlu Ha
m. Babalı köyünden 20; Yörük oğlu 
Hasan, Kaymaz yaylbmdan 20: Yö
:ruk oğlu Mustafa, Karacaviran kö
yunden 20: Hacı Ahmet ve Yusuf, 
Jkbiden 50: Abdurrahman Ayvaz oğ
du, Yaralıdan 20; Mehmet Şakir oğ· 
Ju, Yaralıdan 20: SaWıattin, Mühen
dis Sandıklı - Afyon - Antalya demir
yolu muteahhidi 50; Halit, Kayserili 
müteahhit 50: Arim. müteahhit 50; 
Mustafa Adil, müteahhit 25; Musta
fa, mutcahhit 25: Halil Hırkalı oğlu, 
Kılandıras köyünde çiftçi 20; Battan 
Hactt Şacıil oğlu Muhacir, Belkavak 
köyünden 20: Mehmet, Ankara Tab
takalede tatlıcı 20: Şevki, Safa Oteli 
Müsteciri 20; lamail, Konak İktisat 
mutfağı 20. 

Ankara, 3. A. A. - Bava telılike
ıini bilen üyeler listesi: 

Recep, Ankara Kızılırmak Kıtaat• 
hane.aı 20: Recep, Sanayi caddeai 50: 
Hu.eyin, Mildafaai Hukuk caddeai 
20; Mebmet,Akltöprtide keresteci 20; 
Ihsan, Istasiyonda No. 127 20; Ha
aan, Kvdeıler Puan 20; Rifat Çul
ha zade 150; Bayan Adviye Muhittin 
25; Ba)'9n Memnune 25; Tayfur, 
methur tavuk~u 23; MU9tafa Zihni 

Adana 40; Ali Nasibi 20: Apti Pa
mukçu SO; Muhaan oglu Veli, Salih
li 20: Arap oglu Mehmet 20; Ibra
him Topçu Mardin 20; Reşit Gürs
hi 20: H. lsmail ogtu Mustafa. Edre
mit Altınoluktan 20: H. Muhterem, 
tecimer 20; Sabit, fabrikatör 50; Il
yas Çavuı. Altınoluktan 20; H. Rifat 
gazozcu 20: Sezai, fabrikatör 100. 

Ankara, 4. A. A. - Hava tehlikesi
ni bilen üyeler listesi: 

Hüsnü Sunar, Aydın Tayyare Bi
let Bayii 20: Ahmet ve kardeşi Nuri 
Şakirzade 40: Ali, Forbest makinisti 
20: Hacı Adab Mustafa 20; Sarıoğlu 
Ali, Ereğ1iden 20: Borazan Mehmet 
Kayapmardan 20: Hasan Fehmi Da· 
mar, Izmir 25: Hasan Tahsin Piyale 
Makarna Fabrikatörü 100 lira. bir de
falık; Nuri Srtlu Erboy. avukat 20; 
Kamal Aktaf, Hilal Eczahanesi 20; 
Etref Sami 20; Refacl Leon, elbise
ci 20: B. L~on Refae) Artidi. ıişeci 
20: Osman Rami Kınacı 20: Mısırcı
lar Birliği SO yarım 200: Şarl Siloy 
ve Galizi Baharatçı 25; Banko Ko
merçiyale Direktörü 20; Avram Şül
man ve oğlu Kazmirci 20; Mehmet 
Susmuı Ali oglu 20: Yonto Adato 30, 
evvelce kaydedilmiı, bunu ayrıca ba
ğıılamıttır: Iamini bildirmiyen bir 
zat 25; Remzi Kütük, tekerci 20: 
Mustafa Mısırcı 20: Bohor B. Albağ
lı 20; Mehmet Aslan 20; Aziz ve Ha
lil 20. 

Ankara, 5. A. A. - Hava tehlike
ıini bilen üyeler listesi: 

Ibrahim Abdurrahman, I.zmir 20, 
yardım 10 lira: Rafail Kunyo 20; 
Mustafa, Bigada kasap 20; Salih, Bu
cada 20: Ali Çavuş ve biraderi 25, bir 
defalık; Mehmet Nuri Kara Süleyma:ı 
oğlu 30; Ali Emin 25; ismini bildir
mek istemiyen bir zat 200, bir defa
lık; Davit Sason, kazmirci 20; Ahmr.t 
Cemal Tahmisçi, demirci 20, yardım 
10 lira: Abdülkadir ve Be§ir Miri 
Kalom oğlu yağcı 20: Abidin ve Hul
ki Mollazade, tecimer 100, yardrmı 
400 lira: Muammer Lutfi, keresteci 
30: J. M. Taranto, çivici 20; Ahmet 
Hamdi 25: yardımı 25 lira: Hamza 
Rüstem 20: Ahmet Etref, eczacı 20; 
M. Şakir Yalnuoflu, avukat 20; E
len Kave, doktor 20; Zibil, doktor 
20; Şükrü Cevahirci, tecimer 20, yar
dmu 30 lira; Şarl Primüs, boyacı 25; 
Ahmet Hamdi Dana 20: lbrabim Res
mi, sünnetçi 20; Süleyman Ferit, ec
zacı 25; Rept, doktor 20. 

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

teklilerin Ankara Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne 
• r.ıüracaatlan. (2796) (6032) .7893 

KROKiLER 

Anadoludan lstanbula gelen en gü· 
zcl hediyelerden birisi de halk türkü
leridir. Halk türkülerinin Istanbulda 
gördüğü rağbete yerli mallarımızın 
tutulduğunu gördilgüm zaman duy
duğum sevinçle seviniyorum. 

Belki bütün ıevdiğimiz ıeyler kar
§lltnda bir ürperme hissederiz. Fakat 
halk türkülerinde sinirleri bir elektrik 
hızile çarpan bir ıey var. Halk tür
külerinin çarptıgı insanlar arasında 
kulakları garp musikisinden kana ka
na hissesini alan insanlar var. Bun· 
lardan birisile bir gün tramvayla Sir
keciden geçiyorduk. Tam gramofon 
satan dükkanlardan birisi önünde 
tramvay birkaç dakika durmuıtu. Bu 
aralık dükkanlardan birisinden Ana
dolunun en içli yüreklerinden birisin· 
den kopup gelen bir halk türküsün
den birkaç satır dinledik. Kulakları
nın terbiyeli olduğuna iman ettiğim 
arkadat ta benim kadar derin bir 
zevkle bu gUzel tUrkUyU dinlemi§ti ... 
Bu yanık türku giılü çimen ve adı 
Yemen olan bir yerden bahsediyor vo 
tüyler urperten bir boyun büküşü ile: 
Giden gelmiyor. acap nedendir? .• di
ye soruyordu. Fakat yarabbi bu ne 
güzel, bu ne büyük, bu ne uçsuz bu· 
cakınz bir ıoru§tU. Bethoveni veya 
Vagneri sevi,i, halk türkülerine ba
yılmasına mani olmıyan arkadaşıma 
çok hoıuma giden musiki parçaları
nın bende yaptığı tesiri asansörle aşa
ğı inen bir insanın duyduğu hisse ben
zeterek anlatmaga çatışıyordum. Bu 
vücudun ne tarafında olduğu belli ol
mıyan bir boşluk. tuhaf bir ürperişti. 
Kulakları terbiyeli arkadaş güldü 

ve: 
- Bu, tertemiz bir aan'at ürperişi· 

dir, dedi. Botluk de4iğin ıeyin vücu
dun ne tarafında olduğunu bırak 
alimler arasın. Her halde kamıınızla 
dinlemiyoruz ... Yalnız birçokları halk 
türkülerinde daha çok edebiyata aşık 
oluyorlar. Fakat şu muhakkak ki şim
di dinlediğimiz türküyü kupkuru bir 
kitapta okusaydık acaba yine bu ka· 
dar hoşumuza gidecek midi? 

Bana karnımızla dinlemediğimizi 

Bizimdir 
~ ~~ 
l ~ı~ " ..... -

öğreten kulakları çok tetbiyeli arka· 
daşım halk türkülerinden, her ıeyden 
evvel melodiyi çekip alıyor v~ arda
kalanı ıairlere bırakıyordu. 

- Meseli, diyordu: Analarımız biz 
daha kundakta iken, paıanın, lolıcm 
ne olduğundan haberimiz yok iken 
bize: "Benim oğlum pa~ olsun nin
ni!..'' diye ninniler söylerler ... Kun
daktaki bizleri uyutan ilerde paşa ol
mak tesellisi. vidi defil, anaınızıp gü 
zel sesi ile ninninin yeknesak melodi
sidir. 

e 
Fakat sessiz halk türkülerinde bu 

arkadaıın ,airlere bağı§ladığr satirlar 
içinde ne yanık Anadolu yolları, ne 
atılmaz dağlar var. Hasretin, ayrılı· 
ğın sembolü olan dağlar sıra sıra. di
zi dizi. halk türkülerinde yer almış
lar. Halk tUrküleri var: Oliimün bir 
giln hepimize mukadder olduğunu an
latmak içln blai ... eli ucunda en ka
tı yapraklı çiçeklerin barınamıyacağı 
ruzgarlar esen bir dağa çıkarır. Ora
da biu kanıt kana bir top gül kokla
tır ve sonra oradan bizi ayaklamnızm 
altına serilen boşluia salıverir. Bu bir 
Karadeniz türküsüdür: 
Şu dağın baıında bir top sır::ln ... var 
Hey Allahtan korkmaz 
Sana da bana ölüm var! 

• Tüneller Anadolu dağlarını zorlu 
birer burgu gibi delip geçmeden her 
dağ bir sevgiliyi yavuklusundan, ayı
rır ve her dağın ardında birçok defa 
erişilemiycn bir ııla yatardı. Bu uç
suz bucaksız dağlar Y,alnız halk tür
külerine sığar. Bu masal devleri halk 
türkülerinde uyur. Uyanır, esner. 
halk türkülerinin melodisini Şopen'i 
ıevdiği kadar seven arkadaf, melodi
sini alsın. Başı boş. çiğdem kokan 
da~lan bize bıraksın. Bu da bir dağ 
türküsüdür: 

Ferman padişahınsa 
Dağlar bizimdir 

Öl,.nle'f ölsün 
Sağlar bizimdir. 

' 
Bedri RAHMi 

lstanbul Komutanhğı Satmalma Komisyonu ilAnları 

Muhammen bedeli ( 4401) \ ma Komisyonunda her gün 
dört bin dört yüz bir lira öğleden evvel görülebilir. 
olan Rontken malzemesi a- Eksiltmeye gireceklerin 
çık eksiltmeye konulmuş- ( 102) liralık ilk temin:1t 
tur. İhalesi 1 7 Birinciteş- mektubu veya makbuzu ıle 
rin 935 perşembe günü saat birlikde vaktinden evvel 
15,30 dadır. Şartnamesi Satınalma Komisyonunda 
her gün öğleden evvel Fın- hazır bulunmaları. (6086) 
dıklıda Komutanlık Satın- 7734 • • • alma Komisyonunda görü- 300 aded hayvan başlığı 
lebilir. Eksiltmeye. girecek- 9 Birinciteşrin 935 Çarşam
lerin (330) üçyüz otuz li- ha günü saat 11 de nümu
rahk ilk teminat mektubu nesi veçhile pazarlıkla ab
veya makbuzu ile birlikde nacaktır. İsteklilerin 113 
vaktinden evvel satınalma liralık son teminat akçeleri
komisyonunda hazır bulun- le birlikte vakti muayye-
malan. ( 6084) ninde Fındıklıda Komu-

7733 tanlık Satmalma Komis
••• 

Beher kilosunun tahmin 
edilen bedeli ( 9) kuruş o
lan ( 15000) kilo nal demi
ri açık eksiltme ile satın a
lınacakdır. İhalesi 17 Bi
rinciteşrin 9 3 5 perşembe 
günü saat 1 S dedir. Şartna
mesi Fındıklıda Satmal-

yonuna gelmeleri. ( 6 2 21 ) 

DOKTOR 

Rusçuk ıu Hakkı Ozaı 
Gala~aarayda Kamuk ecubaneu 
karpsmda Sahne 10bimda 3 nu-
maralı apartunanda 1 numara. 

7599 

' - ıe. tas 

t Unutulur mu? 

Çılgınca sevgilerin bile bir gün u
nutulacağını bilmeyenler ve buna i
nanmıyanlar çoktur. Bunlar sevdikle 
rinden ayrılınca ya91Yamıyac:aklannı 
sanırlar.Fakat milyonda biri müstes
na, üst tarafı hem yaıar, hem bir 
batkaıını severek yafU. 

Amca imzaaile bize mektup yazan 
genç sevdiği kızın sevmekte olduğu 
genci unutut> unutmıyac:ağından §Üp 
helidir. Hattl unutamıyaca~ndan e
mindir. Anlatıyor: 

''HK&rdaki yalılarını bırakarak bu 
yuın bapnda Taksimde bize komşu 
gelen bir ailenin genç km ile -tanıJ
tml. Anası ve babası bana kar§l çok 
sempati gösterdiler. Beni ve annemi 
sık sık davet ettiler. Kızın terbiyesi 
ve ailesinin kibarlıgı bende ona kar
!• gizli bir sevgi uyandırmakla be • 
raber bunu belli ctmeğe cesaret bula 
mıyordum. Çünki kmn daima çekin 
gen bir hali vardı. Derken bir pazar 
günü hep beraber adaya gittik. Tepe 
ye çıktık. Büyükler geni§ sandalye -
lerde uyuklarken biz çamlann ara -
sına daldık ve ona kendisini sevdiği
mi söyledim. Dallarla me1gul gibi gö 
rünerek cevap vermedi. Sonra uzak 
denizlere dalan g(;zlerinin yaıardığı 
nı gördüm. Hayret içinde neden ağ -
ladığıru aordum ve pek mü§külat ile 
anlattı ki,Hisarda yahlannm yanında 
ki yalıya geçen yaz gelen bir genci 
çılgınca sevmit; onun tarafından da 
sevildiğini sanmıı ve geçen sene bü
tün yaz baıbaıa birçok delilikler yap
mıılar. Kııın sevdiği gencin ailesi 
lstanbula inen bu haftada 'liç gün o
nu gidip vazifesinin başında bulmuş. 
Beraber Beyoğlunda dolaımışlar; si
nemalarda bulugmutlar. Ve nihayet 
it ailelerine aksetmif, evlenmek üze
re imitler. Fakat babası bu genç hak 
kında tahkikat yapınca onun çok i -
di, pespaye bir mahlCık olduğunu, 
ti mektep aıralanndan batlıyan ve ha 
la devam eden bir ahlaksızlıkla her 
kesce tanındıgını ögrenmiş. Kızına 
anlatmış. Bu evlenmenin imkansız ol-
d"i" ...... ;•-lono r'lr""'· 11'!'11-.... a~c 
kız, bu sene gene bu ablanız gençte 
ailesinin Hisara tatındıklarını öğre -
nir öğrenmez babasının evini Taksi
me taşımı§ olmaısma rağmen ve bü -
tün rivayetlerin hakikat olduğunu 
kendisi de tahkik ettiği halde unu
tamadığını itiraf etti. Beni çok be
ğendiği hatta istersem benimle ev
lenmiye bile h a z ı r olduğunu, 
çünki öteki gençle evlenmesinin im 
kansızlığıru anlattı. Hiçbir tey söy
lemedim. Onunla buna dair başka bir 
!Jey görüşmedik ve o günden beri ev
lerine çok seyrek gidiyorum • 
Halbuki bu macerayı dinledikten son 

ra da onu sevdiğimi hisediyorum Fa· 
kat bir başkasını delice seven herşe 
ye rağmen seven bir kızdan bana ha 
yır gelir mi, ötekini bir gun unutur 
ımu?,, 

Tabii unutacaktır. Onun timdi a• 
bn gözyaıları elinden giden bir sa• 
adet içindir. Geçen ya.z Boğaziçinde• 
ki m~tap alemlerini, gizli sevipele 
rini hatırlıyor ve bir daha bunları ele 
geçirmenin azabı ile ağlıyor. Yoksa 
bir zamanlar ıevmiı olduğu gençten 
artık nefret ettiğine ıüphe etmeyiniz 
ve başhyacağınız kurla onda, o kötü 
gencin içi11de bulunduğu tatlı hatrra.
ları da sileceğinize emin olunuz. • Dimyata irince 

İmzasının üstüne gazetemizin al• 
tı senelik ve daimi okuyuculanndari 
olduğunu kayda lüzum gören H. T. 
bir aJk kurbanıdır. Bir sevgilinin kalı 
nna uğramIJ. sözüne kanarak hem 
işinden, hem sevgisinden olmuJtur, 
Dinleyiniz: 

"Bir vazife ile bir evde çalıJıyor • 
dum. )\yni evde bir ktz vardı. Ben 
bu kızı sevmeğe baıladım. Onun da 
beni sevdiğini sanıyordum. Fakat 
mevkiim nazik oldugu için bir tilrlü 
cesaret edip kalbimi açamadım. Du
yulacak, beni işimden atacaklar diye 
korkuyordum. Derken benim yapama 
dığımı o yaptı: Bana kalbini döktu, 
Nihayet ben onu almıya söz verdUnıı 
o da bana varacaktı. Gözyaşları isin• 
de bu aşk için and i~tik. Eğer ben 
kendisini istediğim zaman vermezler 
se it bununla kalmıyacak, beni İJi~ 
den çıkaracaklardı. Nasıl ki öyle ol· 
du. Beni yerimden ettıler ve ba§k& 
bir yere gönderdiler, hem daha adt 
bir iıt, hem de bir giınlük uzakta bir 
İJ. •. Bu nakil bana 250 liraya mal. ol 
du. Zarar yok; aşk için feda olsun. 
Fakat kendisinden, U2'.uruna bir fllıl 
ugratılrugım kı.zaan f"..ı nu; .. lup :aı. • 
dım. Uç a1danberi yazdığım mektup 
]ar da gerı geliyor.Taahhütlü mektup 
gönderdim. ''Kabul etmiyor,, diye 
iade ettiler. Bu ne demektir, bu kadar 
gadrolur mu?., 

Buna Dimyata pirince giderken e1' 
deki bulgurdan olmak derler; çok 
kimsenin batına gelir. Bu maceraya 
atılırken bazı tehlikelerini göze al• 
mı9sınız. Yalnız itlnizden olmayı he• 
saba kattığınız halde sevgiliden ol • 
mayı aklınızdan geçirmemitsiniı. 
Evdeki pazar çarfıya uymaz; ne ~ı • 
karsa bahtına, diyip geçiniz. 

Denizli lii Daimi Encümeninden: 
Denizli Memleket hastanesine satın alınacak ilaç ile 

alat 20 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 
1 - İlacın tahmin edilen bedeli 2200 lira ve ilatın 

muJ'ıammen bedeli de 950 liradır. Her ikisi için ilk temi .. 
nat akçesi 236 lira 20 kuruştur. 

2 - İlaç ve alatın müfredatlı listeleri İstanbul, tz .. 
mir ve Denizli Sıhhat Müdürlüklerine gönderilmiştir. 

3 - Eksiltme müddeti 27-9-1935 tarihinden 
16-10-935 Çarşamba gününe kadar 20 gündür. İhale 
2490 sayılı artırma ve eksiltme konunu hükümlerin~ 
tevfikan 16-10-935 çarşamba günü saat 16 da Denizli 
lli Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

4 -1laç ve alat ihale tarihinden itibaren bir ay için4 

de Denizli Memleket Hastanesine teslim edilmiş bulu• 
nacaktır. • 

5 - Eksiltmeye girmek isteyenler muvakkat temı .. 
natlarını bankaya tevdi ederek alacakları makbuzu tek• 
lif mektublariyle birlikde Denizli İlbaylığına göndere-e 
ceklerdir. 

6 - İlin ücretiyle ihale pulu ve masraflan üstenci .. 
ye a1 ttir. ( 6181 ) 

Daktilo Aranıyor 
Maden Tetkik ve Arama Ensti· 

tüsünden: 
Türkçe, Almanca ve Fqtnsızca iyi bilen kuvvetli bit 

daktilo işe alınacağından, isteklilerin Ankara' da M•" 
den Tetkik ve Arama Enstitüsüne vesikalariyle müt'" 
caatlan. Bu dillerdeki yazdan icabında bizzat kal~ 
alabilen namzetler tercih olunacakdır., (2797) (6034 



Levski Dün 4 -O Yenildi 
Fenerbahçe Tesadüflerden Doğmayan Haklı 

Ve Farklı Galibiv t Kazandı 
Levaki dün ikinci maçmı, bir

kaç oyuncu ile takviye edilmit 
Fenerbahçe talamile yaptı. 

DünJdi yamnuda kanflk ta• 
kımlar tefkilinde, bir takmım 
kendiıile anla .. bilecek bir tek 
talanı o)'WlCUlariJe takviye edj. 
lirle daha muvaffak oJacatı na.ı 
nri;veaini gözönünde tatarak i
kinci masa çıkacak tabmmızın 
daha iyi oynayabileceii kanaa
tini bealeıtıittik. 

Dün sahada iki takım biribirlerine buket verir ve nutuk sövl•rlerbıl 

Dün Levald ile oynayan Fe
nerbahçe talmm da, aldığı eo
nuçta daha iyi oJm.tkla beraber, 
bunu bir tarafa lmalanak, o
yun noktalmdan daha muvaf
fak oldL 

Bir llıere dilnldi maç, birinci
sinden çok daha seri ve çok da· 
ha detifikti. llk maçta cöriilen 
mOaotonluk diinldinde cöriihnü 
yordu. Talmnlannda ufak tefek 
defifiklikler ~ Bulprıar, 
bu lef• biru daha dtitcün ve 
hiç ...._ Udnd maçı kazan. 
rnak d~le daha seri oyna 
cblar. 

Buna rajnıen ve takmımuz 
fevkallde O)'Unlarmcfan birini 
a,nı.,,.,,,.kla beraber Levaki 
:.1mm bu lefer de 4 - o yenil-

• Maça '-tlarken 
. ~ava )'ine Cumartesi günkü 

daha iyi oynamaları da Jrabil o
labilir. Çünkü aiatemleri ayrı o. 
lan taknnlann dalına blribirinin 
oyununu bozduklan da bir haki
kattir. 

N_.t oJD&Clılar? 

Dört golde de Bulgar kalecisi 
ne hata bulmak kabil değildir. 
O dereceyi bulmut golleri, sayı
lı kalecilerin bile yemesi mukad·? 
derdir. • I 
Sağ müdafi ile sol muavinleri 

çok muvaffak oldular. Hele sol 
muavin, boyunun kılahğma rağ 
men futbolil çok iyi anlam11t bu 
oyuncudur ve talamdakileriıı en 
iyisidir. 

Orta bir oyun gösteren öte • 
kilerin nefes kabiliyetleri, daya· 
nıklıklan, kırılmıyan bir gayret 
göıtenneleri her türlü takdire 

. değer. 

Bizimkilere gelince, kaleci 
Necdet mükemmeldi. Degaj
manlan da kuvvetlidir. Müdafi
ler, Yaşar ile Faruk bellibatlı 
bir hata yapmadan oynadılar. 
Fakat her ikisinin de çok daha 
iyi oyunlarını görmüşüzdür • 

l'lbi açık ve çok ıüzeldi. Statta, 
l'Uar ~ldutu için tabiatile ilk 
maçtakinden fazla leyİrcİ \'Udı. 

BulprJırdaıı IOlll'a Abaya 
çı~ Fenerbahçe takımı şöyle 
teskil edilmi•ti• 

Cevadı da iki müdafi araım~ 
• koyabiliriz. O da daha iyi oyna-

F•t»rbabge taJmm dlJn IAvüi ile biritad~ dıjl zamanlarm parlaklığını 
gösteremedi. Mehmet Rqat ve 

kardı. Vakıa hakem bunda hak· Rqat Fena defildijer. Uıtleri· 
h idi, fakat yapmıuydı, hatti ne diltn vuifeyi yaptılar uyı

Necdet 
Faruk Yqar 

. Cevat LQtfi M. Reşat 
Fıkret, Naci, Ruih, Şabaıa, Ni. 

yui 

en oywac , ilnqten Fa-
ruk ve Ruih ile Galatuaraydan 
LGtfi idiler. 

LGtfi licliyor mu? 
Fenerbabçe talamında bir G. 

Saraylı futbolcu görünür görün. 
~ Myirciler aruında bir de
dikodu batlaclı. Kimisi Lfitfinin 
Gaıatuaraydan çıkıp Fenerbah
çeye airdiiini, kimisi de Fran
~~.~decefi söylenen bu fqt· 
~tin bir defa da Fenerbah
çe takmnnda oynamalJDda bir 
nıahtur Cörnıedifini aö 1ü • 
~ ŞimctiJik bu ri.:;,e~ 
~ ~~--~tiyatla kaydetmek 

-5~qqaur. 

p Jlk dene 
tere, 'L.~nklübitnün misafir 
ye hake de Fenerbahçe
kıaa bir t .vermelerile ba•layan 
hakenıu ~renden 10ra, Nurinin 
d · ii altında maça ciritil· ı. 

TakJ11UnUa fena ynanwnak 
la ve ııkıık h~ ~ 
beraber BuJcarı.r da ::rek mü· ::!aada ve ıerek hiicumda bü· 

ıa_rretlerini a.nanarak Fe
:~enin fazla ap baamaaı· 
ra~ ~~-vermiyorlardı. Bu a
maldıj;~ MYI fınatı kaÇD" • 
ci dak'::bia da bu durumu 32 in· 

ıııraya kadar •Oriip tötür
dti· 

Acaba bU ~çta da, birinci 
ıinde oldup Clbi, ilk devre ııfı: 
ra sıfıra mı bitecekti? Hticumla
nnm daha DıUfttazam ve daha 
tesirli oldutu için bunun böyle 
olmamaa lhımdı. N' ı.:
tu ikinci dakikada ıtelWlll 0-

. bir h•-1.-...ı _Jakaladıtı 
~ 1111 ---uer avut~-
cıaı yalanlarma a.s.r ltlren Ni
yui ortaya ıttzeı bir .... verdi. 

a... N' . ~ aoltimaa 
~ pum ıyuuwa •Jatm. 

dan çılanuile ayni mnanc1a ile
riye atılan Ruih. vole bir tutle 
ve BuJıar kalecisinin luııUıda. 
muma meydan vermeden ilk 
collimilsü yaptı. 

Bu ıol Bulgarlar üstünde he. 
men reaksiyon yaptı. Ustüıte 
hlicmnlarla kalenıUi tehdide ba, 
lldda. Fakat cenk iyi bir ka-

leci olacafmı dün de gösteren 
Necdetin, ıerek müdafaanm bi· 
raz kan,ık ta olsa zamanında 
müdahalelerile Levskinin golü
müze mukabele etmesine imkin 
bırakılmadı. 

den dul Raalb Nlyafye tLi!riii
lemeaine güzel bir pas verdi, Ni· 
yazi bıuıu ıtiratJe sördü ve gii· 
zel plise bir ,utle ikinci goliı 
yaptı. 

Biraz SOllflt Ruih çıktı, yeri. 
ne Necdet girdi. Birkaç hücu
mumuzdan sonra da ilk defte 
2 - O lehimise olarak bitti. 

llciİlci 4nre 
!kinci devreyi ıenel bir bakış

la birinci devreye kıya edersek 
biz .,,,. uman daha duırwı 
oynadık, Bulprlar bu durgun 
zamulannmdaa iatifade İÇİD 
ıayretlenclik•eri mlarda üatlbı 
oynacldar. 

tJcind devreye ......... il. 
Rqadm yerine Gtlnlftea ltept, 
Ruibin yerine de~ ec 
det ciftDif olarak çılnnlftt ... 
ka bir deiifildik Yoktu. 

Bu devteye bil blrp .ıa .... 
ladık ve blribirini ~ ldl
cumlarda bulunduk. 

Opbdıollmls 
itte bU ..... " 1eldaind 

daldkada bir ild .... qmadan 
IOlll'a ~ ıeçen topa Niya
zi lilratle lilrdil ve llkı bir flit 
~· Jl'abt saviye çok kapalıy· 
ib, JDp Bulgar kalecisine çaıt>
tı, ileri dUfdl, Necdet hemen ye
tifel'Ck topa BçqDcl defa ağlara 
taktı· 

lkiaC.i devrenin ilk dakikalı. 
1'llld& yapılan bu 101, •Y' adedi
nin daha da yltbelecefini zan. 
nettiriyordu. Jl'akat bir taraftan 
maneviyatlatı hiç aanılnu&'aa 
BuJcarlar..s.ba atefli oyn.uyor· 
lar, dlter taraftan da bisimlriler 
iilttiate hOcumJarda durmadan 
fııatlar ~ IODl'lt bir 
müddet, Adeta JOrulmUf gibi da 
rakbyorlardı. 

Bu bal tam yarma aat tlrdll. 
Bu yanm uat içinde his de bir 
iki tehlike pçirdik. BaJprlann 
en uzun boylu oyuncum tara • 
fından haapua atılan iki frikik 
atlattık. Kaleci Necdet bu ara· 
da güzel kurtanflar yaptı. 

Oyunun sonlanna doitU da 
hakem ikide bir itiraz eden bir 
Bulaar oyunçuawıu Mhadan çı-

gönnemezliğe ıelaeydi daha i· lırlar. 
yi olurdu. Çünkü mağlup bir ta- Hücum hattına gelince Niya-
kıma mazeret yürütmek, hakem zi ve Rasih dün bu hattın en iyi 
den ti~y,e~i olmak cjbi lüzum- ve en fazla çab .. n iki oyuncusu ç y • • • • • 

.. ~ 
41 da Nacinin ka- bir muvaffakiyet cöatermelde 

leye dotra bir hUcumuou Bul • beraber, yine bu yerler, akunp
gar oyuncuJanndaa biri favulle yan oyuncularla doldurulnulf 
durdurdu. Ba apk peaaltıyı Nec aayılmu. ihtimal P'ikret te Jİlle 
det çekti ft topta ulD bir fUtle bu yüzden bilditimi& OfUD111111 
dördüncfl defa atlara taktı. ıösteremedi. 

Biraz tıoan: • oyun Levaki· Raaihin yerine seçen Necde~ 
nio ikinci ..tlabiY9ti ve Fe- bizce merkez muhacim yerind• 
nerbabçenin 4 - O plibi7e&ile ziyade sol veya 11t iç yerleriadt 
bitti. muvaffak olabilecek &ibiclir. 

9--v ••.W...T Yalnız bütün bu düşiinceı.t-
Fenerbabçcnin Ltvlldye kar· mizde yanyana oynaya ... 

11 a1dıfı 4 - O aonuç güzel bir futbolcWerin ne de olu ayni • 
-1:1..: ettir. Bununla beraber ta kun oyunculan olma~ 
5-.ny ~-- A-L.- • • hi kıomuım bun\WI ~ ıyı ve 'ç olmıaa tlç bet defa,.,. 
bir oyun pkar•• har wnaıı yana oynamalan ıas:~-t' 
beldeaeMJir. ne de yer vermek ve 

Levald, ~~ tünnnu bir dereceye kadar lft&W' p. 
Ud kere 2 - ı ., ' bir taJam aıek dofrudar. 
olmak dola,.ıte ıerü Dk maç- Yoba ıemt bir bakıfJa tab 
ta kanf11r takmıaı 3 - O, ıerek 111111 haammdın daha iyi bir o
Udnci maçta Fenerbahc;enin yun çıkardJtı. keacU u.tUn • • 
4 - :O plibiyetlerini memnuni- mantarında uici bir durama 
yede ıw.t.mak llzundır. girdili bald,_ bamnm UadD -. 

Ancak ba iki 10nuç ae oluna ınanlannda da çarem bit ._.. 
oı.un. bu tan oyunla. BuJpr • nıa dilfmediti, yapdall ~ 
lantan daha wi ve daba mahir hiçbirinin taadUŞ obad.ılı. 
olan Sovyet ipOrcularma kartı ' - O ıaeticeaia de çok fartdl 
fazla bir muvaffakiyet bekle- &ibel bir plbaiyet' oldqu .... 
mek doinı oJmu. Yalms nedir hakkaktır. 
ki, fatboldllerimisln de claba bil J Bu P1ibivetl alan futll.._., 
Pli cwaavu bır talama karsı ri tebnk ect.n&. - s. G. VCI 

ki 
1 

Tlrldyt kirik ..... .., .... 4Ull 
J>ole .... il• ~ l>tftia 
Tlclnt .. ktlbm. kadar ..... labada 
,..,....._. MO..baa,. lttanlNI, Ko 
ad " 8aadınna ekipleri lftlralr et· 
titr. aa ..... ıu-t. denbm duraun· 
lala IDlublblena snkll olmıllD
,.._ Mlultdr. lllubalra neuce • 
liade ...... Mmml pnp prea 
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LILIAN HARVEY 
iSTiKBALE AiT 
Projelerini anlahyor 

Sevimli artistin 
son ~evireceği 
bir facia filmi 

LiliAN HAR'VEY 
Siyah Güller İsminde Bir 
Facia Filmi Çevirecek 

Sevimli, şirin Lilian Harvey'in 
hasta olduğuna dair son zamanlarda 
bir rivayet dola mağa başlamıştı. Hat 
ta onun artık film çevinniyeceginden 
bahsederek endişeye düşenler bile ol
du. Bir Fransız gazetesinin muhabi
ri bunun üzerine şimdi Berlinde bulu
nan Lilian'J ziyaret etmiştir. Muharrir 
ziyaretini şu suret.e anlaayor: 

"Güzel artistin hasta olduğuna da
ir dolaşan şayialann aslı yok ur. Şim
diki halde Holivud dönlişü Berlinde 

biraz istirahat etmektedir. Buna istira 
hat demek ne kadar doğru olur bile
mem. Bundan bir hafta evvel, cevir
diği bir filmi bitirmek için tayya";-e ile 
Londraya gitmiş ve orada filmi bitir
dıkten sonra tekrar Berline dönmiiş
tilr. Lilian imdi her gün atla gezinti 
yapmaktadır. Evvelce attan çok kork
tuğu ha de şimdi mükemmel bir ama
jon olmuştur. Netckim gelecek filmin 
de de onu at ilstiınde çok göreceğiz. 
Lilian Harvey, Berlin civarında gü-

o 
Yukarda: Edwice Fonillere son çeuirdiği (Saadet Yolu) ismindeki 

filmınde büyük bir muuaffakiyct ka:z.cınmı§lır. Fransı~ artisti bu /ilmi 
Jtalyada çeııirmiıtir. Bunun için filmde ltalyaya ait çok güzel manzara
lar vardır. Sağda: Greta'nın, ilahi Greta'nın çok insani ve düıünceli 

kindar bir bahl§l··• 

• 

\ 

zel bir villada oturmaktadır. Uzun za
man Amcrikada kaldıktan sonra tek
rar evini , rahatını ve bılhassa sevgi
li köpeğini bulmak onu sevindirmiş
tir. Lilian her zaman olduğu gibi giı
zcl, taze ve kıvraktır. Burada şehir
de dolaştığı zamanlar bi'e. filmde QV· 
nadığr zamanki kadar şık ve gü7.el gi
yinmektedir. Kendisile görüştüm. Ba
na dedi ki: 

- Evet. bazı ı?azeteler benim has
ta. mel1inkolik ve bilmem daha ne ol
duğumu ya:ı:mışlar. Bunları biliyorum. 
Fakat bu havadisleri nerede uvduru
yorJar? Görüyorsunuz ki sthhatim ta
maıııile verindt"dir. Yakında "Sivah 
Giiller" isminde bir film çevireceğim. 
Bu fi 'm hem almanca, hem fransızca 
olacak. l~ransızca Hlmdcki rol ark~
daşlarım Jcan Galland ve Roger Karl' 
dır. Almanca filmi ise Willy Frich ile 
çevireceğim ... 

Lilian'ın yeni filmi simdiye kadar 
çevirdiklerinden tamamile başkadır. 
Operet dej!ildir. Fakat içinde opere
timsi parcalar vardır. Mevzu tamami
le faciadır. Lilian bu nevi filmde de 
muvaffak olduğunu ~östermek içb 
bu filmi çevirmektedir. 

M cvzuu şudur: 
Lilian. bir miir.ik holde ovnamıık

tadır. Halk kendisine meftundur. Mü 
zik holün bulunduğu şehrin vafü;i de 
bu meftunlar arasındadır. Hatta vali, 
kendisini birçok defalar çağırmış ve 
ona sevgisinden bahsetmiştir. Fakat 
Lilian valinin bu sevgisini daima red
detmektedir. Çünkü o valinin siyasa] 
rakibi bir gence fişıktır. Giinün hirin
de valinin aleyhinde bir darbe yapı
lacağı anlaşılır. Gene tı~::ım da bu dar
~yi yapanlar arasındatlır. Hayatı teh 
likelidir. Lilian, sevgilisini kurtarmak 
için kendisini feda eder. 

Lilian bu filmde muvaffak olacak 
mı? Bakalım hele bir film çevrilsin 
de .•• 

MORiS SÖVALiYE 
"' - ... ~· -· . 

~arL Buvaye İle ()lrın Sıkı 
Dostluğunu Anlatıyor 
Meşhur Fransız Trajediyeni 1 rice, Charles ile dostluğunu na

Charles Boyer, Maurice Cheva- sıl anlatıyor: 
lier ile çok ahbaptır. Bakın Mau - Bu çok eski bir hatıradır. 

· " O zamanlar ben Gazino dö Pa

Maurccn O'Sullivan acaba hakikaten bu kocaman balığı 
avladı mı dersiniz:? 

ri 'de de oynuyordum. Bir gün 
oradaki dostlarım bana dediler 
ki: Charles seni çok takdir edi
yor. Hemen her gün gelip seni 
seyrediyor. Kendisile bir göriış 
istersen!. 

Ben mütemadiyen: 
- Hayır, diyordum· Göre

mem... Filhakika onun gelip 
hergün beni araması çok zevki
me gidiyordu. Fakat ben ara • 
mızdaki dostluğun ilerlemiyece
ğini zannediyordum. Çünkü o 
tiyatroda hatta klasik tiyatroda 
çalışıyordu. Ben ise, müzik hol· 
de idim. Bu iki iş biribirine ta • 
mamile zıttı. ikimizin de ayrı 
muhitimiz, ayrı dostlarnnı~ var
dı. Biribirimizi her zaman ~ör
mek kabil değildi. Onun ıçın 
Charles'le dostluğumuzun iler • 
lemiyeceğini zannediyordum. 

Fakat tiyatronun yapamadı • 
ğmı sinema başardı. Holivud bi· 
zi biribirimize ısındırdı. Holi· 
vud'da nisbeten az Fransız ar
tisti vardı. Biz Fransızlar arada 
sırada toplanıp aramızda geve
zelik ediyorduk. işte Charles ile 
hakiki olarak burada ahbap ol
duk· 

Beraberce ~olf oynuyorduk. 
Biribirimizin filmlerini seyredı· 

. yorduk, birıbirimizin rollerini 
tenkit ediyorduk, tenkitlerimiz 
çok ağırdı. Fakat tamamen dost 
ça idi. Bunun dostça otdıığunı..ı 
Charles da ben de kabul ediyor· 
duk. Çünkü ikimizin de çalıştı 
ğıımz saha biribirinden ayn idi. 

İşte Charles ile dostluğumuı 
bu suretle başladı ve kısa bir za· 
manda ilerledi Ben Charles'İ 
hergün biraz daha iyi anhyor. 
daha iyi takdir ediyordum Ba' 
na birçok teYler öeretti. 
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Kurtuluşumuz ••• 
• 

Kahraman Türk Piyadesi ve yanrun subayları demir adımlarla geçit töreninde 

lstanbulun Kurtuluş 
günü dün kutlulandı 
Askerin Ve Mekteplerin Geçişi 

BüHiik Takdir 
Dün İstanbul, kurtuıu,unun meydanında toplanan kıt'a ve 

13 üncü yıldönümünil büyük bir okullar, kesif halk kütleleri, 
törenle kutlulamış. sayılı günle· verilen selim işareti üzerine ih
rinden birini yaşamıştır. Daha tiram durumu almışlar, kara ve 
sabahleyin bütün İstanbullular deniz nakil araçları bir dakika 
a.kın akın Sultanahmet ve Tak- j oldukları yerlerde -'rmuşlardır. 
sım alanlarında toplanmıya baş- ı 13 sene evvel ordunun istanbu
lamrş, resmi ve özel binalarla la ayak bastığı bu anda Selimi
vapurlar ve tramvaylar bayrak- yeden 21 pare top atılmış. bü
larla lfonatılmı~tır. tün va urlar, gemiler ilk atılan 

Abidey• çelenk konuyor, Ha ydarpafa liMn Uu:ileri •eçiyor 

Saat dokuza doğru törene iş- ı topun sesi ile bu utkulu dakika
tira kedecek süel_ kıt'a ve okul- nm sevincine katılmışlarchr. 
larla liseler, izcıler, kurumlar Derin bir sessizlik ve saygı i 
Sultanahmet meydanına gelmiş çinde geçen selam vaziyeti sıra· 
ler, yerlerini almışlardır. sında İstanbula ve bütün ana-

istanbul şarbaylığı, 13 yıl ön- yurda bu zafer gününü yaşatan 
ce büyük Türk ordu~unun şehre büyük şehitler anılmıştır· 
ayak bastığı saatten başlamak Geçit töreni 
üzere hır program hazırlamış ve Saat onu beş dakika geçerken 

labahk bir halk grupu Taksim
deki geçit resmine katılmak ü
zere yürümeye başlamışlardır. 

Alemdar, Salkımsöğüt, Reşa. 
diye caddesi, Köprü ve tramvay 
yolunu takiben ilerliyen kıt'alar 
şu suretle sıralannuşlardı: 

1 - Motosikletli polis müf. 
rezesi, 2 - Harbiye okulu mızı-

ka vefl~' §jit}:JıbbiR Q,. 

kulu, - - _ hı.,.ndra ve 
c.kulu, 5 - Kuleli ve Maltepe 
okulları, 6 - Birinci tümen mı· 
zıkası ve bir piyade taburu, 7 -
Harbiye süvari bölüğü, 8 - Sah 
ra bataryası, 9 - Polis müfre
zesi, 1 O - itfaiye mızıka ve 
müfrezesi, 11 - Galatasaray ve 
Haydarpaşa liseleri izcileri, 12 
- Kız öğretmen okulu, 13 -
Kandilli, Darüşşafaka, Pertevni 
yal liseleri, 14 - Kız ~~aok~u. 
15 _ Bütün esnaf cemıyetlen. 

Büyük tören alayı, caddeler· 
den geçerken sürekli alkışlarla 
uğurlanmış, binlerce halk tara
fından: "Yaşa kahraman ordu!,. 
seslerile karşılanmıştır. Büyük 
bir düzenle Taksim alanına ge· 
len ordu ve okullar orada da 
tribün civarında yerlerini almış
lardır. 

Taksim alamnda 

Taksim alanı da bu kıvançlı 
günün neşesine iştirak etmek is
tiyen binlerce yurttaşla dolmuş, 
alayın alana gelmesinden biraz 
evvel Orgeneral Fahrettin, Kor 
general Halis, ilbay Muhittin 
Üstündağ, Halk partisi ileri ge· 
lenleri, Emniyet direktörü Salih 
Kıh , bütün ilçebaylar, ir ku 

rulu üyeleri, süet erkan ve üme
ra hazırlanan tribünde yerlerim 
almışlardır. 

Çelenkler konuyor 

Saat on birde Harbiye okulu 
bandosu, Cumuriyet anıtının ö
nüne gelmiş, ayrıca bir polis 
müfrezesi de vaziyet almıştır. 
Verilen kumanda üzerine Har
biye bandosunun çaldığı istik
lal marşı saygıyla dinlenmiş ve 
ımıt yanında bulunan direğe 

Türk bayrağı çekilmiştir. Bütün 
gen<(lik ve halk kütlelerinin hep 
bir ağızdan iştirak ettiği istik
lal marşı bittikten sonra ilbay 
ve generaller anıta İstanbul u
rayı ve Merkez komutanlığı a
dına birer çelenk koymuşlardır. 
Halkevleri namına gönaerilen 
çe1elali te .,. ......... .,. 

tarafından anıta ırakı mıştrr. 

Söylevler 

Bundan sonra tlniversite ve 
• yüksek okullar adına Milli Türk 

Talebe Birliği başkam Rükned
din Fethi Alcaytu anıt önüne 
konulan kürsüye çıkmış, çok a
teşli ve dinliyenler tarafından 
alkışlarla kesilen bir söylev ver
miştir. 

Bundan sonra da şehir namı
na avukat Cemalettin Fazıl bir 
söylev vermiştir. 

Cemalettin Fazılın ıöylevi 

"istanbulun sayın halkı, 
Bugün istanbulun kurtuluş 

günüdür. Bugünü kutlulamak i
çin bu toplantıyı yapmak yalnıı 
bir şehrin değil, bir/milletin se· 
vincinin ifadesidir. 

Anayurdun çok sevimli bir 
şan olan istanbulun kara düş -
man çizmelerile inlediği günler\ 
miUetimiz hatırlayacaktır. Acı 
ve ıztıraph geçen giınlerden son 
ra kurtuluşun ytldönümündeki 
bu topluluğun ifade ettiği ma
nayı ifade etmek çok· güçtür. 

Sayın halk r Biraz evvel söy
lediğim gibi düşmanın eli altın· 
da kara f!iinlerini yaşıyan bu gij 
zel memleket, 13 yıl önce Bil-

buna göre yapılan tören çok dü- "'2ır olan ve hareket emrinı 
zenli geçmiştir. bekliyen bütün süeJ kıt'a ve o-

Saat tam onda Sultanahmet kullar. liseler, izciler ve çok ka- ~andilli Kız lisesi talebesi muntazam ve takdir 

yük Atatürkün imanlı, azimli 
hareket ve çalışmalarile bugün 
kurtuldu ve yabancılar bugün 
İstanbulu terketmiye mecbur 
kaldılar. Bu şehir, en önce düş
manlar taraf mdan işgal edilen 
bir yerdir. Bununla beraber en 
son olarak çizmeden kurtu· 
lan memlekettir. Bu kurtuluş 
gününde ne kadar merasim yap· 
sak azdır. Onun için her sene, 
bugün bu kutlulamayı yapmak 
için toplanacağız. 

Yaşasın Atatürk. yaşasın o
nun komutanları, yaşasın )lüyük 
ordu ... ,, 

Geçit resmi 

Söylevlerden sonra Merkez 
Komutanının işareti üzerine ge
çit resmi başlamış, ve süet kıt'a
lar geliş sırasile geçit yapmış -
lardır. Bilhassa Harbiye, Deniz 
harp okullarile süel liselerin, 
kıt'aların geçişi halkın sürekli 
alkışlarını toplamış, itfaiye müf 
rezesinin gösterdiği· düzenlik 

· takdirlerle karşılanmıştır. Kıta· 
at ve okullar geçit resminden 
sonra, en kısa yollardan garni
zon ve mekteplerine dönmüşler
dir. 

Öğleden sonra 

Öğleden sonra saat 16 da ş!r
J?ay ve şehir kurulu üyelerile ku
rumların mümessillerinden, par 
ti başkanlarından mürekkep se
çilen bir heyet, İstanbul komu
tanlığı merkezine giderek İs
tanbblluların şükran duyguları
nı arzetmişlerdir. 

Büyük bir sükWı ve intizam i
çinde geçen kutlulama töreni, 
istanbulun her köşesinde de ay· 
ni ilgi ve heyecanla yapılmış, 
sabahtan akşama kadar halkev-

Gençlik ıöylüyor 

müsamerede çağrıklılara k~ırtu 
luş gününün önemi hakkrn ! 
bir söylevden sonra voleykı!, 

basketbol müsabakaları ve j:r.ı~ 
nastik hareketleri gösterilmit 
tir. 

Kadıköy, Usküdar, Fat!h 
Şehremini halkevleri de temı:ı. 
ler vermiş ve eğlenceler terti 
etmişlerdir. Eminönü halkevin-

Bir motoailrlet böliiiü ile Deniıa Ge dikli lıüçülı ribay mektebinin Pf'lfl 

leri zengin programlarla müsa· de çok muvaffakiyetli konserle;,: 
mereler tertip etmişlerdir. verilmiş, Alay köşkünde tel!i~a 

Gece kolu tarafından muvt1ff~!:iy~t !c 

Kutlulama hareketleri gece sahneye konan Beya?: k:.ıl:rs
de sürmüş ve birçok halkevle- man piyesi çok alkı~la!'rnıştır. 
rinde gece konserler, müsame . 
reler verilmiştir. 

Taksim alanında şehir bando
su, saat 20 den itibaren milli 
marşlar çalmıştır. 

Beyoğlu halkevi, gece için bir 
pro am düzenlemiş ve verilen 

Gece, bütün özel ve reRmi mü 
esseseler, yönf'tY,e ve tecim;;-c • 
ler fenerlerle ışıklandınıınıf, 

Taksim afam. Beyazıt. Sultait· 

ah°1Et ve Köprüde her taraf e
lektrikle süslenmiştir. 

uyandıran saflar halinde geçit töreninde 
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Dünya Gazetelerine Göre Hidiseler 
TURK • SOVYET DOSTLU(;U 

Kayseri Dostluk Abidesidir İtalya - Habeş Harbine Dair Görüşler 

Amerika Zencileri büyük bir toplantld 
italyayı protesto etmeğe karar verdile 

Müdafaasına Hazırlanıyorlar, Habeşistan Zenciler Irklarının 
Müdafaası için" Habeş Dostu,, Adlı Bir Komite Teşkil Ettile 

Le Journal sazetuinıe Nev. 
y~tan yazılıyor 

Sovyct heyeti &1• Ekonomi Bakanı C•lal Bayar Kay.eri Fabrilta .. nın 
açıfu töreninde 

Nevyorkta yapılan dini toplantıda 
oldukça kalabalık vardı. Mevcut yüz. 
lerce kiti araıında birçok amele sen
dikaları, ldUpler ve birçok teşkilat 
mensupları vardı. Bu hareket, büyük 
bir kitle teıkil eden zencilere taalluk 
ediyordu. Miting başlıyor. Komitenin 

• bir raporu okundu. Bu raporda zenci 
papaalar birliği, azasının kendisini 
komUnistikle itiham etmelerini red
dediyordu. Papas Brovn sö.z alarak 
dedi ki : 

Journal de MOKOU'dan: 
Ağır Endüstri komiseri G. Piatkov 

un baıkanltğında olarak Türkiyeye 
gitmiş olan Sovyet heyeti geri dön· 
mÜJ bulunmaktadır. Heyet Sovyet 
makinelerile Kayseride kurulmuş olan 
textile kombinasının açılma töreninde 
bulunmuştur. Sovyet endüstri uzman 
lan bu ve ile ile genç Türk Cümuri
yetinin endüstri alanındaki önemli i
lerlemelerini yakından görmü lerdir. 
Sovyet uzmanlarının bu ziyareti Türk 
Sovyet dostluğunun bir kat daha kuv 
vetlenmesine vesile olmuş uzmanlar 
her yerde Türk halkı ve hükumet a
damları tarafından büyük sevgi ve 
dostluklarla karşılanmı ttr. Kuvvetli 
bir itimat ve samimiyet temellerine 
dayanan kar ılıklı münasebetler ge· 
rek hükfımet, gerekse halk kitlesi ta
rafından bir kat daha onaylanmı tlt'. 
Bu dostluğun kökü yeni Türkiycnin 
kendi varlı ını kendi istiklalini Avru· 
pa emperyalizmine karşı yapmış oldu 
~u savaşta yer bulmuştur. Iıte Türk
Sovyet dostluğu Avrupa emperyaliz
minin eski Osmanlı hUkumetinin ha
rabeıi Uzerine kuvvetli bir Türk cUm
huriyeti kurulmasını hazmedemediği 
tor günlerde doğmuş ve kahraman 
Tür~ milletile Sovyet halkı arasında 
lıir bağlılık yaratmı§tır. Yeni Türki
yenin ,eneri Cümhuriyetin tam bir is 
tiklatinin temininin ancak siyasal ve 
ekonomik istiklilin elde edilmesilc 
başarılabileceğini takdir etmişler ve 

-----...___ __ 

pek geri kalmı§ eski çiftçi Türkiyesin 
de önemli bir endUstri yaratmıılardır. 
Kaysl!ride kurulan bı.iyük textile kom 
binasıda bu endüstriden bir parçadır. 
Türkiyenin bu ekonomik politikası 
kapitalist memleketlerce hiç bir za· 
man hoı görülmemiştir. Nctekim ilri 
sene evvel Londrada toplanan Arsıulu 
sal ekonomik bir konferansta Türki
ycyc kar ı tarih,i ve ananevi dostluk 
gütdüğü ididasında bulunan bir mem· 
leketin delegesi hiç çekinmeden Tlir· 
kiyenin endüstrileşmesinin dünya 
buhranını doğuran sebeplerden biri 
olduğu ididasında bulunmuştu;. Hal· 
buki Sovyct birliğinin Türkiye endüs
trisi hakkındaki durumu tamamen bu· 
nun aksinedir. Nasıl ki Sovyetler Tür 
kiyeye istiklfil savapnın :zorlu günle
rinde elden geldiği kadar yardım et
tilenıe bu gün de ekonomik alanda 
ayni suretle yardıma hazırdırlar. 

Sovyet gazeteleri Kayseri kombina 
sının Türk • Sovyet dostluğunun bir 
abidesi olduğunu yazıyorlar, bundan 
daha iyi bir kelime bulmağa imkan 
var mıdır. Türk milleti Çarlık Rusya. 
sının kendisine tehdit savurduğu Ka
radeni.ze asırlarca kinli bir nazarla 
bakmıştır. Halbuki bugün Karadeniz 
iki memleketi kuvvetli bir dostlukla 
bağlamaktadır. Sovyet • Türk dost· 
luğu gitgide yükselecektir. Çünkü bu 
dostluk karıılıklı emniyet, hürmet ve 
samimiyet esaslan Uzerine kurulmuş
tur. 

/ 

- Biz komünist değiliz, bilakis Hı 
rlstiyanız. Ve Habeşlerin en eski Hı· 
ristiyan bir millet olduğunu da unut· 
muyoruz. Ona vaki olan hücumun 
ltalya tarafından gelmesini kabul et· 
mekte adeta acı duyuyoruz. Fakat 
Papa bu tecavüze karıı gclmiyecek 
otursa bizim için yalnız bir yardım va 
sıtasr kalır. Bize Habe hıristiyanhğı 
davalanmrz ve protestolarımız ile mü 
dafaa etıneğe mecbur olacağız. Bu
nun için her türlü careye başvuraca
ğız. Sagdan ve oldan gelecek olan 
bütün teklifleri dinleyeceğiz. (Bravo 
bravo, amin sesleri). 

Bundan sonra melez; bir ~ümrük 
hamalı kalktı. Rengi adeta beyaz idi. 
Tatlı bir sesle ve fransızca olarak de· 
diki: 

- Papasın hakkı vardır. Herkesi 
dinlemeğe mecburuz. Uzun müddet 
bizim ırkımız dinin hükmil altında kal 
dı. Papaslar da fena şefler gibi hare
ket etmişlerdir. Onlar bizi ananeler-c 
satmışlardır. Ananeler bizi biribirimi· 
ze bağ'amıştır. Fakat artık bunu boz
mak umanı gelmiştir. Artık an'ane 
ve eski adetler bizim hakikati görme· 
mize mini olmamalıdır. Eğer mürteci 
gazeteler bizi botşevikle itiham ede
cek olsalar bile bundan korkmayalım. 
llak ve adaletten yana olduğumuzu 
biliyoruz!" 

Amerikada zenci ırkınm hakiki duy 
gusu ve sola doğru görülen bu tema· 
yül kendini göıtermıtğe başlamıştır. 
Ba§ı bir kartuş ek'inde olan genç 

1 

bir gazeteci dudaklarında müsteh:ri 
bir gUlümseme belirdiği halde Habe
tiıtanın mukadderatını anlattı. Em
peryalistlerin Afrikada yaptıklarını 
izah etti. Sonra Birleşik Amerikanın 
rolünü ve Amerikanın Habeşistanı 
müdafaa edemediğinin sebeplerini 
saydı. Onu biz müdafaa etmeliyiz. de
di. Fakat nasıl?. l te şu suretle: Bü
tün dünyada milyonlarca amele, har
bi ve onu doğuran faşizmi protesto 
edeceklerdir. Bir kısmı din namına, 
bir kısmı da ekonomi namına protes· 
to edecek1erdir. Şimdi bu protestoyu 
bir ferd sıfatile mi. yoksa bir grup 
namına mı yapmak istersiniz?. Hare
ket baslamıstır Bir komite toplana
cak, ona "Habeşler muhibbi" adı ve· 
rilecektir, Program üç maddeden iba
rettir: 

l - Habeşistanı mılidafaa etmek, 
2 - Faşistlerin Habeşistana taarru 

zu meselesini ıpırteşik Amerikada mev 
cut linç cereyanile birle§tirmek. 

- Keılti Uludar So•ydui Bibi bir mÜ•Heaenin mcrltui. Umitbur• 3 - lrk meselelerini halledebilmek 
için tenciler arasında büyük ve de
vamlı bir ırk akıydesi yaratmak. ••unda ol•aydıl. Le Soir'dan 
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bu ırtu11dakiler kadar bana zevk ve 
heyecan vermiyor. 

Bunu söylerken de pardosüsünün 
kolunu okşadı: 

- Biz ihtiyar adamlarız, dedi, ihti· 
yarların bazı manileri olur. Bıraknıı.z, 
benimki de böyle olsun. 

Longval şatoya girerken, mustacel 
telgrafla davet edilen Brixan da 
Knebvorth'un yazıhanesine giriyor
du. İhtiyar direktör dedi ki: 

- Sizi davet ettiğim zaman rahat· 
sız etmiş olmıyacağıma emin oldu
gum için müsterihim. Grifi ptosun
da bazı sahneleri çevirdiğimizi hatır· 
lıyorsunuz tabii .. 

- Elbette •. 
- Orada çevirdiğimiz filmlerin 

bazı sahnelerini, bu sahnelerin bil· 
hassa arka planlarını size göstermek 
isterim. 

Brixan ihtiyar direktörle beraber 
~ıktı, projeksiyon odasına girdiler. 

- Laboratuvar şefi negatif üzerin
d~ gördiıklerini bana anlattığı zaman 

şaşırıp kalmıştım. 
Oturdular, lambalar söndü. 
- Şasırıp kaldı~ınız şey nedir? 
- 1 te ben de onu anlıyamadım. 

Şimdi göreceksiniz ya .. 
Nihayet projektörUn ışığı parladı, 

• karşıdaki küçük beyaz perdede iki 
kişi peyda oldu: Biri Adele, öteki 
Conolly .. 

Brixan her iki artistin oynadığı 
bu a"k sahnesini kıskançlığa benzer 
acaip bir hisle seyrediyordu. 

Nihayette ıatonun kulesi göriınU
yordu. Brixan ilk defa olarak kule· 
de bir pencerenin bulunduğunu far. 
ketti. 

- Ben bu pencereyi hiç &örmemit
tim, dedi. 

- Ben de bilhassa bu pen;ereye 
dikkat emenizi rica edeceğim. 

Tam o sırada pencerede bir çehre 
peyda oldu. Gözleri koyu, saçları kar
makarısık. hatlarında tarif edilmez 
bir dehşet ifadesi okunan genç bir 
kız çehresi .. 

Genç kız, sanki birisini çağınyor
muş gibi elini kaldırdı. Filmi idare 
ettiği için belki de Knebvorth'u çağı· 
rıyordu. Tam o sırada genç kız. san
ki birisi iddetle arkadan çekmiş gi· 
bi, birdenbire kayboldu. 

Kncbworth sordu: 
- Ne dersiniz bu işe? 
Brixan dudaklarını ısırarak düşü

nüyordu. 

- Galiba dostumuz Gregory, şato· 
sunun kulesinde esir bir kız saklyor. 
Her halde bu, se ini işittiğim ve Gre
gory'nin d~ "hizmıetçi kadndır .. de
diği kız olacak. Fakat pencere tuha
fıma gidiyor. Ben kulenin içinde iekn 
pencereye benzer bir ey görmemiş· 
tim. Şimdi bu sahneleri yeniden mi 
çevirecekııiniz? 

- Havır. filmde görünen kız ha
yaletini filmden cıkarabiliriz. Zaten 
elli metre kadar bir ~ey .• 

Lambalar yandı. Her ikisi de tek· 
rar büroya döndüler. 

Knebworth: 
- Ben, cttdi, şu Greıory'yi birçok 

1ebeplerden aevmiyo~m. Hele Stel· 
laya kar'1 bilyük aevıiıi olduğunu 
öirendiğim zaman, bilıbütiln goğu· 
dum. Bunu bilmiyordum. 

- Kim bu Stella? Azlettiğiniz bat 
artist değil mi? 

- Evet, evet, Stella Mendeza .. 
Fena bir kız değil ama, hani pek iyi 
de değil .• Gregory'nin neden satosu
nun kaprlannı her zaman bize açık 
tuttuğunun sebebini timdi anlıyorum. 
Bu t•to bana esrarlı bir şato gibi ge
liyor. 

Brixan gülümsedi: 
- O sırlardan bir tanesi bu gece 

malfım olacak. Ben gidip şatonun 
kulesini bir dolaşacağım. Tabii bu
nun için de Sir Gregory'dcn izin ala
cak devilim. Ei!er aklıma trelen sevi 

Amerikanın diğer merkezlerinde 
ayni hareketler görülmektedir. Nev· 
yorkta Habeş müdafileri cemiyeti bin 
!erce aza kaydediyor. Hatta kliseleri 

de harekctlerile alakadar ediyor. Ge
çen Ağustos ayında yirmiden fazla ki· 
lise, protesto ve dua gününe iştirak 
etmiıtir. Bu kliseler için hakiki bir in-

Uluslar Sosyetesi Bııhr~nı 
Popolo d'ltalia'dan: 

Uluslar Sosyetesinin bugün geçir
mekte olduğu buhran ilk değildir. 
japonyanın orduları Mançuri kıtasınr 
işgal ettikleri zaman. Uluslar Sosyete 
si gayet endişeli bir dörtyol ağzında 
bulunmuştu. O zaman sanksiyonlar
dan kimse bahsetmemişti. Japonyanın 
bu hareketinde mazur olup olmadığı· 
rıı araştırmak istemiyoruz. Cenevre, 
Japonyanın hareketini takbih etmiş. 
fakat sanksiyonlar hususunda h\ç bir 
tedbir almamıttı. Uluslar Sosyetesi 
yalnız bir komisyon tayini ile iktifa 
etmiş ve bu komisypnun karan da 
netice itibarile Ar ive ge~mistir. O 
günden itibaren Japon • Çin meselesı 
Uluslar Sosyetesinde mevzuu bahsol· 
mamıştır. Avam Kamarasında ise Ja
pon • Cin meselesinin düzelmiş oldu
ğu sôylenmişti. Bu suretle Japonya. 
Mançuri kıt'a&ınaa yerleşmiş ve isti· 
tasını genişletmişti. Almanya silahlan 
ma meselesinde Covenant'ın taahhlit· 
lerini ifa etmemiştir. Biz, bu hususta 
dahi bir hüklim vermek istemiyoruz. 
Almanyanın si lıhlanması meselesin • 
de 16 Mart tarihli kararnamesi, Ulu • 
lar Sosyetesi tarafından takbih edil
ıni , fakat buna kar§' da sanksiyonlnr 
tedbiri hakkında bir tek kelime bile 
konuşulmamıştır. iki ay sonra, lngil
terc, deniz meseleleri hakkında Al
manya ile bir anlaşma yapmıştır. De· 
mek oluyor ki Büyük Britanya sank· 
ı>iyonlar yerine Almanya i e anla ma
lar akdetmiştir. Büyük Britanya bü
tün bunları Uluslar Sosyetesi haricin
de yapmıştır. Habe meselesinin Ulus 
!ar Sosyetesi haricinde, halli mümkün 
değil diyorlar. Halbuki Almanyanın 
bütün vahim meseleleri, Cenevre ha· 
ricintle hal' eden de 1 ngiltere olmuş· 
tur. Bolivya ve Paraguay meselesine 
de ayni şey dc."lilebilir. Habeşi tnnın 
askeri işgal altına alınmasını bu dev-

orada keşFedcr. bulursam, Gregory 
bu gece kilit altındadır. 
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BIR GECE ZIY ARETI 

Brixan Londradan agu bir valiz 
getirtmişti. Yarım saat valizin içini 
alt ü t etti. Karı tırdı, aradı. Detek
tif sırtında bir dag çantası olduğu 
halde, aşağıda bekleyen bir motosik
lete atladı. Şehirden Cjıkınca bıitün sü 
rati ile Suooex ıstikametinde yüriıme· 
ğe baıladı. 

Dover House'a gelince yavaşladı, 
motosikleti kenarda, bir ça1ılıgın ara
sına sakladı. Kulagı kirişte, her an 
Bag'ın gelmesini bekliyordu. Vardığı 
kapı adamakıllı kapalıydı. Sağa, sola 
baktı, duvan atlamak imkinlannı ara 
dı. Bir taraftan bu imkanı buldu ve at 
tadı. Yürüdü. yliri.ıdı.i. Bir kapana düş 
memek için daima milteyakktz, daima 
müteyakkız ... Acaba Bağ bir taraflar
dan çıkıp ta üzerine biner mi diye? 

Yolun başına geldigi sırada, kapı 
birden bire açı 1 dı, iki kişi dışarıya çık 
tı. 

Birisi Gregory .. Otekisi uzun boy· 
hı bir adam ... Brixan bu adamı birden 
bire tanıyamadı. Bu uzun boylu adam 
da Longval'dan başka birisi değildi. 

Longval diyordu ki: 
- Bu nz çabuk iyi olur. Yaraları 

tuhafıma gitt' iri bir hayvan pençe-

Eden 

lctın erkınlığinc bir tecavuz manıye· 
tinde göruyorlar. Habeıiııtan bir dev· 
Jet değildir. Habeşistandcrn birkaç kat 
miltemeddin ve müstakil bir devlet 
olmasına rağmen, Irak Büyük Britan
vanın askeri işgali altında bu1unmak
tadır. Uluslar Sosyetesinde ilyc. olan 
Hindistan da BilyUk Britanyanın süel 
işgali altındadır. Eski bir medeniyet 
sahibi ve müstakil denmekte olan Mı· 
sır da keza lngilterenin askeri iıgali 
alandadır. Hindistan, Mısır ve Irak· 
ta kabul edilip Ingiltere tarafından 
tatbik edilen sistemlerin, Cenevre ta
rafından anarti ve esaret dev'eti ta
nınmış olan Habeşistan için de, kabul 
edllr!]esine mini olan sebepler nedir? 
Yukarıda yazdıklarımızdan anlapldı
gına göre Cenevre vahim meselelere, 
sanksiyonlan teklif etmemiş ve tatbi· 

sinin yaralarına benziyor. Elli senedir, 
doktorlukla uğraşmıyorum ama, yi· 
ne ne de olsa bir alışıklık var. 

Demek ki hongval'i de öğrendik, 
eski bir doktor .. 

Brixan bunları işitince, '•iç te mü· 
tehayyir 01madı. Sir Gregory dedi ki: 

- Eğer emrederseniz, olomobilim 
sizi tvinize kadar götürür. 

- Yok. teşekkUr ederim, hiç zah· 
met etmeyiniz. Ben biraz yürümek is
tiyorum. Geceleriniz hayrolsun Sir 
Gregory •. 

Oteki de yarım yamalak mukabele 
ttti ve şatosuna çekildi. Brixan kıpı· 
sının sürmelerden başka, ayrıca zincir 
ler cekildiğini de ışltti. 

Hiç kaybedecek zaman yoktu. Long 
val daha karanlıkta kavbolmadan ev· 
vel. Brixan hemen çantasını açtı. Ha
yatında birkaç defa başından e-ectii?i 
gibi. erisilmez yerlere vann:ıık it-in kul 
landı~ı. düğlim1 li organı çıkardı. 

Pencerenin mesafesini hesao e.tti. 
Organı attı. Cengel takılmıştı. Brixan 
ipin sağlamlıi?ını söyle bir yokladıktan 
sonra, ttreddütsiiz tırmandı ve pence 
reye vardı. 

Pc!"Cereden iceriye eirdi. Ortatrk 
karanlıktı .. Cehinden elektrik lamba
sını ırıkarıp vıı ktı. ı;a(iıfa hole inen bir 
meröiven gördü. Bu holde evvele e
hemmivet vermedi~ küçük bir arı 
hatırına geldi. 

Merdivenden indi, karsısına cıkan 

kılap hatvesidir. Zenci ırkt, hiç ü 
edilmiyen bir birlik elde etmiştir. 
gı.in bir ırk olarak kendisini mlida 
ediyor ve müttefık er arayor. O m 
tcfiklerini, fatizmin dUşmanlan ara 
da Arsıulusal amele sınıfı arasın 
bulacağını zannediyor. Söz söyler 
artık asla tereddüt etmiyor. Zen~ı 
icap ederse tamamen müfrit solla 
birleıeceklerdir. 

Ku-Klux-Klan'lar ve diğer Am 
kah faşist teşkilatı bundan endişe 
diyorlar. Zencilerin bu uyanışı k 
sında acaba nasıl bir hattı hareket 
kip edeceklerdir? Hareketleri zen • 
ri linç etmek veya zenci dü mani 
göstermek mi olacaktır? Yahut A 
rika. biri zenci dıişmam, diğeri ze 
dostu olmak i.ızerc ikıye mi ayrılaca 
tır?. 

Amerikada Birleşik hukümetle 
üzerinde kurulduğu istiklal an'an 
namına, bir ırk savaşı başlamak üz 
redir. Bu savaş ayni zamanda bir 
nıf nıilcadele i olacaktır. Amerika d 
mokrasisi ve Amerika birliği ltalya 
Habeş anlaşamamazlığına sıkt bir a 
rette bağlıdır. 

ingiliz siyasası 
Hakkında şiddetli 
Bir tenkit 

Ob•erver' tl•" 
Bi&im realit•den anladığımı 

mefhumu tebarüz. ettirmek içi 
göz.lerimiai Cenevreye çevirmek l 
.aımdır. Uç ay var ki, Ulu•lar S 
')'efesi nüfu•u çoğalmıı olan ltaly 
ya geniılcmek İçin bir yer verm 
diği takdirde Habeş meselesini 
harbe müncer olacaiını İ•pat etm• 
l• çalıııyoru:ı:. 

BalJuin EJcn'i Ceneurcde Jry;İ 
terenin Jıı iıleri bakanlığına taYi 
edip le onu Romaya gönclercligi 
man ihtilôFı geni§letmekten başk 
hiçbir te•İr huwle getİremiyece 
bir tarua •İyaaa•ıntla geç kal 
oluyordu. 

Eden'in teklif ettiği ıey. yeti 
ita/yanın ümitlerinin tamamen 
lıılma•ından ibaretti. Eden aari 
bir taı.•i:ı: gÖ•terilnıelt•i:ain ltaly 
aılterlerinin geri çeltilme•ini iat 
yordu. Bu fati:ı:m rejiminin aulıut 
nu ve Muısolini'nin İntiharını ist 
melıti. 

Bir Avrupa veya cihan harbin 
terviç etmekle belki de Muuol' 
üaerine bir galebe elde edebilecelt 
tilt, Faltat bu uıFer bi:ae pahalı 
mal olacaktı, Bu s.afer ilerde bİ 
ltat daha pahalıya oturacaktı. 

kini du,ünmemiştir. Çünkü böyle h 
reketi ile Asyada, Amerikada ve A 
rupada olmak üzere üç harbe sebe 
vereceğini takdir ediyordu. Son s' 
olM"ak tekrar edelim ki bugün lngil 
renin işgali altında bulunan ve Hab 
ıistandan bin kat daha mütcmedd 
devletler mevcuttur. 

bu kapıyı açmak istedi. Kapı ıyice 
litlenmişti. Hemen çantasından c'f 
tan anahtannı cıkardı ve kapınm ic 
hında açılacagına emniyet hasıl ,.td 
ten sonra, merdivenlerden çıktı. 

Bir ikinci kat daha, sonra bir ı.ie 
cü kat .. Daha sonra bir dördiıncil kıı 
Nihayet kulenin tepesi .. Brixan kııl 
nin tepesine varın<:a, orada bir ka 
gordı.i. Bir müddet kulak verdi. Ay 
sesleri duydu.e Bu ayak sesleri pa 
toflalı birinin ayak sesine benziyord 

O sırada bir kapı şiddetle kapan 
Brixan vaziyeti daha iyi kavramalı: 
çin, yürUdü, içeriye girdi. sağa, so 
baktı. Girdiei yer yüksek tavanlı 
çük bir odaydı, içeride bir karyola 
karvolada da uzanmıı bir kadın .. 

Bereket versin ki, kadının ~rka 
dönüktü de, Brixan'r görmemisti J1 
kat sivah kıvırcık saclanna. ~ 
renkli cildine bakınca, bu kadının 
Avrupalı olmadığını anladı. 

Dikkat etti. Birden filmde görclu 
karhm tandı. Gene ve ~üz.et bir 
i:hndı. Gözleri kanalı uvuyordu. fa 
u>:kuıunda da ağlıyordu. 

Brixan o~nın ortasına geldiği ı 
man, kapı tokmagının birden dönd 
ğünü işitti ve kendisini karanlığa ' 
tı. 

Kimdi gelen? Be1gl pantalonl 
giymiş Bağ! elinde de bir tepsi 1 

r Arlmcı v1! 
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zip ~·meyen tela-raf haha-len ita•· ::=il~!~i:d::= :~ Pi anı - 100 000 Kışı l ık Ordu -
yan ıimal arduwmm epey pahalıya ı 
mal olan kanlı boğuımalardan eon. mumi saldırnn balnmından baftkitı T B b d 1 
ra ilk hedefine vardığını bildiı;yor. tevkif etmeleri iktiza eder. ikinci ayya re om ar 1 m an arı 

takdirde tank. tayyae, gaz, cebel 
Büyiik ltalyan mağlubiyetinin toplarile takviye ve ilana) edilecek -. 

bl'GI ve acısını da çıkaran bu muvaf. ltalyan ordularmm saldınma devam 
falayet şüel bakandan kat'i bir MÔ· 
ce ifade eden bir zafer olmamakla etmeleri icap edecektir ki bu yeni ve 
beraber ltalyan efkarı umumiyeıinin kanlı bir hoiutmadıuı çılıca.n ycwgun 

ltalyan kıtaab için pek gu-,. ola·-'-
hi&lerini belleyen, maneviyabnı yük T ..-. 

yukıarrdanberi aaydığımrz müfkülit 
sel~ tueleyen bir kazançtır. ile karııla.!8caklar ve belki de kuv-

Şimdi bu kazancın muhtemel ne· vetli Habe§ mukabil taarruzlarile 
tic::eJeri, cepbeladeki umumi vaziye· sava '-- Ltmek 

§l -.y~ tehlikesine bile dü 
tin dün baakbğıma noktadan geçir- ..:1-1 d" şecor= er ll', Ancak üçüncü bir ihti· 
diği ,eyri izah edolim: -ı d .. _., or unun maneviyatını besle • 

Şimal cephesinde mek ve Tigr eyaletinin Condar mm 
t~aımıa dayanan hudutlanna ddar 

Jtalyan ealchmnmm •iklet merke
zini te.tkil eden ıimal cephe, inde 
umwni taamu: ve yayılmanın baı· 
ladığı gündeılberi sağ cenah Gene
ral Manıvigmc'nin kumandaamda 
Aduaya ... l<lınyor, aol cenah Gene 
r&l Santininin kumandasında Adig-
1'8t'a hücum ediyordu. Merkez ordu 
MI da müstahkem bir mevki olduğu 

! ltalyan tebliğinde söylenen Adigra
tm batı kuzeyinde çetin bir sRva! ve 
çevinne yapıyordu. Bunlar Dange.. 
bela ve Dagatayı da dütürdükten 

90nrll Adignı.t ve Aduaya biner gün 
U'ft ile ıerittiler. Her iki çetin geçit 
üzerindeki Habcı mukavemeti zorh.ı 
olmakla beıeer a.nlaıılıyor ki, Ha
bq erkim harbiyesi ve ba§kuınu
danhğı buralarda Mhte bir müdafaa 
ıhattı teaiı ederek yıpratma, yonm. 

ve dü§man ordularını güney iatika. 

metinde ~e ~ e&'Yafı yap

ki, bu da bizim ötedenheri müda
faa ettiğim.iz noktai l!aZU'I teyit et. 
mit oldu. Nitekim dün Adiaababa
dan gelen bir telgraf Habq tevki.il· 
ceyiı pl8.nnun ltalyan mütaarrız kUT 
vetlerini oyalıyarak, ıahte müdafaa 
battan ve iz•ıaç hareketleri ile lurpa. 

lıyara,k Aduanın Cenubu pıtöm,. 
deki Condor dağlıklanna çekmek ve 

ora.da nnıkabil t.ılarruza ·~ ol .. 
duğumı bildiriyOl'. 

"Hattı müdafM yok, ~thı müda. 
faa var,. dwtunma tebe<m bunun 
Magda.la gerilerinde veril~ck bir 
harbe kadar <la yolu vardı.:r. 

Çünkü, oyalayıcı Habet kl'YVetle
rıi Aduva • Adigrat hattım terkP.ttik
İen aonra ltalyanlar Raıi Se:t,-uın 
kurnadaıımda Gondor dağlddannd'l\ 
başlıyarak Mağdalaya kadar uZlUW\ 

hat üzerindeki Habet kuvayi külliye 
ti ile karfdll§acaldardIT. Bugünün 

harplerinde prensip. arazi kaybet
ınek, yahut ta arui almak yerine 
düıman ordusunun kuvayi külliyeai
ni bulup imha etmek olcfuğWUt göre 
l tal yan Ol'duıu da bu denemeye bat 
vunnak mecburiyetindedir. Ancak 
bu denemeyi yapmak ltalyan ordu· 
ıu için Adua ve Adigntı alma:'k ka· 
dar kolay değildir. Buralarda ltal· 
yan askerlerinin ilk ~tmaru 4620 
metreye kadar yÜkaeJen sarp, geçil· 
mez vah9i dailardn-. 1 t.a)YJ\n ordu ta. 
n buralarda da ilerileyebilmekteın 
önce tutunabilmek içjn herıeyden 
evveı yol yapmak, geri hizmetlerini 
v. hlcnzil t~k.ilabnı iyice ku:nnakt 
su ~ )"İyccek almak ihtiyacındadır. 
Her deri kademede bunlal"1 :var>abiJ. 
mek, Üısülhareke ile muvasalayı te
min edebilmek zamanla olacak itler
dir. Bunun İç:İndir ki Adua ve Adiğ
ratm sukutundan ıonra Jtalyan ha
reketinin ne tarzda inki,af edeceği 
Üzerinde ancak iki noktai nazar ~
detmek mümkünıdür: 

l - Geri hizmetlerini. ~emil ka
demelerini iyiden iyiye teaiı etmek, 
birinci hedefte yerle§omek, düzgün 
yollarla muvasalayı temin etmek, i
kinci bir ııaldının ıiçin teçhizat, yiye
cek idhar etmek ve ordunun açılan 
botluklannt dolduımak. 

2 - Muharebeyi aür'atle bitlrmek 

ilerlemek ve bu bölge içinde hem aü 
el, hem de siyasal bakundan yerleJ
mek, hıtunmak ve yeni müzakerele
re yol açmak veııileaile vakit kaza· 
narak ku~tlenmek ve hurrlanmak 
br. Fakat, ya hep, ya hiç iddiaamda 
hulu.nan ve Gondar bqlgesinde mu 
kabil taarruza hazırlanan Habeı or
dusunun buna ne dereceye kadar hr 
&at VCl"eeeği belli olmaz. Bu Haheı 
ordunmun hazırlığına. netice hak· 

kındaki kanaat ve ırörütüne bağlı
dır. 

Şimali Şarki cephesinde 

Şimali ıarf<i cephe.inden Mu.aali 
dağlarına aarkan Italyan kuvvetlen 
!İmdilik memale merhale ilerliyor • 
lar. Burada arazi mürılhat ve deniz 
seviyesine çok yakın olduğu için ~id 
detli aıcaklara rağmen ileriemek g'iiç 
olmuyor. Son tebliğler burada ltal· 
y.anın elli bin kiıilik bir ordu•u ve 
yüz tayyareai ile birçok ~ zırhlı 
otomobil ve motörlü vesaiti olduğu
nu bildmyorlaı-. Burada !imdilik tın 
çok tayyare f>ombarda.nanlan yapıl
makta. DangaWann tıedhitine çalı
§drnaktadrr. Ancak aon gelen b11ber· 
ler, Habeı Sü Bakanı Rıa.•ilo'nun 100 

bin alkerle Ankobea'e hareket ettiği 
..; ı.adiriyôrfırtd Aıdrot»« Adfs.ba. 
banın fimali ~tinde çok eadı :Ye 

fevkalade müdafaay.a kabiliyetJi bir 
ıevkülceyi9 noktasıdır. Burada mev
zi alac.ak bir ordu, !imal ve şimali 
§aJiD cephelerinden gelebilecek Te 

Auaaada birle§en ltalyan kuvvetleri. 
ne kal"Jı koyabileceği ,gibi icahmda 
Dil'edovvaya inecek ve }İmendifer 
hattını ele geçirecek kuvvetlerle de 
harbedebi lir. 

Cenup cephesinde 

Sornatiden taamJza geçıen ltalya11 
kuvvetleri yeni bir muvaffakıyet kay 
dediyorlar. Dün gece geç vakit ge
len telgraflar ltalyan kuvvetJ.a.inin 
burada Gerlogubiyi İ§gal ettiklerini 
bilcliriyoırlııt. Cerlogubi gerilerinde
ki tehirler d\,_ miitemadiyen bmrıbar 
dıman edilmeltedir. ltalyan lutaatı 
burayı ele geçirmekle aol cenahını 
Faton nehri boyuna dayamış oluyor 
ki au: uzluk ve sıcaktan atılmaz ve 
geçilmez bir çöl olan bu 1ahada hare
katın inkitafı bakımından bu miıhim 
bir laymettir.Yi)ıe bu da gösteriyor 
ki, ltalyan kıtaab bu mıntakada Da· 
kato bovt1~u •oluna alarAk ıimale '\ıe 
Mil":~İt üzerinden Harara'ya çıkmak 
iath or. Buna m\lvaffak olundu8u 
tak: rde hu çıkış ve Au•.ta bölgesin 
den Diredovvaya iniı, Eritre i)e 
ltalyan Somalitinfo Fransız ve lngİ· 
liz ıomalilerini arkaya alandı birleş-

• mesi ve Muuolininin Uluılar Kuru-
mundaıı ille iıteiini filen ~akkuk 
ettinneai olacaktır. Bununla beraber 
bütün bu ~halan ltalyan i~gal! altı· 
na almak yine Ankober ve Candar 
ve Harrarda yı~ıh Habet ordu1aun1 
yeıunck olmıyacaktır ki, yenilmeyen 
bir ord" Ja daima yenebilir ve ye· 
ner. 

• • * 
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Zecri Tedbirler Komitesi Raporu 
[Baş tarafı 1 incide] 

korniteai raporunu bitirmiı olduğun 
Jan, yarın şaat 17 de toplanacak 
olan konacy, iki veaikanın kabulü 
lıakkında kararını verebilecektir. 
lla iki vesikadan biri meaeleyi mu· 

haematın açılıfı gününe kadar İn· 
c:eliyen 13 [erin raporu ve diğeri de 
o zamandan beri geçen hadueler 
hakkındaki altıların raporudur. 

H abeı as.'/terleri bir 

Londra. ~ (A.A.) - Royter Ajan
ıtpın Asmara'dan öğrendiğine göre, 
Adua düşnıü~tür. 

Jtalyan1ar ilerliyorla\" 
Asmara. (A.A.) - Uç ltalyan 

kolu ileri hareketlerine devam etmek 
tedirler. Santini kolu dün Adigratı iş
gal etmi§, Maroviagna kolu yalanda 
iıgal etmek üzere bulunduğu Yants 
önüne gclmi,Ştir. Pizio Biroli kolu mu 
vaffakiyetli hareketine devam etmek
tedir. İtalyanlar uçaklannrn Habeşler 
tarafından düıürülmü~ olduğu haberi 
ni yalanlamaktadrrlar. 

Adigratm alındığı teyit ediliyor 
Asmara, 6 (A.A.) - Reuter Ajan

sı aytarmın haber aldığına göre Erit· 
reden hareket eden 3 İtalyan kolu a· 
maçlarına varmışlardır. Santini kolu 
Adigrat'ı Pizio Biroli kolu Entisoisa
yı almıJ Maravgna kolu da, alınması 
artık bir saat meselesi olan Adwı sw:
lan onOne gelmi§tir. Italyan kuvvet
leri şimdiye kadar hiçbir önemli mu
kavemetle kat'§rla~mamışlardır. 

Resmi tebliğ 
Roma, 6 (A.A.) - 5 Teşrinievvel 

tarihindeki durumu bildiren resmi 
ltalyan harp tebliği, Italyanların Adig 
raıt: müstahkem mevkiini aldıklarını, 
oradaki ahali ve papaslarm teslim ol
duklarını v~ Somali cephesinde de 
Gerlogubi'yi ele geçirdiklerini bildir-
mektedir. 

Esirler ve ganimet 
Adisababa. 6 (A.A.) - Tigre'deki 

Habeş kuvvetlerinin kumandanı Ras 
Seyyum,f talyaJ?la~ pagcta ve Deng 
belayı işgal ettiklennı ba~er ~ermek
tedir. Her iki taraf önemlı zayıat ver
miJlerdir. Dört ltalyan süb~f! ma~
tul düşmüşlerdir. Habeşler, ı~~ makı
neli tüfek ve birçok tüfek musade~.e 
etmişlerdir. ltalyan uçakları harp bol 
getinin üzerinde uçmaktadır. Bu uçak 
\ardan birçoğuna düşman kurşu~la~ 
isabet etmiştir. Habeş hükumetı bır 
İtalyan uçağrnm düşiirülmüş old~ • 
ğuna dair olım .haberi teyit etmemış
tir. Bir bildiriğe eöre Italyan kuvvet
leri kuzeye doğru 100 kilometre ka
dar ilerlemişlerdir. 

Habef planı 
Habe! aevkülceyiş planı ltalyanla

nn önünde geriliyerek mukaveme~e 
ve mukabil taarruza daha müsait bır 
noktaya kadar onlarla çarpışmamak • 
tır. Aksum ile Adoua arasında vuku
bulan çarpışmada 45 Habeşle 25 Ital
yarun öldüğü ve altmış bet ltalyamn 
esir dÜ)tüğü s8ylenmektedir. 

Adoua'nın kuzey doğusunda bulu -
nan Gondar dağlık arazisindeki önem 
li Habeş kuvvetleri kumandanı Ras 
Kassa, Raa Seyyum'un kuvvetlerine 
yardım etmeğe hazırdır. ltalyan kuv· 
vetleri 3 nokta üzerinden taarruza geç 
mişlerdir. 

Bu noktalar şunlardır: 
l - Takkaz nehri. kuzeyı, 
2 - Hadelegu Batty doğusu. 
3 - Guerlobi kuzey-doğusu, 
Şimdilik ancak kuzeydeki Habeş 

kuvvetleri Italyanlarl~ temastadır. 
Adoua bombardımanında 40 kadın 

ve 32 çoeuk ölmüştür. Adoua ile Ak· 
sum arattrnda olan muharebede 400 
Habqle 1000 ltalyan çarpışmış ve 
48 Habe§ ve 27 İtalyan ölmiiştür. 
65 ltalyan da eair düşmüştür. 70 tank 
100 uçakla kuvvetlcndirilmit olan 30 
bin kişilik bir ltalyan orduıu da Mu· 
saali bölgesinde toplanmaktadır .. 

Havas Ajansı aytarına göre. Adı~
babadaki Italyan elçiliği Habe§ payı
tahtmdan çekilmiş değildir. Elçilik. 
imparator istediği takdirde yeni ko-

aff§ talimi ema.8ında 

nuş~aı,,-c: giriımeğe hazırdır. ltalyan 
ilerileyi~i ay sonunda Tak kaza nehri· · 
ne varınca görüşmelerin tekrar başla
yacağı tahmin edilmektedir. KoMolos 
hane işyarları ve diplomatlar müstes
na olmak üzere Sansi İtalyan tebaası 
dün Adisababadan gitmişlerdir. 

Belçika süel heyeti, kumandanı müs 
tesna olmak üzere yakında Habeşis
tandan ayn laca ktır. 

100 bin kifilik ordu 
Adisababa, 5. A.A. - Sil Bakant 

Rass Sulo 100 bin kişilik bir ordunun 
kumandasını deruhte etmek üzere An 
kober'c gitmiştir. Bizzat imparator 
karargahrnt tesis ederek harekatı ida· 
re etmek istiyor. lmparator ve iınpa· - . 

Adiaababadaki ltalyan •efiri 
Kont dö Vinci 

ratoriçe şehri dolaşarak halkı müda
faa tertibatı a1mağa davet etmekte • 
dider. 

Saray, istasyon ve diğer bazı nokta 
lar hava hücumlarına kar91 müdafaa 
toplan ile muhafaza altına altnmı§lar 
dır. Diplomatlar, arsıulusal durumu 
görüşmek üzere dün bir toplantı yap
mışlardır. 

Çepheye giden kuv· 
vetli Habet kollan 

Asmara, 6 (A.A.) - Aldığı emir· 
lerc rağmen çok geç hareket etmiş o· 
lan Adua İtalyan konsolosu Franea• 
dan hiç bir haber almamamıştır. Ital· 
yan uçakları, Cepheye giden kuvvetli 
Habeş kolları görmüşlerdır. Bu kol
lar, karakolları Olpy kapularında bu
lunan ltalyan kuvvetlerinin ancak on 
kilometre uzağında bulunmaktadırlar. 

Tayyare bombardımanları 
Adisababa. 6 (A.A.) - Italyan u

çakları Gorahai mevkiini bombardı
man etmişlerdir. Bombardıman neti• 
cesindc beş ki i Ölmü§, 15 ki§i yara· 
lanmıştır. 

Adisababa, 6 (A.A.) - Habeş hU
kfıme~i. İtalyan uçaklarının Aduadan 
l?.O kilometre güneyde bulunan 1500 
nı~f~slu Sakota'ya hücum ettiklerini 
bıldırmektedir. 

Habeşler 
tJal - Ual'i 
Geri Aldılar 

[Maltlmdur ki, bütiin İtalya • Ha
beş ihtilafı Ual-Ual hadisesinden çık 
mıştır. Geçen Kanunda İtalyanlar Ha 
beşler elinde bulunan Ual-Ual'i zap· 
tetmişler ve bu noktanın kendilerine 
ait olduğunu iddia etmitlerdi. Bu gö· 
rünüşteki sebepten çıkan ihtilaflar 
d6ne dolaşa bur:Unkü neticelerde ka
rar kıldı. Garip bir tesadüf olarak, 

Asmara, 6 (A.A.) - D. N. B. Ajansının özel aytannm telsizle 
bildirdiğine göre, şimal cephesindeki üç kolordu da bugün ileri 
hareketlerine devam etmişlerdir. Santini grupu Aksum'a doğru 
yürümektedir. Maravigna kumandasındaki grupun ~macı ısc 
Aduadır. Biroli kumandasmpaki yerli kuvvetler de Adıgrat yo
lundan Adua'ya yi.irümektedir. Bu üç grup birlikte hareket et
mekte ve telsizle daimi irtibat halinde bulunmaktadır. Ilerliyen, 
tayyare filo1annm keşif uçuşları ve yerli piştar yürüyüsleri ile 
hazırlanmakta ve bundan sonra harekete geçen tanklar ve zıııhlı 
otomobiller, piyadeye yol açmaktadır. Piyadenin arkasından, vol 
yapan ve telefon hattan yerleştiren fenni kıtaat gelmektedir. Iki 
ila üç bin metre yüksekliğindeki Adua önündeki dağlarda bilete
lefon tesisatı yapılmrştır. Adıta şehrine gelince 7000 Habesli ta
rafından müdafaa e<lilen bu mevki cumartesi akşamından beri 
muhasara edilmiş bulunmaktadır. Şehir, ağır 'topçu ateşi altın
dadır. Önemli Habeş kuvvetleri, Aduaya yardım için cebri yü
rüyüş ile yoldadır. Aduadaki Habeş garnizonu ltalyan bombar
dıman uçaklarını ateşe tutrnuşlarsa da uçaklar attrklan bomba
larla Adua müdafilcrini ağır zayiata uğratmışlardır. Adua•da 
Adua müdafii Ras Seyum'un oturduğu bina bombardımandan 
çok zarar görmüştür. İtalyan zayiatının gayet az olduğu söylen
mektedir. Bununla beraber bu hususta kat'i malumat elde edil
mesi mümkün değildir. El'itre cephesindeki Habes kuvvetlerinin 
mikdarı 25 bindir. 

İtalya Kralının Yeğeni Ve Birçok 
İtalyan Zabitleri de Gittiler 

Musavva, 6 (A.A.) - Saturnia gemisi limana gelmiştir. lçin· 
de İtalyan Kralının yeğeni Dük dö Bergam ile 4360 sübay ve as
ker ve ayni zamanda birçok gazeteciler de vardır. Bu gazeteci
lerden dördü Fransız, biri Alman, biri Amerikalı, biri de Nor· 
vcçlidir. 

İsveçli Askeri Heyet Kalıyor 
Adisababa, 6 (A.A.) - Geriye çağırılış emrine rağmen Isveç

li sübaylarm Habeşistanda lkalmakta devam edecekleri oğrenil
. miştir. 

Zecri Tedbirler Meslesi 
Fransızlar harbin kesilmesi sonucuna 
varabilmek İCjin tedbirleri tedricen 

tatbik etmek fikrindedirler' 
PaHs, 5 A.A· - İyi haber a .. 

lan mahafilde söylendiğine gö .. 
re, ekonomik tedbirler makaniz 
ması gerek zaman, gerek filiyat 
balmnından tedricen artırılacak 
mahiyette olacaktır. Fransız de
legeleri. muhasematm kesilme· 
si sonucuna varmak için yapılan 
gayretlere zaman bırakmak için 
te9birleri mümkün olduğu ka -
dar geniş bir müddet üzerinde 
tedricen dağıtmıya çalışacaktır. 

Söylendiiine göre, Fransız 
Batbakam Laval, bir anlaşma • 
ya varmak için birçok ihtimaller 
taaarlamıt bulunmaktadır ve 
bunların zamanı gelince teklif 
halinde ileri sürecektir. 

Pariste tebarüz ettirildiğine 
göre Fransa, Uluslar Sosyete -
si statülerinin yüklediği hiçbir 
mecburiyetten kaçınmıyacak, fa 
kat ayni zamanda ara bulucu ro
lünden de vaz gcçmiyeccktir. 

İngiliz gazetelerinin 
zecri tedbirler hak
kında yazdıkları 

Londra, S A.A. - Sabah ga -
zeteleri, zecri tedbirler hakkın -
da kararlar alınacağmı ümit et. 
memcklı! beraber Uluslar Sosye 
tesi konseyinin toplantısını sa -

hırsızlıkla beklemektedir. 
Büyük gazeteler, durum hak· 

knıda gayet tedbirli yazrlar yaz 
makta ve genel olarak süel zec
ri tedbirlerden herhangibir su • 
rette bahsetmekten J<açmmak • 
tadırlar. Bununla beraber gaze • 
teler, ingiıterenin Cerıevl'ede 
gayet enerjik bir durum alaca • 
ğım da ileri si.irnıektcdirler. 

Daily Telegraph gazetesinin 
siyasal yazıcısı, Uluslar Sos:1e • 
tesi Asamblesi sah ve ya çarşam 
ha giinü toplandığı 2'aman doğ • 
rudan doğruya hedefe gi1.ilece • 
ğini bildirmektedir. italya, sarfü 
surette, "mütecaviz,, olarak i 9.n 
edilecektir. Eden'in perş~mb!-ı 
akşamı Fransız BaşbakanL~a 1:"1 
giliz hükOmetinin düşil!ıce ~.," 
göre zecri tedbirlerin c1h!mH -::>7-

ması lüzumunu bildirdı~ı .~""" ~K 
kak gibidir. Çürıkii kı.4; ::.": "!d • 
birler, mikdarları r~z1.q Jat.i ~l -

sa, neticesiz kalaca:<:Jndır . 
Times gazet(s!ı:ir. ~e.ııevre • 

den aldığ'ı bir telgra;n gjre İn • 
g iliz delegeleri kor..Eere gayet 
geniş tekliflerde bnluııace.klar 
ve bu teklifleri Asamble tot:ılrn
trsında tekrar edeceklerdir. Alı 

..nacak önemr ve muhtelif tedbir 
ler her yönden ekonomik mahi
yette olacaktır· 

İtalyanların Taç Giydirecekl 
Şoa Hanedanı 

• 
rı 

Dün gelen telgraflarda l lyanlarm 
HabC§istanda Haile Selbi ı tahtın· 
dan indirerek ııaltanatı b b r ha· 
nedana, Şoa hanedanına v rceekleri 
bildirilmektedir. 

Şoa hanedanı tarihteki bazreti Sil· 

Aduarun düştüğü haber verildıği sı· 
rada, bir taraftan da, HabC§lilerin 
Ual-Ual'i geri aldığı bildirilmekte· 
dir.} 

Adisababa, 6 A.A. - Havas 
ajansının bildirdiğine göre, bi
rincikanun hadiselerindenberi İ· 
talyanlar tarafından işgal edil
mekte olan Ual-Ual mevkii Ha
bit,ler tarafından geri alınmış
tır. 

leyınan ile Saha Melikcsı ı 
teşekkül ettiği söylenen ailcdı kı. 
İtalyanları vaktile Aduada bozguna 
uğratan büyük Menelik te bu trlila· 
leden gelmiştir. Ancak Haile Sellisi
ye saltanat sırası kendisinde olma· 
masına rağmen bir cıücadelc netıce· 
sinde tahta gefit.niştir. 

Tigre hanedanın:ı gelince 19 uncu 
{1840) senelerinde Tcodor ismilc 
Habeş tahtına geçe:ı kralın oğlu 
Y oanis ·in Ra:ı Mı>Jlga~l is::.1ind: bir 
gayri meçru evlfclı fülry.-ya gclmıt· 
ti. Me~ur bU;rük M~:- clıl:lc bunun 
araııınd:ı bi. t<>lıt r:ıiicr•le!esi ol:rnş 
neticede ·· ::tkb~ l'len.!I kte k::lmıttı. 
O ::aman r.a:ı ,.Td.- .,::ışa . T =g:" cyale· 
tine bir nrv; .. ::ırn :.ı ı:ı · ... ı surf.ti. de 
:ıilriılmüştiı. hı.,._- h :-rcdanını 
TiJ?re h - rdnı cle.1:10 
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TIBBi MUSTAHZERAT NiZAMNAME 
, 

•1 uvl:aal.iAJ::! .let.:l.;lu~• 
Bağırsak Ticaretimiz <Günden 

Güne inkişaf Ediyor 
'Türkofisin hazırladığı bir rapora 

&öre, 1934 yılındaki bağırsak ihraca 
tmuı: genel ihracatın yüzde bir bu
suğuna yakm olmuştur. Son beş yıl 
daki ihracat 11ikt;lr ıda şudur: 

Xıl Mikdar Değer 
kilo lira -·1930 • 249.989 936.000 

1931 207.559 518.000 
1932 17 5.001 518.000 
·1933 151.572 577.000 
1934 205.260 1.031.000 

1933 yılına kadar bağırsak müş • 
terilerimizin başında Amerika Birle
şik Devletleri gelirken geçen yıl bu 
yeri Almanya almıştır. Bu iki ülke -
den aonra Çekoslovakya, Fransa, 1-
talya, Suriye ve Avusturya gelmek -
tedirler. Son yıllarda bağırsak mü~te 
rilerimiz arasında ~r afmaya Filis • 
tin, 1ge~en yıl 3.580 kiloluk mal al -
mrştır. 

Memleketimizde her yıl ortalama 
olarak üç milyon ba§ hayvan kesil -
mektedir. 

Ancak bunlann hepsi toplanıp iş • 
lenmediğinden hakiki iıtihsalatm bu 
Taklcamrn aşağısında olacağı şüphe -
sizdir. Bugün yok olan bağırsak mik
dan yılda 150.000 olarak tahmin c
oilmek~dir • 

Mısır, Yunanistan ve diğer Balkan 
tilkelrile §imali Afrika memleketlerin 
de koyun ve keçilerin bağırsakları 
cins itibarile rağbet kazanamamışlar
dır. 

Acun genel bağırsak istihsalatının 
yUrde 50 sini Amerika Birleşik Dev 
Jetleri çekmektedir. Bağırsaklar dış 
piyasalarda bilhassa ülkemizde he -
nUz yayılmamı şolan sucuk imalinde 
kullanılmaktadır. 

Keçi bağırsakları hariç olmak üze
re Türkiyede karaman, dağlıç ko
yunlarından istihsal edilen bağırsak
lar cins itibarile en çok aranılan ba
ğınaklardır. Dünya istihsalatı bakı
mında Rus, Türkistanr ve Kalmuk 
cinsleri bağırsaklardan sonra ikinci 
dereceyi Türk bağırsaklan tutmakta
dır. 

TUrkiyenin kara keçi tipi keçiler· 
~en istihsal edilen bağusaklar dahi 
cinslerinin aağlamığı dolayısile ikin
ci derer.ede bağırsaklardan sayılmak
tadır. Diğer taraftan tiftik ve oğlak 
bağırsakları altıncı derecede gelmek
tedir. 

. 

Bu miktar bir yıl, önce, 1.959.000 ıi· 
lin değerinde 9.192 kental idi. 

Geçen yıf'ki fındık ithalitı Wke iti
barile aşağıda veritmiıtir: 

Ülke Mikdar· 

Türkiye 
İspanya 
İtalya 
lıviçre 
Diğer ülkeler 

kental 

8.301 
T.487 

726 
7 

227 

Değer 

Şilin 

1.667.000 
297.000 
145.000 

ı.ooo 
46.000 

• TUrkiyenin yeni mahıulünden !im 
diye kadar 20 bin çuval iç fındık aa
tılmrştır, Giresun fındıktan, cif Tri· 
yeste 6 ı 0·620 F. Frangi üzerinden 
&atılmıştır. Fakat Almanyanın piy• -
sadan çekilmesi üzerine fiatlar dUt
mektedir. Alrcılar çekingendir. Viya 
na piyaaaıı.J eylül teılimi, cif Triyeı
te 500 F. frangı Uzerindea flat bekle 
mekte ve ancak o zaman alrıa giri • 
şeceklcrt anlaııltnaktadır. 

İspanya maJı henüz piyasaya gel • 
memiştir. 

Filiıtinde buğday tabdidatı 
Alınan haberlere göre Filiatinde 

ilkteşrin - ilkkanun 1935 aylttı için· 
de 1500 ton yum~ak bu.ğdaydan bat 
ka buğday ithali için, hiçbir müaaade 
verilmiyccektir. Şimdiki halde mev • 
cut olan stokların memleket ihtiyaç1-
na kafi geldiği anlaşılmaktadır. 

Yugoslavya idhal müaade.i 
verdi 

Yugoslavya Bakanlar heyetinin bir 
kararına göre 21 ağustostan bir yıl so 
nuna kadar hintyağmın memlekete it 
haline müsaade verilmiştir. 

lrakta yeni bir kanun 
Irakta çıkan bir kanuna göre lralr 

devletinin genel ekinomi men~tle
ri icap ettiği takdirde Finanı Bakan 
Iığınnı bütün memleketlerden ithal o 
lunan maddeleri tahdit edebilmeıi hu 
suıunda 1rak hükumetine salahiyet 
verilmiştir. 

Buğday fiatları 
artıyor 

ltalyan •. Habeş harbinin te· 
sirile dünya buğday fiyatları bir 
miktar yükselmiştir· Bir kısım 
tecimenler, bu yükselişi gözö-~ 

BORSA 

5 Blrlnclteşrin Cumartesi 

PARALAR 
Abt Satq 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransız frangı 
20 Liret 
20 :Belçika franıı 
20 Drahml 
20 İavçire ir. 
Florin ,.. 
20 Çek Kuron 
Avuıtıa.rya ıilin 
Mark 
Zloti 
Penro 
20 Ley 

\ Len 
20 Dinar 
Yen 
İı•~ Kuroll 
Altnı 
Meddiy• 
Banlaıot 

filS.-
125.-
165.-
184.-
80.-
22.-

814-
83.-
93.-
22.-
36.-
22.50 
23.-
14.50 
22.-
·sı.-
33.-
30.-

943.
SJ,50 

232.-

Ç-EKLER 

Pariı üzerine 
lnıiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak lı:ı:ıronu 
Avuıturra 
Pueta 

• Mark 
Zloti 
Perıco 
Ley 
Dinu 
Ym 
~O't'eü • 
llveç kuronıı 

ESHAM 

618.-
126.-
168.-
187.-
82.-
24.-
aıs.
ss.-
91.-
24.-
38.-
23.50 
25.-
15.50 
24.-
56.-
35.-
31.-

945.-
53.-

234.-

Kapa.nıı 

12.05 
616,SO 

0,79,25 
9,76.37 
-4.?0,4S 
2,4.-

63,96,86 
1.17.63 

19,15,-
4.19.
S.80,65 
1,97,40 
4,21.-
4.Sl.40 

63,77.SS 
34.96,35 

2:18.30 
10.98 

3,14,15 

h Banlı:.aıı Mü· 95.-
,, ,, N. 9.SO 
., ,, H. 9,60 

Anadotıı % 150 23,80 
.. % 100 40.-

Sirketihayriye ıs.-
Tramvay 22.-
Bomonti • Nektar 6,50 
Terkoı ıs.-
Reji 2.20 
Aılan Clmento 8,70 
Merkea: Ban.kur 57.50 
Oımanh Ba.nbıı 21.so 
Telefon 9.-
lttihat Değirmmcililt T. A. Ş. 7.25 
Şarlc Deiirmcnleri 0.70 
6ark Merlrea: Eczaneıi 4.-

\ iSTiKRAZLAR 

Tilrlı: Borcu I 
,. ., II 

" • m 
ErıanI 
tıtiluaıı dahiti 

24,90 
22.90 
23,20 
9~.-
95.-

İran, Suriye, İrak. Filistin gibi 
memlehtlcre nazaran Türkiye bağır 
aakçtlığı bazı nokta· 
l a r i 1 1 a h edildiği takdirde 
elbette daha yüksektir. Şarkıkarip 
memleketlerine kıyasen Türkiyede 

nünde tutarak Pulatlr mallarım -------------
8 kuruşa çıkannışlardır. Hubu· T A H V i L A T 

mezbahalar, işçiler teşkilatı ve topla 
kolaylıkları daha ileride olduğu için 
~iğer bazı himmetlerJe Türkiye ba -
ğıraak.çılığı yakın Şarktan en ileri gc 
len bir mevkii elde edebilir. Cograft 
vaziyetimiz müsait olduğu için Avru
pil ve Amerika alıcılarının ilk merha 
lede eritebilecekleri memleket Tür -
kiye olduğundan ve Anadolunun bir 
çok merkezlerine münakalat va11ta • 
ları diğer yakın Şark mcmJ,ketlerine 
Jcryaala dana iyi ..Je fazla bulunduğun 
dan, alıcrlann ibtiyaçlannr evvela 
Türkiycden iyi fıat.larla temin etnıele 
Ti ve Türkiye bağırsakları plase edil
dikten sonra diğer Şarkıkarip mem -
Jeketlerinin bağırsaklarına rağbet e
decekleri tabiidir • 

'A vuıhıryanın fındık ithalatı 
'.Avusturya geçen yıl içinde tiirlil 

(ilkelerden 2.156.000 gilin değerinde 
l 0.804 kental fındık ithal etmiştir. 
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bat piyasasında da küçük bir 
yükseliş görülmüş, kuşyemi fi. 
yatları 16 kuruşa~ susam 13 ku· 
ruşa, çavdar 4,10 kuruşa çıkmış
tır. italyanlann yemlik hububat 
siparişleri artmıştır. 

lzmir borıuında , 
lımir, 6 (A.A.) - Bu hafta i~iı\de 

borsada beı Jruruıtan on.altı kuruta 
klldar 34,353 ~uval Uzllm ve 4,10 pa• 
radan 18 kuruşa kadar 16,233 çuval 
incir aatılrnıttır. Mevsim batlanpın
dan ıimdiye kadar aatılan üılimler 
253,016 çuvaldır. 

ZAYİ - Galatı lthalit GUmrüğil· 

nün 12·3·34 ıünlil 79525 tayıh ve 

25·8·32 ıUnlil 504815 &ayılı makpuı; 

. ları zayi ettik. Yenileri için müracaat 

ettiğimizden eskilerinin hükmU yok
tur. Parseh İspeçyan, Simion Simio
nidis. 

KIRMIZI VE SiYAH 
memnun ettiği olmamrştr. Hadi, dos· 
tum, gidip birkaç saat dinlenin; sizi 
gelip odanızdan kaçırmalanndan kor~ 
karım, onun için odanrzı kendi elim· 
le kilitliyeceğim. 

Ertesi gün marquis Julien'i, Paris
ten haylı uzakta civan ıssız bir şa· 
toy_a götürdü. Orada birtakım ga;lp 
insanlar vardı; Julien içinden: ''Bun· 
lar herhalde birer papas olacak! de· 
di. Eline başka bir ada çıkanlmış bit 
pasaport verdiler; fakat bu pasa• 
portta Julicn'in nereye gideceği doğ· 
ru olarak gösterilmişti. J ulien o ana 
kadar hangi memlekete gönderildiği· 
ni bilmezlikten geliyordu. Arabaya 
yalnız bindi. 

Marquiı'nin onun hafızası haklan .. 
aa hiç bir endişesi kalmamıştı: gizli 
notayr Julien'den bir kaç defa dinle· 
mişti: ancak onun ele geçirilmesin
den çok korkuyordu. 

Julien salondan çıkarken Marquis 
ena d<>t1tça bir tavırla: 

- Aman dikkat edin, dedi, yolda 
ıtzi görenler sırf keyfi için gezen 
):endine mağrur bir a~ sansınlar. 
Dün aksamki topiantıda kim sami • 

STENDHAL 
mi idi, kim değildi, bilinmez ki: 

Yolculuk pek çabuk ve pek hü.din 
lü oldu. Julien, Marquis'nin gözün .. 
den uzaklaşır uzaklaşmaz gizli nota 
da, kendisine verilen vazife de aklın
dan çıkmış, ancak Mathilde'den gör
düğü hafifsemeyi düşünüyordu. 

Metz'den birkaç fersah öte bir köy 
de potıta konak memuru gelip at bu
lamadıklarını söyledi. Saat akşamın 
onunu bulmuştu; pek canı sıkılan Ju· 
lien yemek istedi. Kapının önünde 
dolaştı ve böyle dolaşa dolaşa, hiç 
sezdirmeksizin, ahırların bulunduğu 
avluya girdi. Gerçekten at yoktu. 

Julien içinden: ''Ama, dedi, o ada· 
mın ta haf bir hali vardı: terbiyesiz· 
ce bakışları beni yukarıdan aıağı &Ü -
züyordu • ., 

Görülüyor ya 1 Jullen kendisine 
aöylenenlere tamamile inarunağa bat 
lamıştı. Yemeğini yedikten sonra sı
vışıp gitmek niyetinde idi ; hazıt cet 
miıken memleket hakkında biraz bir 
şey öğrenmek için mutfağın atcıi ba 
şmda ısrnmağa gitti. Ünlü tenor il 
signor Geronimo'yu orada bulunca 
bilseniz ne kadar ıel'indi ı 

Rıhtnn ıo.
Anadolu I ve ll Kapon kesik 40.70 

,, III 43.-
Anac!olu Miimc11il 44,30 

YENi NEŞRiYAT 

'.Ayda bir 
lki aydan'beri sıkmağa başlayan 

{A YDABIR) mecmuasının ikinci sa~ 
ynıı çıkını,tır. Dolgun münderecatı 
vardır. 

"C a p i t o 1 i u m " '"'1'11 

Roma Hukuku Mecmuaıı 
Universlte Roma Hukuku Doçenti 

Dr. Şemseddin Talip tarafmdan çıka
nlan bu değerli mecmuanrn 4 üncü sa 
yıır da baıırlmı,tır. 100 ıayfadan iba
ret olan bu sayının değerli yazılardan 
batkı, u:ııun ve gUzcl bir de bibliograf 
ya kramı, ve Roma Hukuku tetkikle
rinden bahseden bir de "Haberler'' 
slitunu vardır. Hukukçularımıza ve 
bilhassa Roma Hukuku ile meşgul o
lanlara tavsiye ederiz. 

Napoli'li ıarkıcı, ocağm yanına ge
tirttiği koltuğa yerleımi§ yliktıek ııes 
le dert yanıyor ve bir ba§ma, etrafı
nı çevirmiş ağzı açık yirmi Alman 
köyliiaünden daha çok söz söylüyor -
du. J ulien 'i görtince: 

- Bu herifler ocağıma incir dike
cek! diye bağırdı. Beni dinlemek için 
dört taraftan kotUP gelrnit yedi hü -
kUmdar beni bekliyor. 

Sonra manalı manalı bakarak Ha • 
ve etti: 

- Hele biz çıkıp da bir hava ala
lım. 

Yolda yüz adrnıdan fazla ilerleyip 
de kimsenin duymıyacağma kanaat 
getirdikten sonra Julien'c: 

- Siz işin aslını biliyor musunuz? 
dedi; posta konak memuru düzenba
zın biri. Ben demin gezerken edep -
sizin birinin eline bir frank sıkl§tır -
dım. Köyün öbür ucunda bir ahır do
lusu hayvan varmış ama bir haberci· 
yi yolundan komak istiyorlarmış. 

Julicn masum masun: 
-Yal dedi. 
Fakat işin içinde dUzen olduğunu 

anlamak yetmezdi. gitmenin de bir 
kolayını bulmak lazımdı: Geronimo 
ile dostu iıte bunu başararnadılar.Şar 
ktcı nihayet: 

- Hele bir sabahı bekliyelim, de
di, bizden gocunuyorlar. Belki siz • 
den. 'benden bir istedikleri var. Ya • 
rın sabah iyi bir yemek ısmarlarız, o
nu hazırlarlarken biz de tezmej!e çı-

BENCE 
RADYOMUZ 

Radyonun, umumi olam, .değeri 
ve önemi gibi çok işlenımi§, çok mü· 
rekkep harcanmıt bir konu üzıerinde 
yeni bir şey aöyJiyebileceğimi iddia 
edecek değilim. Bununla beraber, 
Balkanlarda bir ay süren bir gnİ• 
den aonra, Türkiyede radyo mesel~ 
•İni yeni bir ıörüt cepheainden ele 
nlabü~ğimi sanıya~. 

Şimdiye kadar radyolannu:zm bii
yütülmeıi, kuvvetlendirilmesi ve zen. 
gin bir bütçe ile iyi bir <ıırgan.İzaıyo
ha bağlanmatı davasını müdafaa et .. 
Dıİf olanlar, b~ lüzumunu anlat. 
mı\k için iki ınoktayı ileri aüriiyOl"lar• 
.dı: 

Memleket içinde modern kültürü, 
mu~ikiyi ve devrim zihniyetini yay. 
ırnak huıuıundaki büyük faydalan ve 
istasyonlarımızı dinliyecek olan bü
tün dünyaıım kulaldanna yeni Tü:r
ldyenin genç ve diri ıesini -duyunnak, 
rejimimizin ve onun yarattığı eserle
rin propagandaaıru yaymak, Türkiye
yi yabancılara ıevdirmek için hu eı· 
ıiz vuıtadan faydalanmak. 

Fakat bir nokla71 hiç habnmrza 
getirmiyorduk: Tündyenin cht.md• 
oturan uJuıdqlamnız. 

K.endi uluw radyoilann.a sahip o
lan Ruıya Türklerini hiç hesaba kat· 
madan Balkan ve Ara,p illerinde üç 
milyona yakın Türk ~Jıyor. Türk 
kültürünü kabul edebilecek ve mem .. 
Jeketimize gelerek Tür&deıebilec.ek 
müılüman unaurlann aaymnı 4a bir 
milyon kadar hesap edebilim. 

Şimdi düıününü.z ki «na yurdun 
haaretile yanan bu dört milyon in• 
aa.n, Tüııkiyenin saini qitınokten 
tam manaıile mahrumdur. 

Dobnca ve Beurıabya~ Rusçuk 
ve Vidinde, Makedonya ve Bosnada 
göriiıtüğüm Türk ve müslümanla· 
nn, küçük bir radyoya sahip olabi· 
meceık kadar varlığı IWrmı bahtWa
nndan hep ayni tiki.yeti dinledim: 
Türkiyeyi ititemiyoruz. 

Şuracıkta, ymuba§ımızda oturan 
bu İns.anLır, bizden aıdımyacak me
tefelerle aynlmı,lar gibi. Türk gaze
tesi görmek, TWk kitabı okuınak, 
Türic: .radyosu dinlemek imkinma ıa
bip değildirler. 

T erkedifmit, 'büsbütün umıtubnuı 
olmalaın ihtimalini nekadar acı ile, 
nekadar kalpleri sızlıyarak hiıııedj
yorlar bilseniz. Y okıulluldan, türlü 
ııkrntıları ve cefalan ıımnmcla, ••tı· 
rapJarını büsbütün ağırlaıtıran ıbu 
endi§enin yükünü obun o zavallıla
rın omu.zlanndan almah değil miy
yiz? 

Sonra ıUnutmıyalnn ki dev adımla· 
rile ila-lediğini her gün qittilderi 
Tüririyeıün hila aesini itittirebileeck 
bir radyo iatuyonuna aahip olama· 
Yit• onlann zihinl · takılan halli 
ıüç bir muamma ba.Jinde kalmakta· 
dır. 

Propagandanın bir ıan'at haline 
geldiği, cfev bütçıeler yuttuğu bir ta· 
aırda, ne yaz& ki, hata, bu kıymeti 
eııiz "-asıtarun bütün önemini aınla· 
nuı değil!z. 

Yalnız lstanbul ve Ankaraya !>ir 
iki saatlik komer vermek için kurul· 
muta benziyen iki radyo iıtasyonu
muz var. Açık aöyliyelim: Bunların, 
bu §ekilde hayat hakları yoktur, va. 
zilelerini, pek ali yabancı poıtalanla. 
hem de f azlasile yapabilirler ve ,-aı>• 
maktadırlaT. 

Cotrafi ve ıuluu.1 durumumuz İOll• 
bı, dünyan:ru en kuvvetli radyo ;, .. 
tıaıyonunu - çOlc değil, bir tane ye
terdi - meımleketimizde Wnnalı de· 
ğil miydik! Soylannı ve dinlerini 
kaybettirmek gayesini BÜden çok il• 

kı ıbir propaganda çemberi içine alın· 
mış, .çoğun mektepten ve •ydmlılrtan 
mahrum, yüz ellililderin ve bunlara 
benzer kafaları Cirümcelcli adamlarm 
t.elkinleri 61tmda bunalan Tiirtıleri, 
memleketimize ~t.irip emniyet alb· 
na alıncaya kadar ıancak, ve ımcak 
propaganda vasıtaaile koruyabiliriz. 

kıyoruz diye kaçarız, at tutarız, öbür 
konak yerine kadar gideriz. 

Geronimo'nun da kendisini yakala
mak istiyenlerin adamı olıbileceğini 
düşünen J ulicn : 

- Ya egyamz ne olu? diye sordu. 
Yt;mcği yiyip yatmaktan ba~ka ya 

pacak bir §ey yoktu. Julien daha ye
ni uykuya dalmıştı ki, odasında ild 
kişinin, pek çekinmeden konuıtukları 
nı duyup birdenbire ı;yandr. 

Posta konak memurunu görilp ta -
nıdı; bu adamm elinde bir hırsız fe
neri vardı. Julien, arabanın sandığı
nı odasına çıkarttırmışb; fenerin ışı
ğı şimdi o sandığı aydınlatıyordu. 
Posta konak memurnunun yanındaki 
adam, açık sandığı bildiği gibi karış
tırıyordu. Julien onun yalnız siyah 
ve sımsıkı olan yenlerini görebiliyor
du. 

Julicn: "Bir papas elbise~if .. dedi 
ve yastığmm altına yerleştirdiği ta • 
bancalarına el attı. • 

Posta konak memuru: 
- Uyanmasından diye hiç kork -

mayın, bay Cure, diyQrdu. Onlara 
verdiğimiz §arap, kendi elinizle ha • 
zırladığınız şaraptı. 

Cure: 
- Kağıt mağrt bulamadnn, diyor

du. Bir yığın çamaşır, lavanta. poma 
da, lüzumsuz bir çok şeyler var: bel 
li, keyfine du§kün, zevkini arıyan bir 
adam. Dana kalırsa asıl haberci oöü
rü, şu ltatyan a~zı il" konuşan. 

Eczacılar ılaç paketi 
üzerine pul yapıştıraca 
Ayın 23 üne kadar pul yapıştırm 

eczanelerden para cezası ahnac 
Sağlık ve Soysal Yardım Bakanlı· 

ğr tarafından düzenlenen ispençiyari 
ve tıbbi mUstahzerler nizamnamesi 
J,=4akan1ar Kurulunca kabul edilmiş ve 
Resmi Guete ile yayılmıttzr. Bu ni
zamnameye göre Türkiye içinde ya
pılan veya dışarıdan getirilen bütün 
tıbbi mlistahzerler fi ya tlanna göre 
bir istihlak resmine tabidirler. Bu re
aim, tıbbi ve ispençiyari müstahzer
lerin zarf1arr üzerinde yazılı utıı fi
yatı yirmi beş kuruşa kadar olaplarda 
'ôir, elli kuruşa kadar olanlarda iki, 
yüz kuru1a kadar olanlarda üç ve da
ha fazla olanlarında be~ kuruştur. Bu 
istihlik vergileri, ispe11çiyari ve tıbbi 
müstahzarların zarfları üzerine ayrı 
ayn pul yapıştırılmak auretile alına
caktır. Pulların yırtılmadıkça kulla
ntlmasma imkan bırakmıyacak suret
te yapıştırılmaları gerektir. 

Türkiyede yapılanlarla dışan müs
tahzarlarını biribirinden ayrrt edebil
mek için yapl§tirılacak pullar iki renk 
1i ve bir, iki, üç ve beş kuruş değe
rinde olacaktır. Bu pulları nizarnna· 
meye göre, depo ve eczane sahipleri 
yapıştırtaoak, buralarda pulsuz tek 
bir müsiahzar kalmıyacaktır. Tıbbi ve 
ispençiyari müstahzarları yapıldıkları 
yerlerden pulsuz çıkarılnuyacaktır. 
Dıprıdan gelen müstahzarlar. güm
rüklerden geçirilirken ısmarlama izin 
kaatlannda ve gümrük beyannamele
rinde yazılı mikdar nisbetinde tıbbi 
müstahzarat pttht verilecektir. Güm
riü: idareleri tarafından verilen pul· 
lar, 48 saat içinde Sıhhat direktörlil
ğünce gönderilecek bir memur huzu
runda yapı~tmlacaktır. Bir taraftan 
inhisarlar Bakanlığı, diğer taraftan 
Sıhhat Bakanlığı tarafından yapıla
cak olan kontroller sonucunda pulsuz 
maddeler, bir zabıt varakasile tesbit 
olunacaktır. Bu takdirde istihlak res
mi verilmeden satışa çıkanlan mal is
ter yabancı, istet yerli malr olsun el-

1konacak, birinci defasında üç kat, ikin 
ci yakalanışta, be§yüz liraya kadar pa 
ra cezası almacakttr. 

Nizamnameye göre, l Dkteşrine ka 
dar beyannamelerin veri.lmi! ve 23 
llkteşrine kadar da depo ve ezcane
Jerde mevcut müstahzarların üzerine 
pullann yapıştırılması gerekmekte
dir. Fakat, depolarda mevcut her cins 

malın binlerce küçük amb 
ne pul yapıştırmak ilgililer 
çok müşkül görülmektedir. 
ta şehrimizde eczacılardan 
ki; 
"- lstihlak vergisi, öz 

nunla kaldıntnnı ve gümrü 
nan yüzde J O muamele vergi 
rilmiştir. YUzde onu verdikt 
tekrar ikinci bir vergi alınma 
kında em gen kurumu (ecza 
miycti) Sağlık ve Soy.al Y 
kanhğına bayvurmugtu. ~ 
racaatma müsbet bir kar§ılı 
mıştr. Yeni hazırlanan tıbi m 
rat ve ispençiyari nizamna 
tatbikı sok güç olan maddele 
Mesela: müstahzarat cinsi 
fazla ve bittabi ambalaj iti 
pek çok mikdardadır. Bütün 
lara bir ay içinde pul yapıştır 
katiyen imkan yoktur. Hele b 
tırma işi Sıhhat direktörlüğ'' 
murlan karşısında yapılırsa el 
sıhhat işyarı bulunan direkt 
durumunu tenkit etmek gü 
değildir. 

Biz eczacılara göre, istih • 
satış zamanında yap~tJrılı 
doğru olur. Çünkü depola 
dükkanlarımızda her sene 
yahut herhangi bir suretle 
yan ttbbi müstahzarat pek 
Sonra vergi, doğrudan doğru 
lak resmidir. Malın sarfolun 
pula tabi tutulması doğru de 

Şehrimizde bulunan eczane 
rinden birçoğu, henüz ellerin 
nan müstahzarlar için bey 
nırmi lcrdir. Bundan ba~ka, 
şeklinde hazırlanması icap ed 
Janiı da şekilleri kat'i olar 
edilmemiş ve bu hususta. da 
emir verilmemiştir. Eminönü 
dürlüğüne bir beyanname ile 
ran iki icza deposu sahibine 
pul verilememiştir. Bu dur 
sında, darphane, 929 yılında 
nan istihlak vergisi pulları ile 
tiyacı karşılayacaktır. 

!stanbul ceza depo ve evle • 
lunan bütün müstahzarların p 
pullanmadığı üzerindeki kontr 
kında başlıyacakttr. Tefti! işi 
de Srhhat direktörlüğü, tetki 
devam etmektedir. 

Türk kadınlan biçki ve dikiş yurdu sergisinin açılacağım 
mıştrk. Dün bu sergi törenle ve birçok davetliler yanrnda 
mxştır. Resmimiz okulun talebelerini bir arada gösteriyor. 

Buriin propaganda vas1talermm 
en önemlilerinden biriai radyodur. 
Radyomuzun nasd ıbir programla ve 
ne tartlar flltında itlemeıi lüzumunu 

Herifler Julien'ln yanına gidip yol 
elbisesinin ceplerini kanştırmağa baı 
}adılar. Jutien onları hınsız diye ge
bertmeye pek hevesleniyordu ama bu 
işin sonu sok tehlikeli olurdu. içi tit 
redi ama ... "Aptallığın lü%umu yok, 
dedi, ıonra bizim iş ne olur!., Elbise
nin ceplerini iyice arayıp taradıktan 
sonra papas: 

- Bu diplomat falan cfcgil, deyip 
uzaklaştr. 

Çekilip gittiği de çok bayırlı oldu. 
Julicn içinden: "Bana yatağımda 

dokunmayın derse vay haline 1 diyor 
du, pek ala bana bir han"er saplama· 
ğa kalkabilir, işte buna dayanamam ... 

Papas başını çevirdi ; Julien gözle· 
rini yar ıaçmış bakıyordu; bilseniz 
ne kadar hayret etti: ''Papas. Abbe 
Castancde idi! O iki kişi olduksa ya
vaş konuşmak istiyorlardı ama Juli
en, onlan daha ilk duyduğu zam.in 
iki sesten birini tanır gibi olmuştu. 
Dünyayı en alçak, en mendebur a -
damların birinden temizlemek için 
can attı ama ... 

"Ya bizim vaıife?., dedi. 
Cure ile yardakçısı çıkıp gittiler. 

Bir çeyrek saat sonra Julien yeni u -
yanmıcı gibi yatağından kalktı. Ba -
~ırdı ve bütün handa uyuyanları aya 
ğa kaldırdı. 

- Aman zefiirlendim, diyordu, bu 
sancılara dayanamıyacağım 1 

Geronimo'ya yardıma gitmek için 
bir bahane arıyordu. Onu, saraba ka· 

da ftyn bir yazıyla ıözden tr 
istiyorum. 

trlan afyon rubu ile yarı boğul 
halde buldu. 

Julien bu çeşit bir şakadan 
tuğu için akşam yemeğinde, 
ten getirdiği çukulatadan ba 
şey yememişti. Geronimoyu 
1ü uyandırıp yola çıkmağa r 
medi. Sarkıcı : 

- Bana bütün Napoli d 
verseler yine bu anda uyanm 
kini bırakıp §Uradan §uraya gi 
diyordu. 

- Xa sizi bekliyen yedi hük: 
ne olacak? 

- Bekliye dursurilar. 
Juli en yalnız başına çıkıp G 

ve başka bir kaza geçirmeden 
yük zatın yanına vardı. BütU 
gün öğleye kadar o zatın yamı 
mek için uğra§tı ise de kabul 
madı. Çok şükür ki, saat dörd 
rueduc, bir bava almak ihtiyoeı 
du. Julien onun konaktan ya1 
rak çıktığını görünce tereddüc 
meksizin yanına yaklaştı ve onı 
-<laka istedi. O yüce zatla arası! 
cak iki adımlık bir yer kalrneıı 
den Marquis de La Nole'ıın 1 

crkardı ve yapmacık haller tal< 
gösterdi. Duc ona bakmaksızıı 

- Beni uzaktan hkip edin, 
Oradan yarım ftrsah öte bir 

duc birdenbire bir kUçük Cafı 
[Arkası ' 

N. A1 



No.89 Nizemettin NAZiF -

A. N---

FAYDALI 
BiLGiLER 

• 

BUG0NK0 
PROGRAM 

lstanbul 

Saltıkof 
Burcunun 

Bir Kapıdan Çıkarken, Safa Giray 
Yanından da Kuşoğlan Şehre Girmişti 

U .30: Hafıf muı;iki ve dans musikisi 
(plDk). 18: Dana musiktlit (plllı:). 19: Sen· 
fonı. 19.30: Ses musikisi (plAk). 20: Zi· 
raat bakanlığı rıamma ormancılık hakkın
da konferans: Necati. 20.30: Radyo caz ve 
tango orkestralan. 21.35: Son haberler. 
21.50: Ti)'atro musikisi (pllk). 

BU kreş 
12: Koro. IUS: Radyo orkcstraaL 13.40 

Spor. 13.:55: Ptak- Duyumlar. 14.30: Plak. 
17: Köylu programı. l: Orkestra. 19: 

Yolun uzunluğunca iki keçeli 
gtralanıp alayın geçmesini bek
Ieıniş olanlar da şimdi itişe~k, 
kakışarak, bağırarak, küfürler 
avurarak Safa Giray burcunun 

önünde toplanmışlardı. 
Batır Han bir müddet bu her 

kafadan çıkan gürültüyü dinle
di. Sonra: 

- Kazanlılar! .. aiye haykır
aı .. Kazan celladının niçin tu
rada bulwıduğunu biliyor musu
nuz? 

- Evet biliyoruz. 
- Saltikoru kesmelt için. 
- Mcl'unu gebertmeliii! 
- Ala ala... Susunuz... Beni 

Binleyiniz. Saltikorun niçin cel
lada teslim edildiğini size bildi
receğim. 

Ve uzun bir kağıdı tutan sol 
elini uzatarak: 
~ Bu, ünlü hatunun fennaru

aır r - dedi - Kazanlılar susunuz 
Ye beni dinleyiniz! 

Küfürler, haykırmalar ve bü
ltün sesler bıçakla kesilmiş gibi 
oldular. O anda Safa Giray bur
cunun önünde tam bir sessizlik 
başladı. 

İşte bu sessizlili içinde, bir 
iki .k~rc öksürdükten sonra göz
:ıennı f ennana çevirirken Batır 
Hanın birdenbire hayretle etra
ıf ma ~~ğı, durakladığı ve bur
cun o~ur yanına doğru koşup 
li~rktıgı görüldü. Ayni hayret 
~ne o anda kalabalığa da sira
tyet ~tmişti ve sessizlik içinde 
!keskın bir boru işitildL Bunun 
ardmdan bir trampete çaldı. Ve 
liurun öbür tarafından aşırma 
~elen kalın bir sesin Moskof di-

-~-=ıa:- er a Kıroığı du-
~ldu. 

Bu sırada cellat satınnın mu
ayenesini bitirmiş ve yamakla
rına başile bir işaret vermişti. 
Baygın Saltikof'u kollarından 
~ekerek kütüğe yanaştınyor:lar
dr. 

Batır'ın bu hal ,gözüne ilişin
ce: 

- Durun behey budalalar! 
• aiyc homurdandı -

Ve çevik iki adımla kütüğe 
~aklaşarak: 

- Kaldırın onu! - dedi - kal
~ınn ve derhal ayıltmağa bakın. 
iHatunun kararını değiştirecek 
bir vaziyet var. 

Cellat can sıkıntısını anlatan 
bir küfürle kansık: 

- peki... dedi. 
Batır bu sırada kulenin içine 

inen bir merdiven.de gözden 
kaybolmuştu. 

Ne olduğunu anhyamıyan 
halkı şimdi büyük bir merak al
mıştı. Ne vardı? Ne oluyord11? 
IF'ennan niçin okunmamıstı? 
Cezalıyı niçin kaldınp götur
rnüşlerdi? Hele Batır'daki bu te
ıa ın manası ne idi 1 

et 
Batır, nasıl telaş etmez ve na

ıl ko mazdı.? 
Yirmi atlı bir Moskof heyeti 

telmişti. Boru ve trampeteden 
6onra konuşan ses ise aynen 
şunlan söylemiş bulunuyordu: 

- Çar lvan'dan Kazan Han
lığına dost selamları! Çar Ivan 
Kazan Hanlığı Atlı Kuvvetlerı 
Kamutanmı derhal Kazana ge
ri göndenneğe hazır bulunduğu
nu bildirir. Çar l van Kazanla 
sulh içinde ynşamağı da düşün
düğünü söyler. Çar lvanm mu
rahhası Kinyaz Kiri! ve heyeti
miz Kinyaz Boris Saltikofa 
!karşılık olarak atlı kamutammzı 
geriye vereceğimizi bildirmeğe 
memur edilmiştir. 

Atlı kamutan ... 
La in bu Kuşoğlandan başka 

kim olabilirdi? lşte Batır Hanın 
laşı bundandı. Gerek hatu

nun, gerekse TaYtıtğlu Bike'nin 

çok hassas olduklan kamutanın 
sağ olması demek Saltikof'un 
mutlaka ve mutlaka sağ bırakıl
ması demek olacaktı. Koşarak 
büyük kapıya vardL Nöbetçi za
bite: 

- Han r - dedi - kapıların açıl 
masmı emrediniz. 

Ön dakika sonra Çar l van'ın 
murahhası Kinyaz Kirll han sa
rayına ulaştınlmışlardı. Batır 
bu sefer de karlı çizmelcrile, 
mahmuzlarını şıngırdata şıngır
data koşarak Süyun Bike'nin o
dasına dalmıştı: 

- Müjde, müjde r .. diye ba
ğırarak -

Önlar hala· ıslali gözler:le 
otumıakta idiler. 

Kamutan soluksoluğa: 
- Kuşoğlan. .. Kuşoğlan ... ..,. 
Diye eöylenince iki -gi.i.rel .ka-

dının elleri yakasına sarılıver
di: 
-Ne<>lmuş? 
-Ne olmuş? 
- Müjde l Sağ ... Kuşoğlan ya-

şıyor ... 
- Yaşıyor_ 
- Kuş yaşıyor ha? 
-Aaay! .• 
- Haay! .• 

POL.iS 

Beli kırllan, 
Başı parçalananlar 

Son 24 saat içinde şehrin 
muhtelif semtlerinde dört düş
mek va kası olmuştur. 

1 - Köprübaşında Eminönü 
hanında çalışan İzmirli dülger 
Hasan, müvazenesini kaybede· 
rek yere düşmüş ve belinden ya
ralanmıştır. 

2 - Fenerde Haydar Sinan 
sokağında oturan aktar İsmail 
Hakkının 3 yaşındaki kızı İs
met, evin üs kat sofa pencere· 
sinden sokağa düşerek yaralan -
mış, imdadı sıhhi otomobili ile 
hastaneye kaldınlmıştır. 

3 - Cerrahpaşada oturan 
kundura tamircisi Yusufun 6 ya 
şmdaki kızı Feriha evin taraça· 
sından sokağa düşerek başın
dan yaralanmış. civar eczahane
lerindcn birinde ilk tedavisi ya. 
pıhrken ölmüştür. 

4 - Fatihte Atpazannda o
turan Salihin ı 1 yaşındaki Ham 
di ismindeki çocuğu Şehzade 
camii içinde 6 metre yüksekli
ğindeki çitlenbik ağacından 
tramvay caddesine düşmüştür. 

Yaralanan çocuk tedavi altına 
alınmıştır. 

• Fatihte Kamilpaşa sokağın 
da kunduracı Alinin dükkanına 

İki kadın o anda bayıhvcnniş
Ierdi. Hem de şarkkadak sırtüs
tü şiltelere düşerek. 

• 
Tabii Kinyaz Kirilin teltlifi 

hemen kabul edilmişti. Hatta 
haııp halinde bulunulduğu bile 
düşünülmiyerek Moskoflar sa
rayda misafir edildiler. Yediril
diler. Süyun Bike hed>irine en 
ala kürıklcrden hediyeler verdi. 
Ve bir gün sonra iki ordu iki 
esiri değiştiımiş bulunuyorlar
dı. 

Saltiliof kır bir atın üstünde 
Kazanın bir kapısından çıkar
ken, Kuşoğlan da yağız bir ta
yın üstünde Safa Giray kapısın
dan şehire girmişti. 

Bir Rus atlı alayı kaleden bin 
adım ötede mızraklarını :ve pa
pak!annr salhyarak. haykırıp 
bagrrşarak General Boris'e ka
vuşmayı ncş'eyle bayramlarkcn 
Kazan surlan üstünü dolduran 
Nogaylar ve Kazanlılar da: 
-Hoş geldin! 
- KuşoğJan yaşıyor! Hoş 

geldin! 
Diye el salhyarak delikanlı

yı selamlamıştı. 
[Arkası var] 
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4 - Şeffaf bir madde 3. Gevşek dciil 4. 
S-Bir hece 4. Baı 3. Yed 2. 
6-Lif 7. Ced 3. 
7 - Bir hece 2. Çok ıruk def il 4. 
8- Ekmek ıle beraber yenen ıes 5. 

Koku 4. 
!1- 1ıte 2. Fikir 4. 
ıo- Ça3ni 6. Şart edatı 2. 
11 -Trabzonlu 3. Gcnit defi! 3. 

DUnkU Bulmacamızın halli 
SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 

A$AGI : 
l - Kayısı aiacı 11. 
2-Ara 4. Ta 2. 
3-Yaz:ı 4. Kasab 5. 
4-Ismmak 7. 
5-Manda S. 
6- Kan 3. Ev 2. Ah 2. 
7-Akdeniz 'I. 
8-Aviıe 5. 
9-Atak 4. Zer !. 

10- Caba 4. Er 2. 
il - Zehir S. Re 2. 

bir hırsız girmiş, birçok eşyasını bulunmuş, hakkında takibata 
çalarak kaçmıştır. Zabıta araş - başlanmıştır. 
tınnalara başlamıştır. • Balatta Koti ve Vasi! is-

• Balat kayıkhanesinde otu- minde iki kardeş bir meseleden 
ran Maksut, son derece sarhoş kavga etmişler, Koti şişe ile Va
olarak civar gazinolarından bi- sili başından yaralamıştır. Va
rinin oamlannı kırarken yaka- sil hastaneye kaldırılmış, Foti 
lanmıştır. Ü zerinde bir sustalı yakalanarak tahkikata başlan
~kı ve bir büyük ekmek b~eL!..mıştır. 

Sozler. 19.20: Konserin ıiıreii. 20: Du
)'llmlar. 20.IS: PJlk. 21: Sözler. 21.15: 
Son bahar milıik parçalın. 22.30: Du:vnm· 
lar. 22.45: Kotıscrin ıureği. 

Varşova 
18: Dan muziği. 18.40: Sozler. 20.10: 

Plik. 20.25: Spor. 20.30: Opcnı ._plülan. 
20.45: Sözler. 21: Senfonık konser, 21.45: 
Sözler. 22: Lembcrgden ıen Ylll'Jlll· 22.30: 
Skeç. 22.45: Duyumlar. 23: D nL 24: 
Sözler. 24.05: Plik. 

Budapoşte 
18: Çingene miiziği. 19: Konferans. 19. 

30: Salon orkestra ı. 20.15: Tarihsel ya. 
yun. (6.10.1849 u hatırlayıı) 21: Süid:ro 
piyesi. 22.45: Duyumlar. 23.15: Sticl kon· 
ser. 24.15: Çingene muzı ·. 

Moskova 
17.15: Operet muzigi (Plik). 19.20: So

list konseri. 20.30: Seali kuartet kon~ri. 
22: Almana !Jypn. 23.05: İngilızce. 24: 
Almanca. 

Laypzig 
19: Aktam muziği. 1!1.40: Koylu dans

ları. 20.50: Spor. 21: Hamburgdan Tolc. 
21.30: Hamburg'dan role. 22: Dans. 23: 
Duyumlar. 23.30: Danım, aüregi. 

• NÔ BET
0

Çl 
ECZANELER 

Bu .:ece nobctci caancler Ganlardır: 
Bahı;ckaprda Hw;nu Haydar - Çcm· 

bcrlıtaıta Sırrı - Gcdikpaşada Asadur
:van - Cıbalide Necati - Aksarayda Şe. 
rıcf Celil - Keragumrukte Kemal -
Dcfterdarda Anf - Muakkithııne cadd. 
Saadet - Soğütlu Ceımcde Osman Hu 
lusi - Şchzadebaımda Unlverıite - Sa· 
maty;ıda Erofiloı - Balı:D"k6yunde lcr
ku - Bcşiktaıta Rıza - Şehremininde 
S. Hamdi - Hukoyde Halk - Kasımpa. 
ıada Merkez - Beyoğlunda Kal\%Ulr -
Panpltrda Glineş - Takı;imde Kara1dn 
Kürkçiyıın - Galatada Hidayet - Şialide 
Pertev - E;vupte Hikmet eczaneleri. 

• L 1 M AN 
HAREKETLERi 

Bugün limanımızdan gidecek vapurlar: 
Saat 

Si.- A•,,a Muchn1n1,,_ 
21.- Gulnihal &ndın:rıaJl'B 

• Bqün limanmun gelecek vapurlar: 
Saat 

6.30 S adet Bandırmadan 
9.- Çanakkale Meraindan 

14,30 Ankara Karadcnizdcn 
16,15 Ayten Ümitten 
ı 7,30 Tayyar Mudanyadan 

• 
'SİNEMALAR 
TİYATROLAR 

İSTANBUL ŞEHİR TİYATROSU 
HAFTALIK PROGR~M: 

Birlnciteırin l Salı saat 20 de Ölçuye 
öleli. 2 Çarpmba 20 de Ölçüye ölçii. 3 Per 
t.cmbe 20 de Ölcfiye ölçil, 4 cuma 20 de 
Olçuye ôlçu, 5 Cumartesi 15 de Çoı;uk 
Tiyatrosu, S Cumartesi 20 de Yarasa. 6 
Pazar sabah 10 da Çocuk Tiyatrosu, 6 
Pazar ıs de Yarasa, 6 Pazar 20 de Ya
raSL 

• TEPEBASI BELEDİYE GARDENBAR 
Kqtık lalonu açıldı. Her alqam muuk, 

dan , vnrycte numaralan. Kabare ncfi 
alnkart ve tabldot yemekler ehven fint
lar. Pazar günleri 17,30 d:ı çaylı dans, 
varyete. çay komple 75 Jcuruı. 

• Alkuar ı Şıı_nda - Sihirli Ada. 
• Sık : Calmm15 A$kl.ır. 
• Aı"i ı Ekmekçi Kadın - Petrol Ma· 

hare besi. 
• ipek : Altm Zincir 
• Türk : Prenı Türar dot. 
• Saray ı Foli Berjc. 
• Sürn~ : Para KralL 
• Yıldn: ı Moıkova cccelcrt. 
• Melek ı Macar RomaıuL 
• Milli ı Çalmmıı Aılı: - Dertsiz arka

daılar. 
• Oaküdar Hale ı I'rcns Ahmed. • • 

HASTANE 
TELEFONLAR! 

Ccrrahpaıa baatllncsl. Cerrahp~a 21603 
Gtıreba Hastanesi. Scfıremlnl YcnJ. 
babce. 23017 
Haseki lradmlar hutancal Ak
ura:r Haseki cad. 32 24553 
EınnızJ akliye ve asabJye has
tane i, Bakrrlııöy Rcıadiye kqlası 15. fiO 
Beyoğlu Zükiir hastanesi F"ınızafa 43341 

GüJhane hastanesi. GUlhane 20510 
liaydarııasa Nilmane hastaned 60107 
ZcJncp KlmII hastanesi Uıılril· 
dar Nalı kuyasu. Gfin Dofuma 
caddesi 
Kuduz hastan i Çapa 
Etfal baatancsl. Sieli • 

60179 
22142 
42426 

MÜRACAAT 
YERLERi 

Deniz Yollan acente i Telefon 
Akay (Kadıkay i11kclcsl ba11 mc

murlafu) 
SirJı:eri Hayriye. Telefon 
Vapurculuk Sirketi merkCJ: acen-

tesi, Telefon 22925 
Sarlı: DcrnriYOllan mUracaat b· 

lemi. Sirkeci Telefon 23079 
Devlet Dcmiryollan mtlracaat 

bt.,mi Havdaro:ıSL Te.lefon •~1.45 
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İbrahim Ve Karısı 
li====·='-' =,==---...----Nakleden: MI· FA 

Her gece Jbrahim evine geldiği za. ' lakmııı biliyor. Bu sefer adaletten 
man haykm lan etrafı çın çın öttü- yakayı sıyıram UJnız. Çünkü zevce
rüyordu. Fena bir adam değildi o; fn. niz ölunciye k dar sakat kalmaı.:a 
kat içiyordu, çok içiyor ve hemen her mahkum: 
gece, eve geli inde kansı Fahriyeyi Doktor gittikten onr~ karı ına 
döğuyordu. metbu göde bakan lbrabım: 

Ustüne küfürler, tokatlar. yumruk· - Olünciye kadar sakat ... di) c mı· 
lar yagarken, kadmcağrzın bütün yal- rildandr. 
varıp yakan ı, Iörahimin fazla 0ağır- Kadın: 
maması içindi: - Ah, diyordu, ya senin ba ına bır 

- Sus! Allah a,kına ausl diyordu, ey gelirse? 
mahalleden utan 1 Herkes ne der? - Polise haber verecek, muhak· 

Bi,zan alnında bir yara, bumunda kak. 
bir ocrc, yanagında bir çürük gören - Seni hemen hapise atari r mı' 
kom ulara gece bah!jede kümese gi· Ben davacı olmadıktan sonra? Ke~kc 
derken erik dalının yana ını çizdiği- doktoru çağrrmasaydın ... 
ni, yahut kuyunun yanında yere dü • İbrahime yalvaran gözlerle baka-
tüğiıniı soyliıyordu. rak : 

lşin dognıım, kocasını çok seviyor - Ne dedim de dfistiım? Bmı af· 
ve onun sarhoşlugunu, hırçınlıgıru fetf diye mınldandı. 
ilan etmek istemiyordu. Ah, rahmet- • Kocaat ba ka ve daha korkuı ç 
li baba ı da böyle sarhoştu ve onu çok şeyler dü nuyordu: 
döğcrdi: fakat koca61 lbrahim, büt~~ - Ah... dedi, bü~n ~ayatmı•z: 
gece, uykusu içinde alkolun .ıchinnı mahvoldu. ~~tık knı fab:ıka~~ da 
ve öfkesini erittikten sonra, sabahla- tutmazlar, bılınm. Uzun evın Şukn,. 
n bambaşka bir adamdı. Özür dile- sü hemen yetiştirir. haber verir. c;;. 
y~rdu: dip kendimi ~raybumundan denize 

- Çalı mak ve yorgunluk insanın atayım, daha ıyı. 
sinirlerini berbat ediyor, diyordu, bak, Fahriye dehşete dilşmü !?özlerle ko 
dinlendikten sonra hi~ o adam degi- casına bakıyordu. Sonra hır hulya''' 
Jim. daldr: Sahi ... Ölmek, kocasilc berab r 

Ve Fahriye buna inanıyordu: çalı- ölmek ne iyi! 
şan erkeklerin eve sinirli dönmekte - lbrahim ... dedi, beni dinle ... Sa. 
bakir olduklanru düşünerek. hi ... En iyisi ... En iyisi bu-. Şu hava .. 

Hem lbrahimin meziyetleri de var- gad musluğunu aç, gel yamma uza • 
dı: Çok çalışıyor, iyi kazanıyor ve iç· lbrahim birkaç dakika kadi!r du· 
ki parasını ayırarak bütün haftalıkla- §Ündü ve sessiz kaldı. 
rını kansının eline teslim ediyordu. Sonra gidip havagazi "Jnuslu~unu 

Fakiıt bır t:eet:, yıne içki tifkcsile çtJ, kapıyı kapadı ve kansının >anı• 
kudurarak Fahnyeyi dögcrken mer- na urandı. 
divenin üst başından alt başına kadar Biribirlcrine rlldılar. 
yuvarladı. Kadın, haykın§ını zor tu- Arada bir, Fahriye inliyordu: 
tarak, yüzü kanlar içjnde yerden kalk. - Dikkat et, fazla aıltina, kemik· 
mı ve sağ kolunu kımıldatamıyarak Jerim ağnyor. 
inlemeğe batlamrştr: - Affet 1 

- Eyvah ... Galiba omuzum param- Sonsuz uykularından evvel biebır 
parça oldu .•. Fakat üzulme, inşallah k~ğıt .~::a~~~klan için !11~aıı;li bu 
bir şey yoktur, yarın görürüz. çıftc ~olumün ıçınde ne b~Uyuk bır ac: • 

lbrahim birdenbire ayılmı tı: oldugunu anlıyamadı. Çunkü en kor-
- Çok ağrıyor mu? diye sordu. kunç .sarho' ~~esi!1in bile sevgiö<'n 
_ Fenn dil§tUm. Fakat inşallah bir gelebıleccgını .. bılmıyordu ve bu feıria 

şey değildir. karşısıı~d~, gozler, sadece hayret ve 

E t • .. 1 rt•· Kadının dehşet ıçınde açık kaldr. r esı gun ancı ar a u • 

omuzu i ve mosmordu. lbrahim do-k- .. ,. 
\ 

tor çağıracaktı; fakat mahallede onun 
karısını döğmcsi, aleyhine şiddetli bir 
kin ve nefret uyandımuf olduğu için, 
doktorun poli c haber vermesinden GUnddlJl 'Slyasel Gazete 
korkuyordu. Zaten bundan evvel bir • 
kere daha mahalleli lbrabimi karako· TELEF~ { l:::e'f.i::ı=: ~~W10 
la ikayet etmiıti. 

Doktor çağırmak için şapkasını ha- TEL.G ~: "TAN" latanbu: 
ına geçirirken yatakta kıvranan Fah-

riyeye sordu: 
- Hekime ne 11 yliyeceksin? .. 
- Düştüm, diyccegim. ..-
- inanır mı? 
- Neden inanmasın? Duştüm! Ya-

lan mı? 
Mahallenin doktoru geldi. Onun 

kendiliğinden dü tüğüne inandırmak 
için !hfidiseyi bir silrü tcferruatile hi· 
kayc eden Ibrahimin sözünü keserek 
dedi ki: 

- Rica ederim susunuz. Kanmı:ı 
muayene ederken sızin hikayclerini.ı:i 
dinli yemem. 

Sonra kadına sordu: 
- Tabii kocamz yine arho geldi. 

Sizi döğdu. Tartakladı ve merdiven
den yuvarlandınız değil mi? 

- Hayır, ayagım k ydı. 
- Evet, evet, a ınız kaydı ••. 

Ayak kaymakla insanın bclkcmiği 
böyle çatlar mı? Om u bövle kınlır 
mı? F .. n aıagı iki ay h taneclc yatma
nız lazım. 

Ve Tbrahime döne c etti: 
- Kannız hastaned ı de hapis-

hanede yatacakaınız. Kilı at sizin ah-

' Bir a:vldıl 
s .. 
6 .. 
ı )'11lık 

&BONE 
~rkiye için Dısan lçıı. 

Lira K. Lira K. 
ı 50 ·' 50 14-

tLAN 

8-
14-
28 -

1.ıinhr lPıı lllnaWc SirkeUcrlne mu 
racaat edilmelidir. 

KutUt lllnlar doinıdaıı dofnı1. 
UJarcmizee almabtlir. 

KQçük lliıılarm 5 utırlıfı bir dcfalıı. 
so kuruıtar. 5 satırdan rutuı lc;in 111 
tır baıma 5 kuru5 aluur. Bir dcfada ı 
farla idn :rek1lndan %10 lcun1$ lndirllıı 

Göz Doktoru _ 
ŞUKRU ERTAN 
Bırinci Sınıf Mütelıassı. 

(Babıali) Ankara caddesi No. 6C 
Telefon : 22566 

-----..... --------------=----~--' 7600 

TA.N 
Klişe Atölyesi 

Renkli, tire, ototipi, her türlü klişe yapıhr. 

Ucuzluk, ~abukluk, iyi, temiz ve 
güzel iş 

7130 



- ---- - - .... 
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Bir Görüş 

istanbulun Ortasından 
istanbula Bir Bakış. ! 

• 

Nasreddin 
Ortası 

Hocanın Hikayesi, I slanbulun 
Ve Belediyemizin Planı ... 

Nasrettin Hocaya bir gün sormuş· 
lar: 

- Dünyanın ortası neresidir?. 
Hoca bir an duşündükten sonra: 
- Ayağımı cbastıgım yerdir, de· 

miş .. 
Etrafındakiler hayret etmiıler, gü· 

1uşmeğe başlamışlar: 
- Aman hocam, nasıl olur? •. 
Hoca bıyık altından gülümsemiş: 
- İnanmazsanız, ölçün de, bakın .• 

• 
Bu hikaye malumdur. Maksadım 

malumu ilim kabilinden bir laf etmek 
değil. 

Tıpkı, o eski Osmanlı folklorunun 
meşhur mizahçısı gibi, bir gün de, 
ben lstanbulun tam ortasına bastım. 
Aramızda şu fark vardı. O dünyanın, 
ben Istanbulun ortasını bulmuştuk. 

Hepiniz merak edersiniz. Istanbu· 
lun ortası acaba neresi?. 

Anlatayım: 
Bir gündü. Eski Şehir Meclisi Aza-

mdan, imdi Erzurum Saylavx 
Bayan Nakiye ile Şehzadebaşında 
tramvay bekliyorduk. Oraya yakın 
bir miıessesede bir törenden dönmÜ§· 
tUk. 

Şehzadebaşı her zaman gittiğimiz, 
geçtiğimiz bir semt değil.. Etrafımı· 
za göz gezdiriyor, şundan bundan 

lnanbul ıehrinin illikbalini üç bu· 
fUk a&ır önce ri~•:n koca Sinan 

bahsediyorduk. Bayan Nakiye, bir· 
den, bana: 

- İstanbulun ortası neresidir, bi· 
lir misiniz, dedi. 

Ben böyle bir sualle kar§ıla'3-eağı· 
mı hiçbir zaman hatmma getirmedi
ğim için, imtlhanda önüne bakmağa 
mecbur olan tembel talebeler gibi afal
ladım: 

- Hayır, dedim. lstanbulun orta
aı .. Vallahi bilmiyorum .. 

Bayan Nakiye zeki bakl§h gözle· 
rile, tam kaqımızdaki duvarın köşe
sini işaret etti: 

- Şu duvatın köşesini görüyor 
musunuz? 

- Evet, görüyorum. 
- Bakın tam köşede bir ta sütun 

var. Ustüvani bir mermer ta§ •• 
- Evet, evet .. 

- işte bu taş lstanbulun tam or-
tasını işaret ediyor. Bu ta§ buraya, 
rivayete göre, büyilk Türk san'atka
n Mimar Sinan tarafından konmuş .• 

Ikimiz de, Şeııızttde camii dış avlu 
duvarlarını, tramvay caddesindeki 
ko ede biribirinc kavuşturan bu tari
hi taşa gözlerimizi dikmiş, hiç kırp
madan bakıyorduk. Sanki o taş di· 
le gelmiş, uzun yılları, asırları, ba· 
şından geçen maceraları biz~ anlatı• 
yordu. 

Bayan Nakiye hararetlenmişti. Be· 
nim de gittikçe merakım artıyordu. 
ve o devam ediyordu : 

- Bu ta§ın hikayesini bana Sa
dettin .Ferit anlattı. O da bir yerden 
öğrcnmi , evvela inanmamı . Fakat, 
!onra, bu köşe başından Marmara 
&abillerindc Y cnikapıya, bu taraftan 
da Halice kadar adımlamış. Görmüş 
ki, Şehzade camiinin bu köşesinden, 
her iki tarafın da denize olan mesa
fesi ayni.ı Demek ki, bu taş hakika
ten lstanbulun tam ortasını, göbeği
ni gösteriyormu§. 

Sayın Bayan Nakiyenin sözlerini, 
o kadar dikkat ve merakla dinledim 
ki, içimden Y enikapıya kadar bir k:· 
re daha arşınlamak arzusu uyandı. 

Ne tcsadiıf •. M~er ben, o gün, ls
tanbulun tam ortasına basmışım .• 

Na rettin Hocanın hikayesi, nıcv
zuu itibarile buna benziyebilir. Fakat 
hakikatin emmesi ise, Şehzade ca
miinin tramvay caddesinde, şimdiki 
,Vefa Lisesine inen vokuşla teşkil et-

Şchz.adebaııncla F ey:ziye caJcleıincle latanbulun lam ortannt ifaret 
eden Mimar Sinanın lroyc/uğu taı 

tiği dirsek noktasındaki mermer aü· 
tunun, lstanbulun ortası olmasında· 
dır. 

Evvelce Istınbul şehri, surların 
isinde olan kısımdı. İstanbul surları
nı, gözlerinizin önune getirecek olur
sanız, Şchzadcbaşı camiinin bulundu
ğu yerin, hakikaten Istanbulun tam 
ortası olduğuna hükmedersiniz .. 

Muhakkak olan bir şey varsa, ko· 
ca Türk aan'atkarı Sinan devrinde, 
Osmanlı ülkesinin her yanında, planlı 
bir bayındırlık varmış .. Yine unutma
mak lazımdır ki, Istanbulun kanali
zasyonu, Operatör Eminin lüks he
diyesi olan bugünkü bütün yeraltı 
yollarından evvel, Mimar Sinan tara
fından yapılmıştır. İstanbul bugün 
Sinanın kanalizasyonundan istifade 
ediyor. Fakat, asri kanalizasyon tesi· 
satı henüz, birçok ebeplerlc tekem· 
mül etmediği için, yapıldığı gibi du
ruyor. 

• 
Müzeler idaresinin, tarihi lstanbu-

~un ortası neresi olduğuna dair, da
ha ilmi etütleri vardır. Şehzade ca
miinin köşesindeki mermer sütunun, 
bu nokta olduğu iyice anla~ılınca, ba
na kalırsa, burasını herkese tanıtma· 
lı, Sinanın şehir planı yapmak husu· 
sundaki merkeziyet fikri tebarüz et· 
tirilmelidir. Sinan, ayni zamanda bü· 
yük bir şehircilik mütehassısı idi. 

Müstakbel, imar plinında, lstanbu· 
lun ortası nCTesi olacak? .. Bunu bil
miyorum. Bugünkü lstanbulun orta· 
11 ise, hiç şüphe yok ki Talimhane 
meydanıdır. Belediyeye sorarsanız gc· 
lccektc, şchirin sıklet merkezi İstan· 
bul tarafına taımacaktır. Nasıl ki 
stadyum Y cnibahçede, konservatuvar 
binası Şehzadebaşmda yapılacak .• 

lstanbulun soğrafi vaziyetine göre, 
şehrin merkezini nerede kurmalıdır?. 
Ben belediyeyi, bu nokta üzerinde 
çok makul görüyorum. Çünkü Sina
nın bulduğu orta noktası. asırlardan 
sonra, Istanbul Belediyesine ilham 
kaynağı oluyor, demektir. 

Sinanm yüksek san'at ve kudreti· 
ne inananlar, üstadın şehircilik fikir· 
krindc de yanılmadığını teslim etme-

lidirler. 

lstanbulun merkezini, ellerinden 
tutulmuı güzel bir kadın gibi, nereye 
sürüklerlerse sürilklcsinlcr. ~ncc, 
canım latanbulun ortası, Şehzadeba· 
şındaki mermer sUtunun olduğu yer
dir. 

Inanmazaanız, ölçUn de, bakın .• 

Reşat FEYZi 

Balıkeıirde bina tahriri 
Balikesir, 5. (Özel aytarımızdan) 

- Bina tahrir komisyonu başkanı 
Bay Şaban ile finans üyelerinden 
Baha bina tahririni yapmak üzere 
kentimize gelmişlerdir. 

Uraydan önceden seçilmiş olan iki 
üyenin iştiraki ile kurulacak komis· 
yon kendisine birkaç gün içinde mil· 
nasip bir bina bularak yazım işine 
başlıyaeaklardır. 

Aydında Cumuriyet bayramına 
hazırlık 

Aydın, 5. (Özel aytarımızdanı -
İlimizde, cümhuriyetin on ikinci yJl 
dönümü bayramını kutlulama bazır
lıklan ve çalışmalarına ba§lamıştır. 
Kutlulama komisyonları ilktcırin ayı 
başından itibaren toplantılarına baş
byacaklardır. Terziler, kunduracılar, 
şimdiden bayram ısmarlayışları alı· 
yorlar. Evvelce yeni elbise ve kundu· 
ralar ramazan ve kurban bayramla· 
nnda yapılırdı. Şimdi herkes çocuğa 
çocuğuna eşine ve kendine yeni el· 
bisesini büyük bayram için yapıyor. 

Uşak, 5. (Özel aytanmız bildiri· 
yor) - Uşak şar kurulu dün yaptığı 
toplantıda peçe ve çarşafın kaldınl
masına karar vermiştir. Peçe hemen, 
çarşaf cümhuriyet bayramına kadar 
kaldırılmış olacaktır. 

Konyada bayram hazırlıkları 
Konya, 3 (Özel aytarımrz bildiri· 

yor) - Cümhuriyctin 12 nci yıl dö
nümünü kutlama programı için, bu
gün ilbayhkta bir toplantı yapılmış
tır. Toplantıda, ilbay, şarbay ve di
ğer mümessiller bulunmuşlardır. 

HABEŞiSTANIN SERVETi 

Habeş topraklannın altlnda 
ve üstünde neler vardır? 

Habeş toprakları çeşitli ve bol madenler, · 
ağaçlar, nebatlar ve hayvanlarla doludur 

Burada nakliyat 
katırlar ve develer 
vasıtasıyla yapıhr 

Miroir du Moncle'dan: 
İtalyayı barbc sokan amilleri tet

kik ederken, gözönünde iki manzara 
peyda oluyor. Biri İtalyanın son se
nelerde elde ettiği terakkiler bakı· 
mından iptidai maddelere ihtiyacı, 
öteki de bu iptidai maddeleri verecek 
topraklar .. 

Italyanlarm ağzına bakılırsa. onlar 
yakın vaziyeti §Öyle gösterdiler: 
"Biz artık kabımıza sığamıyacak ha· 
le geldik, bize tevessü ve istihsal 
mmtakalan lazımdır.,, 

ltalyanm Eritrc ve Somali gibi Af
rikadaki iki müstcmlekesinin sınırla· 
nnda, ltalyadan birkaç defa büyük, 
mümbit, zengin ve ancak on milyon 
nüfuslu bir memleket var. 

Bu memlekette oturan yerli adam, 
toprağı fenni usullerle işletmesini bil
miyor, ancak bildiği şey kamını do
yuracak kadar kolunu ve elini oynat• 
ır.asından ibarettir. Bugüne kadar 
toprağm üstünden ve altından ancak 
günlük ihtiyaçlarını defedecek kadar 
istifadeye bakmışlardır. 

Habeşistanda dört bin metre irtifaa 
kadar hububat ziraati yapılabiliyor. 
tık safta gelen arpadır. Arpa oralar
da yalnız hayvanların değil, insanla· 
rın da gıdasıdır. Bir de taf denilen 
mahsul vardır ki, mUkemmel ekmek 
veriyor. 

lnkipfa müsait bağların hepsi ip
tidai haldedirler. Çünkü Habeşli ta· 
rap düşkünü değildir. Habc§linin en 

~ 

Adiaababacla 

çok sevdiği içki, arpayı, balı ve haş
haşı su ile kaynatarak çıkarttığı mc
rissa adlı bir içkidir. 

Bir memlekette bal, meyvalarm çe
§İdi, hurma ve portakal boldur. Hat
ta bu mcyvaları veren ağaçlar Habe
istanda gelişigüzel açılıp büyürler. 

Toprak, dankliye denilen ardullahiva 
sia steplerde bile dum adlı bir nevi 
hurmayı bol bol yetiştirir. Bu kıy
metli ağaçtan hiçbir şey kaybolmaz. 
Kerestesinden evler, köprüler yapılır, 
yapraklarının liflerinden urganlar 
örülür, meyvasr hayvanları besler ve 
bu meyvadan da ayrıca ispirto çıka· 
nlır. 

ltalyanın ihtiyacı olan kamı§§ekc· 
ri ve kahve, buralarda yerliler o ka· 
dar ihtimam dahi göstermedikleri 
halde, kolayca istihsal edilmektedir. 
Halbuki istenirse, kamınckeri de, 
kahve de bol bol istihsal edilebilir. 

İklim ve toprak, bilhassa Çana gö
lü civarındaki mıntakalar, pamuk ye
tiştirmek için istenilen Wtün husu· 
siyctleri haizdirler. Kendi hallerine 
tcrkedilmiş tıbb1 nebatlann envaını 
burada bulabilirsiniz. Eritrc ve Soma. 
tide mevcut olmıyan susam ve araşit, 
bu mıntakalann en bol verdiği şey
lerdir. 

Sebzeye gelince, ne isterseniz .•. Ha
beşliler yemeklerinde çok sebze kul
lanmasını da scverlcı Ormanlarında
ki abanoz ve kauçuk ağaçlan da ayrı 
hesap. 

Av hayvanlarına gelince, eskiden 
her çeşidi ile daha mebzuldü. Fakat 
avcılar kmp geçirdiler. Yalnız koyu· 
nu, keçisi, öküzü, iocği ve sairesile 
yirmi milyon başın mühim bir hazi
ne teşkil ettiğini unutmamalıdır. Ha
beşli eti sever, bilhassa çiğ eti ve süt· 
lü şeyleri. 

Develer ve katırlar sadece nakil va· 
aıtasr olarak kullanılır. Develer ce· 
nupta, katırlar da yüksek Habeş yay· 
lalannda •. Bunlar gayet mütehammil 
ve çok zeki hayvanlardır. Deve de, 
katır da yiyeceğini hep yol boyunda 
bulur. 
Habcşistandaki maden servetine ge

lince, bu servet iç.in de azimdir, de-
ncbilir. Eski zamanlardanberi altın, 
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Habe§İatan topraklarındaki aervet 

gümüş ve pUitin gibi madenlerinden 
başka, ta Kraliçe Saba devrindenbcri 
malum olan zümrüt madenleri vardır. 
Kudüs mabedinin inşasında buradan 
götürülen mermerler bütün diğer 
mermerlerden üstün görüldüğü için 
tercih edilmişti. 

Toprağın altına gelince. demir, ba
kır ve gübre ihzarına yarıyan potas 
milhlcri gibi madenler vardır. lyi bir 
sondaj yapılmadığı için, ne yeri ve 
ne de miktarı hakkında şimdiden cid
di bir ey söylemek mümkün olmıyan 
petrolden de bahsedilmektedir. Zaten 
maden araştırmaları da bugüne kadar 
pek iptidai halde kalmıştır. 

Altın ve platin, bilhassa İngiliz • 
Mısır Sudanı hududunda Wallega ta
raflarında bulunmaktadır. Gallas ve 
Tigre tarafında demir vardır. Bu son 
iki mıntaka Eritrenin karşısındadırlar. 

membalannı 

HiNT 
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.. • ... arif~ 
goşlerır n a 
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Buralarda kömür ve kükürte de tesa .. 
düf edilmi tir. 

Habeş ticaretinin başlıca merkezle· 
ri, Gallas taraflarında Kaffa, Mavi 
Nil mıntakalanndaki yerlerdir. Kaffa 
şehrinin adı "kahve" den gelmektedir. 
Çünkü bu şehirde en çok kahve tica· 
reti yapılmaktadır. Godjam adında bir 
kasaba daha vardır ki, lngiliz • Mı· 
sır Sudaruna günlük, ecza, balmun: u, 
zamk, abanoz, nadir ağaçlar gonder• 
mektedir. Bu taraflarda iıller çok ol
duğu için, fildişi ticareti de almış, yU• 
rümUştür. 

I tc bu kadar bol ve çeşitli servet· 
ler Habcşistanın muhtelif ye:l'!rine 
dağılmış bir haldedirler. Bunların na· 
sıl işletilerek ve ne yollardan gidıle· 
rek fenni şekillerle istifade edilclJile· 
ceği ayn bir meseledir. 

"Acliuıbaba civannda Okaliptüa ormanları 
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Kapah Zarf Usu1iyle -.;......,,, ! Av•upava Talebe Gönderilecek · ı,~- ~ 

Maden l' etkik ve Arama 
Enstitüsünden: 

ı.- Maden Mühendisliği tahsil etmek üzere Avrupa
ya müsabaka ile sekiz talebe gönderilecekdir. İsteyen
ıcrin aşağıdaki şartlan haiz olmaları lazımdır. 

A.- Türk olmak, 
B.- Maden ocaklarında çalışabilecek kabiliyette ve 

sıhhati tam olmak, '"Sıhhi muayene Ankara'da yaptın
.ı . dkdır . ., 

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 935 tarihinde yapı
lacaktır. Açılacak müsabaka imtihanında muvaffak ol
makla 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 müteber bir kefil göstere· 
cckclir. 

4.-1steyenlerin : 
Nüfus hüviyet cüzdan1nı hüsnühal varakasını mekteb 

şahadetnamesini veya bunlann tasdikli suretlerini ve 
dört kıt'a fotoğrafı ile dilekçelerini 7 Teşrinievvel 935 
akşamına kadar Ankara'da Maden Tetkik ve• Arama 
Enstitüsü Genel Direktörlüğüne göndermiş olmaları 
ve Teşrinievvel 935 tarihinde yapılacak sıhhi muayene
Je hazır bulunmalan lazımdır. (2795) (6033) 

7694 

Milli müdafaa Vekaletinden: 
istanbuldaki Kuleli ve Maltepe liselerile Bursadaki 

llursa Askeri Lisesinin 1 O ve 11 inci sınıflarına yeniden 
talebe alınacaktır. Girmeğe istekli bulunanların bu mek
t . .::nlere veya Askerlik şubelerine hemen müracaatları i
lan olunur. (328) ( 6165) 

• 
7802 

Maliye Vekaletinden: 
21X32 Eb'adında ve beher Kutusu Yüz adet ki on 

bii'ı kutu Karbon kağıdı açık eksiltme ile satın alına
caktır. Muhammen kıymeti 9500 liradır. İsteklilerin 
712 lira 50 kuruş muvakkat teminatları ile 18-10-935 
tarihine müaadif cume günü saat on 'beşte Maliye 1\'Te
kaleti Kırtasiye Müdürlüğünde müteşekkil Komisyona 
müracaatlan. (2819) (6030) 

7737 

latanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

1936 senesi Nisan niha
~etine kadar Üç taksitte Af 
Yonda Kor J\nbanna tes
lim edilmek şartile 80000 
adet boz keçeden yapılmış 
nıatra kılıfı Kor Satınalına 
Komisyonunca kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuş
tur. İhalesi 21-10-935 pa
zartesi günü saat 16 da Af
yonda Kor Satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 24000 lira 
ve muvakkat teminatı 1800 
liradır. Sartnamesi ve mü
hürlü nümunesi Kor Satın
alma Komisyonunda her 
gün öğleden evvel görülebi
lir. İstekli olanların muvak
kat teminatlariyle birlikte 
jhale saatinden bir saat ev
vel Kor Satınalma Komis
yonuna gelmeleri. ( 31 O) 
{6009) 7674 

*** Denizli Garnizonu için 
'137000 kilo Un satın alına
caktır. Teminatı 1223 lira 
tahmin bedeli 16440 lira
dır. İhalesi 17-10-935 per
şembe günü saat 16 da İs
partada Tümen binası için
de kapalı zarfla yapılacak
tır. Şartnamesi Komisyon
da mevcuttur. İsteklilerin 
ihaleden bir saat evvel Tü
men binasında Satınalma 
Komisyon una müracaatla -
rı. ( 312) • 6011 ) 

7675 
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Mcrzif vı'l Gar111zonu hay 
vanatı için 328,000 kilo ku-
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ru Ot kapalı eksiltmeye 
konulmuştur. Tahmin edi
len bedeli 19680 lira mu 
vakkat teminatı 14 76 lira 
dır. İstekliler şartnamey 
İstanbul Ankara Levazım 
amirliklerinde ve Merzifon 
Arttırma ve Eksiltme Ko 
misyonunda görülebilir. İ 
halesi 28 Birinciteşrin 935 
pazartesi günü saat 1 6 da 
dır. 2490 sayılı kanunun i 
kinci maddesindeki vasıf 
lan haiz olan istekliler iha 
le gününde teklif mektup 
!arını teminat nıakbuzlariy 
le birlikte saat 15 e kada 
Komisyona vermiş olacak 
tır. (327) (6163) 
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222000 kilo ekmeklik Un 
kapalı zarfla eksiltmeye ko 
nulmuştur. Tahmin edilen 
bedeli 26640 lira muvakka 
teminatı 1998 liradır. İstek 
liler şartnameyi İstanbul 
Ankara Levazrm amirlikle 
rinde ve Merzifon arttırın 
ve eksiltme komisyonund 
görülebilir. İhalesi 28 Bi 
rinciteşrin 935 pazartes 
günü saat 15,5 tedir. Art 
tırma eksiltı:ııe ve ihale ka 
nunun 2 inci maddesindek 
vasıflan haiz olan isteklile 
ihale gününde teklif mek 
tuplarmı teminat makbuz 
lariyle birlikte saat 14,5 
kadar Komisyona vermı 
olacaklardır. ( 3 2 6) 

(6164) 
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Eksiltme ilanı 
SÜMER BANK 
Genel Direktörlüğünüden: 

• 
Madde: 1. - Buraada kurulacak Kamgarn Fabrikası esas 

binaJarı, müdürlük ve İfçİlere mahsuı binalar ile iltisak demir 
yolu, toprak teaviyeai, fabrika iç yolları, Drenaj i,leri in,aatı va· ' 
hidi fiyat eaaaile eksiltmeye çıkarılmıtttr. 

Tahmin edilen bedeli 1.357.320.70 (bir nıilyon üç yüz elli ye
di bin üç yüz yirmi % 70) liradır. 

Madde: 2. - Bu işe ait evrak tunlardır: 
A. - Eksiltme şartnamesi 
8. - Mukavele projesi 
C. - Fenni •artname 
D. - Umumi şartname 
E. - Metraj ve keşif hiıliaa cetvelleri 
f. - Projeler 
lstiyenler bu evrakı 68 (altmıf sekiz) lira bedelle Sümer 

Bank Ankara fUbesinden alabilirler. 
Madde: 3 - Eksiltme 18 Birincite9rin 1935 cuma günü saat 

1 

15,30 da Ankara Ziraat Bankası binaaında Sümer Bank Mer-
kezindeki komisyonda yapılacaktır. ı 

Madde: 4. - Eksiltme kapaJı zarf usulile yapılacaktır. 
Madde: 5. - Eksiltmeye" girebilmek için isteklilerin 54.470 

(elli dört bin dört yüz yetnıif) lira muvakkat teminat vermele
ri, bundan başka en az 250.000 (iki yüz elli bin) liralık bir bina 
intaamı muvaffakiyetle bitirmit olduğunu isbat etmesi ve ek,. 
siltmeye çıkarılan 1.357.320.70 (bir milyon üç yüz elli yedi bin 
üç yüz yirmi % 70) liralık bu iti halen yapabilecek mali iktidar· 
da old~unu artırma ve eksiltme konunu mucibince teminat 
mektubu verebileceği tesbit edilmit bir bankadan almmtf taha
detname ile isbat etmeleri lazımdır. 

Madde: 6. - Teklif mektupları yukarda yazıldığı gün ye 
saattan bir saat evveline kadar Sümer Bank Umum Müdürlü
ğüne makbuz mukabilinde verilecektir. Poıta ile gönderilecek 
mektupların nihayet jhale tarihinden bir ıaat evveline kadar gel-
mi9 ve zarfın kanun~ •ekilde kapatılnı~• olma11 lazımdır_ _ 

--- - . 
Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme 

Umum idaresi ili.nları 

7721 

ı 2633 lira muhammen kıymetli on dört kalem mat
baa kağıtları ve kartonları gümrüklenmiş olarak tesli
mi şartile 4 İkinciteşrin 935 pazartesi günü saat 15 te 
Ankara'da İdare binasında kapalı zarf usulile satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 947 lira 50 kuruşluk mu
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, ka
nunun 4 üncü maddesi mucibince işe girrneğe kanuni 
manileri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine vern1e
led laanndır. 

Bu işe aid şartnameler parasız olarak Ankarada Mal
zeme Dairesinde, Haydarpaşada Teselliim ve Sevk Mü
dürlüğünde dağıtılmaktadır. Nümuneler Malzeme Dai
resinde ve Haydarpaşada Tesellüm Müdürlüğünde gö
rülebilir. ( 611 7) 7776 

Muhammen bedeli 2000 lira olan dinamo ve otomat 
kömürleri 4-11-1935 pazartesi günü saat 15,30 da ka
palı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın ah
nacakdır. Bu işe girmek isteyenlerin 150 liralık muvak
kat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar 
ve işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyan
name ve tekliflerle aynı gün saat 14.30 a kadar Komis
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. Bu işe aid şartname
ler Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde 
Ankarada Malzerpe Dairesinde parasız olarak dağıtıl
maktadır. (6118) 7777 

Muhammen bedeli 14878 lira olan muhtelif alat ve 
edevat 7-11-935 Perşembe günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacak
tır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1115,85 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, keza kanu
nun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeye kanunı ma
nileri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ay
nı gün saat 14. 3 O a kadar Komisyon Reisliğine verme
leri lazımdır. 

Buna ait şartnameler p~rasız olarak Ankaracla Mal
zeme dairesinde ve Haydarpaşada Tesellüm' e Sevk Mü
dürlüğünden alınabilir. ( 6194) 7854 

Muhammen bedelleri ile mıktarlan, eksiltme tarihi, 
günü. saati ve muvakkat teminat nuktarları aşağıda 
yazılı malzeme kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare Bi
nasında Satın alınacaktır. Bu işlere girmek isteyenlerin 
hizalarında yazılı olan muvakkat teminatı vermeleri ve 
kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe girmeye manii 
kanuni bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerle ek
siltme günü saat 14.30 a kadar Komisyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. Bu işlere aid şartnameler Haydarpa
şada tesellüm ve sevk Müdürlüğünde, Ankarada Malze
me dairesinde parasız olarak dağıtıhnaktadı~. ( 619 s·) 

İsmi Muhammen Eksiltme tarihi Muvakkat 

Bedeli Glinü ve Saati teminat 

77 kalem elektrik telleri 15260 Lira 8-11-935 Cuma 1144,SO Lira 

ve kabloları. 15,30 da 

ıo kalem muhtelif Kriko 7803,96 Lira 11·11-935 Pa- 585.30 Lira 

ve veren zartcsi 15,30 da 

-----
iLANLARI ı-

1 - Heybeiiada'da Değirmen So. 3 No. n han~. 
2 - Beyoğlu, Hüseyinağa, Yenişehir 58 No.lı dükkan 
3 - Balıkpazar, Ahıçelebi, Nevfidan camii altında 9 

N o. h dükkan. 
4 - Bahkpazar. Ahıçelebi, Soğancılar 11 No.h dükkan 
5 - Galata Mehmcdalipaşa hanı iist katta 49 No.lı oda 
6 - ,, ' Fermeneciler,144 No.lı medhalden girı-

lir oda. 
7 - Galata, Y cnicaıni avlusunda kapı taraf mdaki oda. 
8 - Kasımpaşa, Camiikebir, Dereboyu 16 No. ahır. 
9 - Kasımpaşa, Gazihasanpaşa, Der.eboyu 20 No. 1ı 

dükkan önünde camekan mahalli. 
J O - Galata. Şehitmehmetpaşa, Üstüpçüler 13 No. lı 

arsa. 
ı ı - Sultanahmed, Cankurtaran 36 No. cami arsasın-

' dan ayrılmış arsa. 
12 - Fındıklı, Ayaspaşa, Cami So. 7 3, 89, 91 No. lı 

üç arsa. 
13 - Kasımpaşa, Gazihasanpaşa, Kışlaboyu 5 No. lı 

arsa. 
ı 4 - Kasım paşa, Gazihasanpaşa, Havuz kapısı 12 2 

metre arsa. 
15 - Kasımpaşa, Bedreddin, Havuzkapısı 135 metre 

arsa. 
Yukarda yazılı mahaller 936 senesi Mayıs bitimine 

denlü kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konmuştur. 
lstekliler ı 4 T. evvel 935 pazartesi günü saat 15 e denlü 
Evkaf Müdiriyetinde Varidat kalemine gelmeleri. 

( Q 116) 777 5 

Kilo Beher ki- Tahmin etli- İlk ten1inat 

400 
5000 
200 
400 

losu Fi. len fiyat 

Sade yağ 
Urfa taze 76 
Pirinç Bursa 2 5 

Sabun 1 inci mal 25,50 
Toz şeker 25 

304 
1250 

51 
100 

22,80 
93,75 

3,83 
7,50 

936 Mayıs nihayetine kadar İmaretler için alınacak 
olan yukarda nevi ve miktarı yazılı dört kalem erzak 
açık eksıltmeye konmuştur.İhalesi 10-10-935 perşembe 
aünü saat 15 te İdare Encümeninde yapılacaktır. İstek-::. 
!ilerin 936 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayılı kanunun 
2 inci ve 3 üncü maddesine göre ellerinde bulunan bel
gelerle Ticarethane namına işe gireceklerin işbu kanun
da yazdı şartlar içinde Noterlikten alman vekaletname
lerle eksiltmeye girebilirler. İsteklilerin yevmü mezkôre 
kadar teminatlarını Evkaf veznesine yatırmaları ve ek
siltme şartlarım almak ve görmek üzere Evkaf Levazım 
idaresine gelmeleri. ( 5894) 

Çift 
1 

Beher çifti Tahmin edi- İlk temi-
Fi. len bedeli nat 

50 34 ila 36 No. lı 80-85 42.50 3 J ı Ç' 

Çocuk terliği 
50 37 ila 39 No.h 90-95 47 ,50 3,57 

Kadın terliği t 

400 43 ila 46 No.h 120-125 500,00 37,50 
Erkek terliği 

500 44,26 

Guraba hastanesi ihtiyacı için alınacak olan yukarda 
nevi ve miktarı yazılı 500 çift terlik açık eksiltmeye 
konmuştur. İhalesi 10-10-935 Perşembe günü saat 
15 de İdare encümeninde yapılacaktır. 

İsteklilerin 935 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayılı ka 
nunun 2 inci ve 3 üncü maddesine göre ellerinde bulu· 
nan belgelerle Ticarethane namına işe gireceklerin iş
bu kanunda yazılı şartlar içinde N ı&>terlikten alınan ve
kaletname ile eksiltmeye girebilirler isteklilerin yevmi 
mezklıre kadar teminatlarını Evk.1 f veznesine yatırm::ı.
ları ve eksiltme şartlarını almak ve görmek üzere Le
vazım idaresine gelmeleri. ( 5895) 

Güzel San'atlar Akademisi Di
rektörlüğünden: 

1 - Akademimiz Mimari Şubesine lise olgunluk sı
nacım verenler, 

2 - Resim. Heykel Şubesine Orta okul nıezunlan, 
3 - Tezyini san'atlar Şubesine Orta okul mezunla

riyle mıntaka ertik okulu, Üsküdar ve Selçuk kız ertik 
okulu mezunlan alınır. 

4 - Kayıt ! ı Birinciteşrin başından 14 üne kadar· 
dır. Mimari ve tezyinat Şubelerine bu tarihden sonra 
talebe alınmaz. 

5 - Kaydolmak isteyenlerin aşağıdaki belgelerle 
birlikte her gün öğleye kadar Akademi İdaresine baş 
vurmaları. 

A - Direktörlüğe yazılı pullu dilekçe 
B - Sağlık ve aşı raporları 
C - Nüfus kağıdı 
D - Eyi halini gösteren belge 
E - Altı apet kartonsuz fotoğraf 
6 - Mimari ve tezyinat Şubelerine gireceklerin hd

bul smaçları 14 Birindteşrin 935 pazartesi günü saat 9 
cla yapılacaktır. ( 6038) 76lJ7 
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Gündüz, Yarım Yavh 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyen izale eder. 
Dünyada mevcud kremlerin en nefisleri, en sıhhileridir. Nazik cildli kadınların hayat arkada§ı dır. ihtiyarları genırleştirir ve ge nçleri güzelleştirir. insana ebedi bir taravet veren Haaan 
Ac1bademyağı ile yağsız gündüz ve yanm yağlı gece kremlerini unutmayınız. Kutusu 50, tüp halinde 20, Türkiy1rde yapılıp ta Avrupa eti keli yapı§tırılan ve halkı aldatan kremlere veaair 

ıtriyata aldanmayınız. Haıan ismi ne ve markasına dikkat ediniz 

H A S A N D E P O S U : Ankara • lstanbul • Beyoğlu 

• ııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıı ... =---·= =---•§ =-----·= =---
• 
• ~ Elbise Mağazasmda Büyük Tenzilat : ~ 

Toptan Fiyatına Perakende Satış ~ • 
il 

Çocuk muşamb_ aıa_rı 5,5 liradan itibaren Empermeabilize Gabardin 161/2 liradan• =: 
Ç k d UI 8 5 Pardesüler itibaren= ::: 

ocu par es erı " " Erkek ve kadın muşambaları 11 " • ::= 
B Erkek elbiseleri 15 ,, ,, Kadın pardesüleri 121/2 ,, = 5E 
:- ısmarlama Kostümler 25 1/2 Liradan itibaren ~ § 
• 111•1111•1111•111181111•1111•111 Tedıyatta Büyük Teshil:it 111•111181111•1111•1111•1111•111 • § 
- -

A PAZARI 
•• • u TiCARET AN KASI 

'Petrol NiZAM 
• ·= 

~Kuponlu Vadeli Mevduat usulile: -
Saçları 

Besler - Kuvvetlendırir 
Dökülmeıini keser uzatır. 

PETROL 
NiZAM 

Tecrllbe edilmiş en iyi 
SAÇ ilacıdır 

KURŞUN KALEM FABRiKASI 
Mekteplilerin, Mühendislerin, Ressamların, 

Devairin ihtiyacını temin eden her cins ka
lemi vapmaktadır. Her kırtasiyecide satahr. 
Ecnebi mümasillerinden kat•iyyen üstün ve 
ucuz olan ~eşitleri aşaAıdadır. 

301 No. lu 
501 No lu 

DAGDELEN 
1011 No. lu 

99 ,, 
701 tt 

702 ,. 
901 ,, 

1312 ti 

1323 ,,. 

Mektepli kurşun kalemi 
1, 2, 3. dt:rece sertlikte resim kurşun kalemi 
10 muhtelif aertlıkte en iyi cia1 kurtun kalem 
Marangoz kurşun kalemi 
Taşçı kurşun kale•ı 
B ve C. 2 ıertlıkte devair i~in kopya kurfUD kalemı 
A B C. D. Renkli kopya kalemleri 
Bir ucu kırm121, bir ucu mavı kalem 
6 renkli kulem 
12 renkli kalem 

NURKALEM: Türk yapısı ucuz ve UstündUr. 
NURKALEM: Her Türkün elındeki kalem olmahdır. 

~. 
L.T.PIVER . 

PARIS 

~11 IAYI >'AUAIA11 IJA'YIHAIJIQ 

Reve d'or 
ESAN S·lOSYON 

VF DUOOA 

Çama§ırınızı bu auya iyice ba· 
tırınız, kayna tınız. TURSIL, si
zin için kendi başına itini göre
cektir. 

TURSIL; emsalsiz bir müııtah 

----------

-------------

_,. --------------------_,. --------

= --
en sağlam ve zahmetsizi 
bir gelir temin etti. 

• 

1 - Faizinizi her ayın birinci günü Bankanın her 
hangi bir şubesinden alabilirsiniz. 

2 - isterseniz gerek faizinizi, gerek vadesinde 
ana paranızı şubelerimiz üzerine başkası na
mına masrafsız havale veya çek alabilirsiniz. 

3 - ihtiyacınız olursa vadesinden e el ana pa ı 
sizin için çok müsait olan şartlar dahilinde 
Bankanın herhangi bir şubesinden kısmen 
veya tamamen geri alabilirsiniz. 

---------------------c:: ------------.._. -----------------------------------------
ı= = 
I= = - -
, ~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiıııııııııııııı~ 

Deniz yolları • 1 ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 

iŞLETMESi 
Acenteleri: Karaköy Köprlibatı 

Tel. 42362 - Sirkeci M Uhilrdar· 

111111 
zade Han. Tel. 22740. 111111 

936 Mayıs sonuna kadar Zeynep Kamil hastanesine laznn o
lup ve beher litresine 10 kuruş fiyat tahmin olunan ve günde 
5 ila 20 litreye kadar lazım olan 5000 litre süt açık eksiltmeye 
konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Ek
siltmeye girmek istiyenler 2490 N. lı artınna ve eksiltme kanu
nunda yazılı vesika ve 37 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber 16 1.nciteşrin 935 çarşamba gü
nü saat 15 te daimi encümende bulunmalıdır. (B) (6109) 

iskenderiye yolu 
EGE yapuru 8 Birinciteş

rin SALI günü 1aat 11 de Is. 
KENDERIYE'YE kadar 16186 

i899 

Trabzon yoDu 
VA TAN vapuru 8 Bırincıteşrin 
SALI günü saat 20 de RIZE'ye 
kadar 161871 

..... ..:·. 
,... ~t\K 
~ ~. 

• 

· ..... .... 
Beşiktaş 

DiKiŞ YURDU 

Parfümöri L. T. P 1 VER A. $ .. İstanbul Şubesi 
Şişli Ahmet Bey sokak No. 56. Telefon :43044 

zardır. Okııijenle tahrik edilen • ~~~ııiıiiiiım,_.......iiiiii"'-!-ııiiôiiimi~~ ~~' 

Talebe kaydı açıktır. Biçki di· 
kiıden başka şapka, çiçek, kor
s ve boya işleri de öğretilir 

Ayrı Ucret alınmaz. Akaretler 
köpüğü, kuma1ıarın dahiline Hayatin neşesi 
nüfuz eder ve göz kamaştırıcı 
bir beyazlık vererek çama~ırı Dinr olmaktlr. -

~·11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~ Türk Hava Kurumu = 
mükemmelen temizler. Bun- '1 

dan maada TURSIL. terkibin- H o R M o B • N 
de zararlı maddeler bulunma- 1 
dığı için kumaılan kat'iyyen -- yıpratmaz. 

TURSll~. Turan mamulatından 
drr. Turan imzalı iyi cinı bir 
müstahzardır. ~ Büyük Piyangosu 

§ Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir ~ ~~~~~~~~~ 
:= 19.cu tertip 6.cı Keşide 11 1. el Te9rin 935 dedir5 Devredilecek - -

Büyük ikram i Ye ~ i~!ir~:t .. ~~~~~a,ki ihtira ıçın 
2 00 000 L • d E alınmış olan 13 Ağustos 1930 tarih = 1 ra 1 r = ve 1072 numaralı ihtira beratının ih-= • := tiva ettiği hukuk bu kere başkasına 

---------
§ Ayrıca : 30,000, 20,000, 15,000 12.000, 10,000 §§_ devir ve ferağ edileceği teklif edil • 
- k mckte olmakla bu hususta fazla ma-

-
- Lirahk ikramiyelerle beheri (50,000) Lirah =: 

liımat edinmek istiycnlerin Galatada =: iki mükafat vardır. := Aslan han s nci kat 1-4 numaralara 

iillllll lll lll lll llll lll lllllllllllllll lll lll l llllllllllll lllllllll lll lllllllll llJfİi müracaat eylemeleri ilan olunur. 
7609 7827 

TABLETLERi 
Yorgun vücutları 

dinçleştirir 

iKTiDARSIZLICil 
ve 

Bel Cievşekliğini 
gıderir, yaşamak neşesinı ıade 

eder Eczanelerde bulunur. lı

tanbulda fiyatı 150 kuruş. Taf
silat için Galata Posta kutusu 

1255 

·--------------------· 7716 

. ~ ' 

(.\~.~-
~~ .. ~, 

: ,, . . . . ...... .. : . . 

Y6ı/a 76emli 
GIBBS 
!raş sahunu 
varlr.en artdc 

nazih cilt yoktur. 

No 64. Telefon: 43687 . 

7872 

Dr Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Pazardan başka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar lstanbuJ 
Divanvolu No. 118 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398. Yazlık telefonu Kandi1li 
38 Beylerbeyi 48. 

7601 

Umuml •şriyat ve Yazı ışlcrı Mü • 
dürü: Etel'Q izzet BENiCE. Gazete• 
cilik ve Matbaacılık f . A. Şırketı ls· 

tan bul. Ankara caddesi. 100. -
Basıldıeı ver · TAN Matbaası 


