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BENCE 
Medeniyet götürenler 

Opereti erimiz 
Hafta meomua'Smda mevsi

tnin tiyatro hazırlıklarından 
bahsederken şu satırları yaz
mıştım: "Ne tuhaftır! Bir yan
da, Şehir Operetinde, Vasfiler 
ve Hazımlar, tulUatın bayağı
lıktan ayrıldığı nisbette cazibe
sini kaybeden amiyane şartına 

rağmen büyük muvaffakıyetler 
kazanrmya devam ederken, öte
yanda, san'atkar Naşit, artık tu
llıatı bırakmış, Ertuğrul Sadiy
le beraber tam bir piyes disipli
ni içinde Avrupa vodvilleri oy
namıya başladı. Bu değiş tokuş 
not edilmeğe ve üstünde biraz 
hayretle durulmaya değer: İ
biş, külah yerine şapka, ebruli 
cübbe yerine modern elbise gi
yerek ve kantocu, balet kıyaf e
tiyle resmi sahnemize düşer
ken, tuluatımızın en büyük m
tası bu sukutun en büyük mes'
ulü kendisi imiş gibi bir nevi sı
kıntı ve utancla tuluatçılığı bı
rakıyor, muvaffakıyetle piyes 
oynamıya başlıyor. Herhalde 
Şehir Operetinin, büyük ustası 
Naşidi evvelce tuh1atta olduğu 
gibi şimdi de bu hidayetinde 
taklit edeceğini ve artık peşrev
siz zurna san'atini elbirliği ile 
sahneden uğurhyacağmı uma
lım. 

Atatürk köprüsü 
u~ yllda bitirilecek 

/. ------ ~- ·- Ne Dersiniz? --"' 
ı • 

KUÇUK HABERLER 

• Trakya genel espckterliği tarım 
müşaviri dün Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. Genel espekter General 
Kazım Diriğin de bugünlerde gelme
si bekl.cnmektedir. 

Meğer dijnya yüzüncıe medeniyeti 
nekadar çok sevenler, ona ne derin 
bir atkla bağlı olaiUar vannış. Bu bü .. 
yük ve eısiz nimetten yoksun kal· 
mış zavallı memleketlere medeniyeti 
götürmek için ne büyük güçlüklere 
katlanmıyorlar, hatta bu uğurda ne
kadar kan akıtmağa hazırlan1yo:rlar. 
Get'i ve dikkate değmez sayrlan u•us• 
lar hesabma onların bu derece özve• 
ride buluıvnaları, kendi memleketleri 
ekonomik buhraıun pen~esinde kıvra
nırlarken ba•kalanna e-enlik ve bah• 
tiyarlık gö~'mek için bir ıürü para• 
lar harcamaları, doğrusu, her in~an• 
hk seveni hayran bırakacak bir hal• 
dir. 

· Nitekim Fransız tiyatrosun
da temsillerine başlıyan Sürey
ya Opereti medeni bir sahnenin 
adabına riayet etmekte Şehir 

Tiyatrosunu imrendirecek bir 
kemal gösteriyor.,, · 

Bu yaznn, bir akşam glzete
sinin muharririnde münakaşa 

ihtiyacı uyandırmış olacak ki 
bana hususi olarak yaptığı bir 
serzenışı gazete sayfasına da 
geçirmeğe lüzum görmüş. Sü
reyya Operetinin ilk temsilinde 
bulunduktan sonra bu trupun 
ı:ahne adabına Şehir Tiyatro
sundan fazla riayet ettiğini gör
düm. Sahne adabından kastim, 
sadece, mahalle bekçisinde bile 
daha fazlasını gördüğümüz ter
biyedir. Çünkü Mehmet veya 
Hasan Ağa da herhangi bir n~
zih burjuva gibi kalahalr:k önün
de açrk saçrk imalar yapmaktan 
çekinir. Bahsettiğim operetin 
ilk temsilinde ben böyle şey 

duymadım. ikincisini bilmiyo
rum. O yazıyı yazdığım zaman 
henüz Mahmut Y esarinin ese
rini oynamıya başlamamışlardı. 
Daha onu gidip görmedim. Gö
rür de meslekdaşnndan umma
dığım çirkin telmihlere orada 
da rastgelirsem teessüfümü on
lara kadar uzatmama hiç mani 
yoktur. 

Sözün en kısası şudur: Sah • 
nede edep istiyoruz. Y oıksa Şe -
hir Operetinin muvaffakıyetle
rini kendi mecmuamda vaktiyle 
yazmış olanlardan biri de benim 
ve bu muvaffakıyetin daha pü
rüzsüz, daha yırtıksız devam et
mesini temenni ederim. 

Peyami SAFA 

No. 76 

Cumbadan 
Rumbaya 

Server J:JEDJ 
Ahalinin ve garso.nlann yardiın~yle 
Cemile lkucaklaMırak aşağı ~ndirildi 
v~ bir otomobile ~edildi. Biı-az 
aıonra ıapaırt~ı.a doktor ıırelcli ve ko
lun kınlmadığmı, •Nıı~eee incindiğini 
söyledi. F abt Oemiie kıvnmryOf', 
inliyor ve :ııaman ıuıman ağlıyordu. 

Tahsin bey, At°;.ye riıamm ve Şa
hinde ıonun üıtiine iğilerek bu ço
cukça t.!ayanjuı.zlığm kendisine ya
kıpnachğmı .öyiüyorlardı; bilmiyoır
lardı lci Ccmilıenin 8ÖZ Y&!lariylıe, in
cinen kolu .mar.ırda hi~ münase
bet yoktu ve o, ı.:Wıa ~e, lokan
tanın merdiveninde Cleladüfün ken· 

diaine verıdiği ıa.cJmecıİ.n tıeairile ağ-

.. Atatürk köprüsünün bir Alman 
firmasına ihale edildiğini yazmıştık. 
Belediye bu ciheti İçişler Bakanlığı
na bildirmiştir. Firma ile yapdacak 
mukavelename bazır'anmıştır. Bir iki 
güne kadar imza edilecektir. Köprü
nün demir kısmı Avrupada yapıla
caktır. Bu kısım altı ay zarfında biti
rilecek ve bundan sonra köprünün 
diğer kısımları da belediyenin Balat
taki Atölyesinde yapılmıya başlana
caktır. Köprü tam bir şekilde üç yıl 
içinde belediyeye teslim edilmiş ola
caktır. 

Belediye Unkapanı taraflarında ba
zı yerleri istim.ak etmiştir. Uç yıl 
zarfında Zeyrek yoku~u ve Kasımpa
şa havuzları civarında da istimlak 
yapılacak~ır. Yeni köprüden tramvay 
geçtiği cihetle tramvay sosyetesi de 
tedbirler alacaktır. 

Rusya dan 
Dönen 
Ucakçılarımız 
Sovyet Rusyada Koktebelde ~ak

çılık oku· unu bitiren gençlerden Mus
tafa dün şehrimize gelmiş ve Anka
raya gitmiştir. 

"Türkkuşu,, mezunlarından ve 
"C,, uçuş safhalarını görmek ıçın 
gönderilen Mustafa dün bir muharri
rimize duyduğu büyük sevinci anlat
mış ve demiştir ki: 

"-Ankara erkek orta okulundan 
diploma aldım ve Türkkuşuna gir
dim. Bu müessesede Sovyet uçak uz
manlarının bize verdiği tahsil bir bu
çuk ay sürdü. Orada A ve B uçut 
safhalarını gördük. Haziranda Kok
tebele gönderildik. Koktebel, Kırını • 
dadır. Bu, 24 kilometre uzaklıkta 
Fiyadosya'ya bağlı küçük bir kasaba
dır. Burada Sovyet uçak uzmanları
°' bile yetiştiren l. P. Baranof yük -
sek uçu~ oku u vardır. 

Koktebele gidince, bize on gün i~ 
tirahat ve gezme, tamma müddeti 
verdiler. Bugünler içinde kasabayı 
tamamen tanıdık, öğrendik. Giden ar
kadaşlardan yedisi Planör uçuşlım 
için ayrddı beni de modelcilik üzerin
de yeti§tirdiler. Uçu~. uçuş tedrisi ve 
teribyesi, modelcilik ve teori öğren
dik. Planörler 15 saa l k b1r u ... .
pacaklardır. Henüz müsait hava .t.bu
lamadıklanndan bu uçuşlar bitmedi. 
Maamafih, onlar da yakında ge'ecek
lerdir. Giden talebeler arasında bulu
nan Sabiha, mükemmel bir uçucu ol
du. Hepimiz. Türkkuşuna teşekkür
lerimizi borçluyuz. Büyük bir sevinç 
içindeyiz . ., 

Mustafa, Moskovadan gelen yük
sek modelcilik profesörü Podenko'
nun, planörler de Sovyet Rusyanm 
tamnmış uçuş muallimlerinden Şi
tam ' rn talebeleridir. 

Genç modelci ik muallimi olan 
Mustafa, Ankua Türkkuşunda yeni 
namzetlere model dersi verecektir. 
Sekiz uçakçı genç, Koktebelde pla
nörlerle (",1otörsüz tayyarelerle) mu
vaffakıyetlı Akrobasi tecrübeleri yap 
mışlardır. Sovyet uzmanlar, Türk ta
lebelerinde gördükleri yüksek kabi
liyeti alkışlamışlardır. 

Diğer yedi gencin birkaç güne 
kadar dönecek"eri umulmak adn. 

Yeni Kiiltür Müfettişleri 
Vefa lisesi direktörü Osman ile 

Galatasaray lisesi coğrafya öğret
menlerinden N ecmettinin Kültür ge· 
nel müfettişliğine tayin edildikleri 
haber verilmektedir. İstanbul lisesi 
direktörü Celal Ferdinin de genel 
müfettişliğe tayin edilmesi takarrür 
etmişse de direktör şimdiki vazifesi
ni tercih etmek istemektedir. Bunla
rın yerine kimin tayin edileceği he -
nüz belli değildir. 

çin, bzadıım evvel ona lll'D olam ıtıe· 
euürün sebebini tayine muvaffak o
lamıyıot"chı. Asal iıtıeıcUği ıde bunu 
anlamaktı. Aıiye lhaıumla Şahiınde
nin uzaklaşmalıarma bekliyordu. 

Bu anusunu Cemileyo ıözleriyle 
anlatmaya çahıtı. Belki o bir çaırıe 
bulabilirıc!i. Fakat Cemile o kadar 
çözük ve dağınık lbir haleti ruhiyıe 

içindeydi ki bu *:adar keskin anlayı
ıına rağmen bakışlardan manalara 
intikal etmesine tiıd<iın yoktu. Şid
detli çırpmı§lan arasıncta hazan rvü
zü.koyun döneTek başını yaıtJğa mıh
lıyor, etrafında hiçbir §ey gömı.ek 
istemiyordu. 

Asiye harum şöyle 'bir adım geriye 
çekildi ve Tahsin beyitı yiizüne van 
gözlerle bakarak: 

- Bu kızın dC!ll"di yalnız 'kolunda 
değil! dedt 

O zaman Tahsin bey Aıiye iham
mı bir kenara ıekerd< kuılağma ba
ladı: 

- Evet hanım valde... Y emekha
nede ona bic h'al geldi. 8irdenbire 
yerinden fırJıa.dı, goıtu, merdivenler
den acele inerken dü§tÜ. 

lryOl"du. Yani, hıakiıkatte, ımenliven
den inerbn ldeiiJ, çıkulaeııı . - ma
nen - dÜ§lllÜ~ ve kolu değıl. kalbi 
incinmişti. 

TahMıı bey lbunu bia-ıtz hiısedtt 
cibiydi. Fakat Cemilıenin Selimle 
Nahideye be!adüfünü ıönnediği ı-

Asiye lharum başmı önüne .iğerek: 
- Çok şey! .. diyOt"du. 
Ve daima baıkalannın fikirlerine 

BUDA MI iDAREI MASLAHAT? 1 
Dün mat~aamu:a 10 - 12 YGf· Hatta bir kere TepebGJında gaze

larında fakır, fakat ateı fibi :ıe- te 3atarken kültür direktörü beni • 
ki bir küçük 11~•t• müveaaii gördü: "Alerin oğlum/ Çalq/'' 1 
geldi Adının Kemal Salih olduğu- dedi. Gidcgele gidegele kültür 
nu •Öyliye~ bu küçük müvezzi bir direktörlüiünün koridorlarını a· ı 
buçuk şene evvel Manastırdan fındırdım. En $Onunda şimdi beni 
latanbula gelen muhacirlerle bir- kimae tanıma:ı oldu. Herke11 bana: 
likte geldiğini, ana.sı babası olma- "Bi% öyle şey bilmiyoruz;" diyor- !I 
dtiı için oradaki mahalleai hallıı· lar. Yemin ederim ki, •Öylediklc
nın himaye3i altında geçinirken o· rim yalan değildir. Mademki: Be- ı 
kumak için bir yahmektcbine gir. ni bir mektebe koyamıyacaklardc, 
mek kaygusu ile Kültür Bakanına neden Kültür Bakanına karşı 
müracaat ettiğini anlattıktan son- "koyacağız;" deJ'ler? Ben .şimdi 1 

ra Kültür Bakanile olan mülôkatı- perişan oldum. Benim halim ne a-
nı ispat için, bi:ı• 0 Tan" ın 14 Ey- lacak?" • 

1 
lul tarihli nüshasında !Bay Sallet Dedi ue nemli gözlerini yırtık 
Arıkanın kendiaini okfadığını gös- ceketinin kolu ile •ildikten sonra, 
teren bir fotoğrafı önümüze sür- gövdesinden büyük gazete yığını
dü. Ve anlattc: nın ağırlığı altında ezilerek çekil-

"- Ben fakirim! Ne .anam uar di gitti. Kendisine ne bir umut ve
ne babam/ Bir buçuk sene evvel rebildik, ne de bir öğüt! Yalnı.% 
Manastırdan buraya geldim. Kar- bir ıeyi bi:ı de onun gibi sorduk. 
nımı doyurmak için kahveci çı- Madem bu çocuk bir yere yerleş
raklığt ettim. Lakin kahveci çırak- tirilemumiş. N e d ~ n bakanın 
lığının sonu yoktur. Okumak isti- önünde "yerleştireceği%" diye ve 
yordum. Oteye beriye bQf vurur- boşuna bir vait yapıldı. Ve eğer 
ken Kültür Bakanı Bay Saffet bu söz ciddi olarak söylendise ne
beni Kördü. lıte kendi$İle görü- den bu 12 yaşındaki ökıiil bir • 
fÜrken alınmı re.smim. Beni bir mektebe konmadı. Bu da mı şu 1 
yatımektebine koymaları için ma· mahut idareimaslahat reçefe3i? j 
iyetindekilere emir verdi. Bu em- Bizce bütün halk İ§lerine bağlı 
rin peıinden günlerce koıtum. böyle hi:zmetlerde küçük büyiik ' 
Bir ,şey elde edemeyince iki defa herke•• hir ıey olacakaa olcıcak 
daha Kültür Bakanını gönlüm ı:e deyip yapmak, olmıyacak3a ola
nihayet üçüncüde o zamanki kül- maz deyip yafamıyacak umutla 
tür direktörü Bay Mehmet Emine eUılemi kırgınlığa uğratmamak, 
kat'i emirler verdi. O da "Şehir hele re•mi ıözlerin kredisini bo~· 

mamak en dürüst yoldur. Yatunektcbine koyacağım" dedi. 

Tekrar .gittim geldim. Bugün 

gel, yann git diye beni oyaladılar. 

Tasarruf günü 
Dün, arsıulusal tasarruf günü idi. 

Bu münasebetle birçok yurttaşlar U• 

lusal banka arımtzda biriktirme he
sapları, açtırmıı. bitl:ı.aau. İ! ve Zlra
at Bankalarında tasarruf gişeleri fa
aliyetlerini artırmışlardır. Dün saat 
on altıya kadar bankalardan biriktir
me cüzdanları alanlar Oldukça mü-
him bit yekfin tutmaşttır ~ 

Radyoda tasarruf haftasının başla
ması ve arsıulusal tasarruf günü ilgi
siyle Muh is Etem tarafından dün 
gece bir söylev verilmiş, günün ger
~ek anlamı halka yayılmıştır. 
Ayrıca kurum ve okullarda birçok 

söylevler verilmi~. bilhas-sa küçük 
yavrularm biriktirm~ ve artırma fik
ri üzerinde okul programlarına uy
gun ve merbut dersler verilmeğe baş
lanmıştır. 

Suphi T anrıöver Bilkreşe 
gitti 

Romanya bükClmetiyle göçmen iş
leri üzerinde yaptığı temaslar hak -
kında alakadarlara malUmat vermek 
üzere Ankaraya giden Bükreş elçimiz 
Sup~! Tanrıöver, ~ebrimize dönmüş 
ve dun akşamki ekspresle Romanya
ya hareket etmiştir. 

Hamdu1lah Suphi Tanrıöver göç· -
men işleri üzerinde Ankaradan yeni 
talimat almıştır. Bükreş elçimiz Ro
manyaya döner dönmez bu iş için ye
niden temaslara girişecektir. Ilkba -
bara kadar muhakkak bir sonuca 
bağlanacak olan bu müzakerelerle 
Romanyadan memleltctimize göç et
mek iııtiyen muhacirlerin karşılaştık
ları birçok güçlükler ve bilhassa dö
viz it· eri halledilecek ve bunların ko
laylıkla göç edebilmeleri temin edile
cektir. 

Bi~ böyle düıünüyorau. 

Siz ne dersiniz? 

Ekmek ve 
Belediye 

___ .) 

Şehir Meclisi bugün saat 16,30 da 
açılacaktır. Celse açılınca makam na
mına meclise son bir yılda başarılan 
işlerden bahaedilccektir. Bundan son
ra bir yıllık faaliyet raporu okunacak 
ve bu rapor üzerinde konuşmalar 
yapılacaktır. l\.~cliste, bir t ürlü önü 
alınamıyan 1stanbulun ekmek derdi -
ne de temas edilecektir. Bu arada be
lediyenin ekmek fabrikası kurma ta
savvur arı üzerinde münakaşalar ola
cağı haber verilmektedir. Belediyeye 
ticaret yapmak hakkı verildiği için 
bundan azami istifade edileceği mu -
hakkak görülmektedir. Bu hal frrın
cxlar arasında telaş uyandırmıştır. 

Trabzon defterdarlığı 
Beyoğlu finans tahakkuk direktör 

muavini Yekta Aytan'tn terfian Trab
zon defterdarlığına atandığı dün ls
tanbul ilbaylığına bildirilmiştir. Yek
ta Aytan, Halkalı Yüksek Ziraat oku
lundan ve Üniversite Hukuk Fakül
tesinden mezundur. 

Odesa - Yafa hattı açıldı 
Yakın Şarka ilk yolculuğunu ya

pan ve Odesa ile Yafa arasında dai
mi seferler yapacak olan 5800 tonluk 
Gruzya Sovyet gemisi, dün limanı
mızdan Selaniğe hareket etmiştir. 

Gruzya, Başbakanımız İsmet lnö
nünü 1932 yılında Moskova seyahati 
için, Odesaya götürüp getiren vapur
dur. Başbakanın bu seyahat hatırası 
olarak imzaladıkları fotoğraf geminin 
salonunda muhafaza edi mektedir. 

Gemi, 1250 yolcu almaktadır. 

• Takas komisyonu dün toplan
mış, elindeki istekleri çıkarmıştır. 

• Ikinciteşrin aylığı bugün verile
cektir. ücretli memurların aylığı dün 
verilmiştir. 

• Bir firma, Beyrutta yeni yapıla
cak demiryolu için memleketimizde:ı 
travers almak isteğinde bulunmuş· 
tur. Bu istek ilgililere bildirilmiştir. 

• Ulusal endüstri birliği merkezin
de dün bir toplantı yapılarak lş Ka
nunu etrafındaki yeni dilekler tesbit 
edilmiştir. 

• 'Kapalıçarşının dar sokaklarında 
yemek pişirerek esnafa satan bazı 
seyyar aşçıların sokakları kirlettikle
rinden şikayet edilmektedir. Çarşı es
nafımn bu şikayeti sıhhat noktasin
dan önem kesbettiğinden belediye 
burasım sıkı bir kontrol altında bu
lundurarak sokaklara bulaşık suyu 
döken aşçı' arı şiddetle cezalandıra
caktır. 

Düşünün geriliğini bu bahtsız t,,o
rakların ki, ic:inde yaşıvanlar, taliJ-in 
hiç umulmad k bir yardoniPe karşıla· 
'ttna çıkıveren bu medenil~me fırsa• 
tını kacırmıyacak ve memleketlerirıe 
en değ~rli hazineyi getiren!eri el üs• 
tünde tutacak verde onları içeri sok· 
mamak için silaha sanlıvorlarl Bun• 
dan dalıa büvük akılsızhk. bundan da· 
ha eşsiz çılgml,k olur mu? 

Japonva ve Italyadan kalkan va• 
purlar $İmc1i yalnız ·askt>r ve yaJnt2 
silah götfirüvor, hep bu Cin ve Ha• 
beşistan denilen geri ülkelerin yersiz 
inadı yüzünden. Ve bu yüzden bir 
sürii kan da dökülecek. • Rıhtımlardan açıkta bulunan ge

milere yolcu taşıyan sandalların fır
tmah havalarda bazı kazalara düçar 
oldukları göz önünde tutularak bun
ların motörleşt'h-ilmesi kar;frlaşmıştır. 
Bunun için zabıtai belediye ta imat -
namesine bir fıkra eklenecektir. 

Medenileştirici mrmleketlerde, her 
hareket eden veni alayın arkasıl"dan, 
bir devlet adamının ağzı açılarak: 

• Zevcesiyle birlikte şehrimizde 
bulunan İngiliz, mütekait generalle
rinden Arthur Levine dün: tayyare -
siyle Afrikada oturduğu Kenya'ya 
hareket etmiştir. 

hıtanbul ·Gölcük 
Telefonu a~ıhyor 

Bir müddettenberi ikmaline çalışı
lan Gölcük - İstanbul telefonu ta
mamlanmıştır. Hat, bir iki güne ka
dar işlemeğe açılacaktır. 

Bayındırlık Bakanlığı tarafından 
hazır anan programa göre, bu hattın 
açılışından sonra ilk olarak İstan
bul - Ankara telefonunun ıslahına 
geçilecektir. Bu işe de, Avrupaya ıs
marlanarak gümrüklere gelmiş bulu
nan Couran porteurlerin pek yakıpda 
yerlerine takılmasıyla başlanacaktır. 
'Rn •nr .. tl .. ml"vrn+ 11 ... hatta avnLza -
manda dokuz: mUkileme yapl1mı:uu 

mümkün olabilecektir. 
, Anadolu tehirlerinin telefonla 

biribirlerine bağlanması hazırlıkları
na bundan sonra başlanacaktır: Bu 
kısım için luım olan malzeme posta 
telgraf ve telefon genel direktörlüğü 
tarafından Avrupaya ısmarlanmıştır. 
İlk olarak Kayseri, Ankara, Sivas ve 
Konya şehirl eri biribirine bağlana
caktır. Bu kısmın gelecek sene orta -
larında bitirileceği umulmaktadır. 

Şehirler hattının Suriye, Irak İran 
ve Rusya ile bağlanması en sona bı -
rakrlm11tır. Bu bağlantı temin edil
dikten sonra Şark memleketlerinin 
Avrupa ile muhabereleri vasıtamızla 
temin edilecektir. 
Yapılan tetkiklerden alınan sonuç

lara göre bu hat1arın yapılmasiyle 
memlekete çok büyük bir menfaat te
min edilmiş olacaktır. Şimdiye kadar 
yapılan hesaplar bu hatların hersene 
Türkiyeye milyonlarca lira varidat 
getireceğini göstermiştir. Mühim 
masrafa ihtiyaç gösteren bu hatlara, 
ancak gelecek sene sonlarınd.a başla
nabilecektir. 

Bayındırlık Bakanlığı eski sosyete
ye ödiyeceği taksitlerin dört sene 
sonra ba§lıyacağmı gözönüne alarak 
hu müddet zarfındaki telefon hasıla
tını bu işe sarfetmeğe karar vermiş
tir. 

Lüks kamaralarından üçüncü mevki 
salonlarına kadar hertürlü konforu 
haizdir. Ayrıca kütüphanesi ve siga
ra salonları vardır. Gruzya, Odesa
dan limanımıza 25 saatte gelmiş, bir 
hayli yolcu getirmiştir. 

bnca omuı alnrna düşe.o aaçlarmı 
kaldıırarak: 

- Gulüın, dedi, AJlabıruzı ae'Y9'
aeniz, keyfiyeti bana aınl·•b:nı2, yüre
ğiniz ·neye •ncindi? 

Tahsin beyin .dnındJan ıaçlannı 
kaldmrmaaı, Cemileye Sellmle aral-a
rında aeçen buııa benzu iki müteka
bil §efkat &ahnesini hatırlattığı için 
kız teıkru ağlamıye bıaıladı. Yüzünü 
yastıktan batka tarafa çerivmemek
te ısrM' ediyor, batı yastığın üıtün-

de, fıskıye üzerinde ııçnyan bir top 
gibi kalkıp iniyordu. 

Tahıin bey Y'&lvardı: 
- Cemilan, üzme beni... K.ederi

nizin aıebebi ınodir? Kolunuz o !kadar 
ağmmyor; detil mi? 

O zaman Cemile birdenbire yata
iın içinde doinalup oturdu ve dok· 
torun .ardılı kolunu öteki koluyla 
himaye ederek: 

"Medenivet" dive haykrrıvor, fakat 
ne tuhafm ki, bu ses, bi'lhm:e kilo
m,,• relik yolu alıp ta medenileştirile• 
celı: memleketlerin topraklanna ulaş• 
tığı zaman orada "hürriyet" diye yan· 
kulanı yor. 

Demek ki medeniyetten de daha 
büviik ve kıymetli bir 'ey varmı~: 
Hiinivet. 

Ve bu zavallı memleketler, şimdi. 
tmkı Oiyojen gibi yalvV1yc.rhr: 
"Gölge etme, başka bir sev j,t~·" 
Gölge, hem de ne müthis bir ırölg"e, 
adma hürriyet veya erkinlik denen 
vüneşi kapıvacflk ve onlara r;ıü11ü zi.,. 
dan edecd<. Bu dintıiz karanlıP.'o 
icinde medenivetin iyiliklerini gözle
ri nasıl RÖrecek? 

Bir Franaız gazetesi lngiJizJerin 
Habetistan işine kansma1anna kıza• 
rak şövle divor: '1lncı'iltere de. biz de 
bu ayni yoldan ~ectik. Brrıakalım şinı• 
di de ltalya, Aft-ikadan kendine dü• 
şe11 payı medenileşlirsin!" 

Bu cümledeki ''medenileıı•irsin'' 
;i_;t:t-~ld~i!ı-;,'!; h1:s!'Jiy"c;; .. ~~~~~:ı? 
''Biz de vakt:te bircok meımleketh•ri 
vaihna ettivdik. btrakıthm. $imdi de 
1 tal ya biraz yağı:na etsin" der gibi. 

t.mPCTVMfst dilinde ya~nın oil• 
medeniyet ve talanın medenile~e 
o'ımuştur. Onun id,,rtir ki henüz s&
mÜrRe olmam•$ küçük uluslar. ölriın• 
den korkar v.ibi, üzerleTİJle ı;reri yafta• 
11ının yapıstrnlmaın ... dan kol'kuvarlar• 
Ve onun içil'dir ki bup:ün kültür ve 
endü,tri küriik ulu·•hr icin birıer ~a'V'• 
ga silahı hali'le ~elmişti~. 

Bask"lıı.rı tıtr$1fından medeniJestidl• 
rrıPk talih~izHP.1ne uğramamak. icİ11 
bfüün geri kaim•~ memleke .. ?er, öt~ 
kiler iJ,. ar11Jl\rınd11ki. ucuru,,..u "" ktS" 
zamanda doldurmak zon1ndad1TlaT· 

Yaşar Nabi 

Boğaziçi Lisesi izcileri Bllt" 
sadan döndü 

Cümhuriyet Bayramında Burs~Y1 
ziyaret eden Boğaziçi lisesi izcilenıı
den ( 50) kişilik bir grup bugün Y•• 
lova yolundan lstanbula dönmüşl:~· 
dir. Şiddetli fırtına dolayısile ~11 

akşam Akay idaresinin vapurları a~ 
lovaya uğramadığından geceyi birc;0d 
yolcular ve bu meyanda izciler e 
Yalovada gec;;irmi§lerdir. Sabah Alt~· 
yın (Maltepe) vapuru hususi. b•~ 
sefer yaparak kalan yo'cu ve izcıl7,r 
Pendiğe getirmiştir. Bursada üç gu~ 
kalan izciler ilk gün bütün mektepl7t 
rin ve askerin iştirak ettiği büyük 1'I\( 

törenle (Atatürk) anıtına çele~t~ 
koymuşlar sonra hepsi beraber şeb1 

liğe gitmişlerdir. 

mak • ' C-• ~-•dl ııteımyoruın. ~•n surau- , 
rönnek iıtemiyorum. Ben senin ırr", 
re.in değilim, ben Lili değifun, ~ 
mu.Ju kızım ben... V' 

Fakat birdenbire Selime feda et,., 
ii teYlİ hatrlıyarak tekrar h~ll~ 
hüngür ağlamıya başıladı. Hıçl'lw 

tan boğu}arak: Jılr 
- Benim gönlüm temiz, cJjyol' ~ 

ben züppe luz değilim, rstemİY~ ~, 
burada yaf81Damak için Karaguıtl" 
ie değil, cehenneme bile gideriııı' Je' 

Tahsin bey müteheyyiç bir ·~~eıı 
- Peki, Cemilem, nud is.ter 1 

rl' 
öyle olıun, diyOl'du, .en beniııı ~ ~ 
dttinuin, gözümün bebeğiıio. 
aana elimi Mirdüm mü hiç? tıı 
r_:I~ L!-...l. b' " l • İ .Ç ~ uınııı:ın ıre goz erın ·~· 

donmut aibi du.rdu, nefeı bit. ,,ıi)'I' 
dan, ıılak ve ktzannış göı:l,.. 
Tabıin beye b.ktı, baktı: ,e-

- HıtytT! dedi, Allah var, ı,eıı ôf' 
nin iyilijinden ba.tka hiçbir ıo>' • 
medim. 

muhtaç olduğu için bu haditenin sa• 
hrnı Tahıin Beyin w Şaıhindetıin 
yüzün<le aırıamak ıüz~ baımı kal
dırıp onlara baktı. 

- Siz biraz dıı•ı tefTİf İtleniz 
de ben kendüleril~ lcıoıwttam. •. 

- Haya:rt diye bairdı. K.e!ki ö
teki k\:lum da, bacajım da, budum 
da kmlaaydı; K.etki gözlerim kör ol
aaydı da onlan görmeMydim. •• 

- Onlar kHtı? 
Cemile baiwdı: 

- Ve batka ıey de garrni~ 
ain Cemilem. #' 

Cemile bir iki cWa 11~ "JI 
Tahıin beyin üıtüne abhr ıi1>1 

Tahsin Bev tekrar onun kulağına 

iğilerekr 

Kadın mütevekkil bir taVR"la ka
pıya ıdoğnl yürüya-ıek Şahindeyi de 
beraber çağırdı. 

Taha.in Bey Cemile ile velnız ka-

- lat~yorum, ben bu apartı· 
manda, bu yabaııcı yerde, bu ne idü
iü belirsiz inuınlar arasında yaıa-

iD"dı: 
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BAŞBAKANLIK BiLDiRiYOR 

Memurlara Ait Suç Evrakı 
Süratle Bitirilecek 

•nk 31 (O ı ytarnnız bildiriyor) - Memurların vazife alanında ~ ara, ze a . ·ım . 1"" 1 ld - d lıı-.. "kl · 1 k ... bı" r z.,._anda kesinl-ırı esı uzum u o ugun an ""'ı erı suç ann ı- _.. ~:r . bild" ·ım· k . b 
buna engel olan kanunsuz hallere yer verilmemesı ırı ı~ __ en yıne azı 
illerden gönderilen gereçleme dosyalarında kanunu~. emr~ttıgı havale ~e 
kayıt tarihleri bulunmıyan itiraz dilekçelerine teaaduf edilmekte oldugu 
-nlaıılmıştır 

Baıbakanİık bu husu'Sta alakadarlara yeniden bir ~im yaparak itiraz 
lrlühletinin hesabı ~in gösterilmesi lüzumlu ve kanwıı .olan bı.ı kayıtların 
eksikliğinden dolayı beyhude yere it ve zaman kaybe~!lmek.te. beraber su
sun fena tesirleri ortada bulunurken suçlunun ceza gormesını ve ıuçau
zun da biran önce temizlenmesini imkansız bırakan ve memurların kryme
ti_ni dUtürmekle beraber devlet işleri?i çoğaltaz:ı ve ~ihayet adalet . göst.e
rıJ.ıneaine engel olan bu ihmallere nihayet verilmesı esbabının t~ edil· 
lbesini bildirmiıtir! 
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D · ı T . h F k . . 1 t ·ı e Genel i.tatiıtilr aırektörü l•uiçreli 1 v e a r 1 a u e s n mÜtehGNUla beraber 

FOTOGRAFINIZI BiZE GöNDERINIZ, 
KARAKTERiNiZi SiZE SÖYLIYELIM 

Cemal Hiisnü 
Başı bir doktor başı gibidir. 

J Yani her sosyal çalışmanın ne
ticesinde bir teşhis koymak is
ter. Tabiati kendisini biraz ge~
şekliğe sevketmişse de, o, .tab~
atine haklın olmuştur. Vazıfesı
ne sadıktır. Ciddi bir çalışma
nın zevkini hu hakim vaziyeti 
sayesinde tatmıştır. 
Memurları için, kendisiyle 

teşriki mesai edenler için dai
ma iyidir. Yorulmak bilmez. 

Artisttir. Fakat reklamı ve 
1 neşriyat yapmasını sevmez. • 

Behi~ 
Evinde veyahut 

• • 
Hamdi 

Otoriter karak-
teri vardır. Onun 

Getirilecek Ecnebi Profesörler Meslek Tasnifi ; 
Ankara, 31 (Özel aytanmızdan) - Ankara dil, tarih ve coğrafya fakül- y 1 

itiyatları dahilinde 
olmadığı zaman ka -
rakteri kapalıdır. Fa
kat dostluk havası 
içinde gevıer. Va
zifesine çok sadıktır. 
Kendiaind~n ziyade 
batkalarına iyilik et
mesini sever. Fikirle
ri bazan fanteziye 

için de yalnız otori
teleri kabul eder. 
Yaptığı rolden ve 
phsından emindir. 
Şiddeti değil, kuvve
ti sever ve ona hür
met eder. Onun dos• 
tu olmak, düpıanı 

olmaktan çok iyidir. 

te.i için Avrupadan getirilecek olan profesörlerin mukavelenameleri gön- a p 1 ıyor 
derihnittir. Yeni profesörlerin bu birkaç gün içinde ıehrimize gelmeleri 
bekctnınektedir. Yeni gelecek profesörler ıunladır : Anka a 31 (Ozel aytarımızdan)-
I .Ropinç Univeraiteai kadim diller profesörü Landia Berger, Hitit lisanı I tat" f~ 'Genel Direktörlüğü nüfus 
Çın doktor Güterbok, Simoloji için Bayan doktor Fon Galmi, ldoloji için a ıs 1da alınan neticelere ulusun 

doktor Ruber, ~o~~afya için Berli!l U~ive~siteai ~~ofe~örlerinden Luiı, a~- :;~~;;;er: göre inkısamını ~österen 
l'ıc:a AntropolOJl ıçın lstanbul Umverııteaı profeaorlerınden Şevket Azız tv r hazırlamak için ıimdıden e • 
•tanın.ıtır. Fakülteye kimin dekan olftağı bir iki güne kadar anlatılacaktır. c.~tl e 1 ba•lamı•tır. 

....__ tü ere :ır :ır "k b"" . • 

Görülmemiş Fırtma 
Nüfusumuzun ekonomı unyeıını 

gösterecek olan bu cetvele büyük e· 
hemmiyet verilm~ktedir. G~en def~
ki aayrm neti<:eaınde muhtasar hır 
halde hazırlanan bu cetvel bu defa 

llleın_.lan tarafından roliet ameli
J'eaile ve bin müfkülitla kurtanl -
bı1f. •e kazazedeler ıeceyi tabliai
~enlll Kılıçlı iataayonu koillflarm-

a aeçinnitlerdir. Bu yolculara o· 
l'ada çay ,,. yemek verilmit •e aa
·~hleyin köy arabalarile l.tanbula 
aollderibaiılerdir. 

Yolcuların anlattıkları 
kazaya uğnyanlardan Saim, dün 

~endiaini ıören bir muharririmize 
IZahat ve~it n demittir ki: 

- -- --:.:.&.L..:... • • ,.. • .. ----thlıcliii llallııı!Dlflık. Hava birdenbire 
J'Jldız • karayele çevirdi. Gemi aal
t~IUllıJ'a batladı. Kadm yolcular, 

'a: ı..:.,,.7a hir sun balµyor, feryat 
edlJ'Orl~ı. Kaptan, seaniyi ilerlet
:İ'te çalıtıycırr, fakilt"hir taraftan 
;. kayalıklara düpnemiye ıayret 

t_1Yordu. Hep beraber, aaatlerce 
Plana yalvardık. Biz yalvardık -

f~ 0 bWıbütün tatmyordu. Bir ara-
1 Daad oldu bilmem, bir prültü 
~ldu Ye Semi bir teJin üzerine bin-

. ~ülde imdat iatiyen kaptan, 
-hılde bizim çabaladıimarzı sören 
~· f.-yadmuaı ifiden tahlisiyecile
ıa::tll'dı. O havada tahlisiye kayık 

• • nasal aelebilir. Bu aralık ıe -
~ delindiiini haber Yerdiler. 
".'~.herk .. bafırıyoi-du. Nihayet 
~~liaiy_eciler roketlerle hepimizi 
~ n Mlimetle karaya çık • .. 
'-11-2e vapunı delinmit bir halde 
c1· kaza 7erinde beklenilmekte -

•r. Dün sabahleyin vapurculuk 
~eai kaza yerine bir fen heye -
.._ &ondenniıtir. Heyetin vereceii 
C ~ Üzerine hareket edilec:Atir. 
~ ~· kurtarma MNyeteaine de Ger
> •lliıa laartanlmaaı için hiçbir teklif 
ı::İlınaınıttır. Geminin oradan kur 
a\iıa ıp kurtanlamıyacaiı ancak bu 

belli olacaktır. 
T alalU;y. aor luırfardı 

ltaa ~e vapurunun, Ahmet ve la -
> 

1 
Renw iuninde iki kazazede 

.:1~ da, dün kendileri ile •örü
lil~ .. -.. nıuharririmize kazama taf-
~ !ÖYie anlatmıtlardır. 

fİılai - Akçatebirden hareket etti-
1> .z zaman hava oldukça aakfadi. 
~·~~ece 12 de patladı. Saat 2 
~ biüıbütün tiddetlendi. Va 
li 'biitiin S•YNtlere ralnten iler
.. '!"'ez bir hale ıeldi. Karaburun 
~· tam iki aaat bucaladık. Sa
f~ildd~ek için çok sayret aa~ 

ı. 

-.q~~ kal'fı bütün kurtulma Ü • 
-· .erı keailmiı bulunuyordu. Ge -._•11 karaya ot1'rtmaktan bafka ça 
>el ~!-adıfı için, lııütün yolculara 

•ııuer daiıtıldı. 
~~den feryatlar, iniltiler din • 
d._ ell rilueliyordu. Bilha... ka • 
-ill ~ ÇOcuklarm ajla1ıtı çok ha -
ta..':.1"' lllanaara halini aldı. iri dal
ıı.a.._ lll'aaında yuyarlanan "Gerze,, 
~hl büriJı bir ıiiriiltü ile aahil
lol lla,.alıta oturdu. Gemi, derhal 
0r.a_~fa yattı. Y olcularm teli.p 
>;..~ •a.lm•ı ve dimnit balunu-

-ı!""dan 80m"a, tahlisiyeciler fa
l., ~·Seçtiler. Geminin telsizi da
>&1-d Olaced• bozuldufu isin telsiale 
'1 llll İat-ek imünı olmUIUftı. 
~-~lllafih, tahlisiye merkeaiain ci
-~ la •• J'alon oluıu tahlisiye me-
41..: k':.::akit ıeçinneden yar • 

C a lan imlcınmı nrdi. 
hlc ...Unin yalnız telsizi deiil, b~ 
~- lllakine aksamı da bozulmai 
.. oq tutnıuttu. 

1' eka.J'i esneten ıiddetli ve aiirek 

[Bqtarafı Birincide] çok daha genit tarzda hazırlanacak-
li dalsalar, bazı makinelerin civata 
larını yerinden fırlatıyor, bozulma
ama sebebiyet veriyordu. 

Tahlisiye itine biraz aonra bat -
landı. Sahilden atılan ilk raket, ıe
midekilerin acemiliji yüzünden tu
tulamadı. ikinci raket, vapurun ke
nar yerine saplandı. Biraz sonra, 
irtibat temin edilmit bulunuyordu. 

Fakat, adeta bir panik bat ıöa -
terdi. ilk evvel sahile çıkmak endi-

. 1 J hirib' 1 ' kath. t::J.r.arC,U~uklar ~~mı tera§i 
diijtüler. Niba,.et bu it de yoluna 
sirdi. ve kurtarma ameliyesine 
10.30 da batlandL Beı aaat IOIU'a 
pminin 220 yolcusu mürettebatı 
ile birlikte \qJ-.ıPetı Mhiltt ab.mq 
bulunuyordu. 

Oradan, bir buçuk aaatlik bir yol 
culuk bizi tahlisiye merkezine at -
tı. Geceyi kovutta ıeçirdik. Buıün, 
Kılıç köyü yolu ile Beykoza indik 
ve latanbula seldik.,, 

GtQGl da ltarcıya oturdu 
Zonsuldak önlerinde karaya o

turdutunu yazclıiımız Gazal vapu
nı hakkında da dün latanbul liman 
reialifine bir telıraf selmit ve va 
punm parçalanarak ıemi mürette
batından birisinin botulduiu ve di 
ferlerinin kimilen kurtanldıiı bil
dirilmip. 

Gazal, 935 aroe ton hacminde • 
dir. 1896 da yapılan bu ıemi Ah • 
met Selim ve Hüseyin Naciye ait 
dir ve kömür ıemiaidir. 

EVYelki ıün Mudanyaya ıidecek 
olan Aaya vapuru da fırtına yüzün
den ancak dün aabah hareket ede
bilmittir. Dün aktam limanda bu • 
lunmaaı ıereken Bartin vapuru Mu 
danyadan çlkamamıt ve latanbula 
ıelememi,tir. 

Unlrapanı açılı 
Difer taraftan Adnan ve Zühal 

vapurlarmın tahrip eltili Unkapanı 
köpriiaü dün de açık kalmq Ye ka
pablmamıttır. Uray tarafından ıön 
derilecek olan fen heyeti bqün ket 
fi.O yapacak •e icap eden raporu -
nu verecektir. Köprünün kapanma
u için tamiratm yapılması ıerek • 
mekte ve fen heyeti raporunun in -
celenmeei icap etmektedir. 

ROMtlatıne ne diyor 1 
Dün hava öjleden ..,..... iyice 

açılmıt ve tabiilepnİftir. Barometre 
766 milimetreye kadar yüluelmit 
en çok hararet 14 dereceye çılcmıt 
tır. Hararet derecMi sabahleyin. aa 
ıari 10 derece iken 4 derece bır • 
den fırlUDJflır. 

Ylclız ıimalden eamit ve ~n!y~ -
de on metre aürat kaydedılmıttır. 
Sabah saat yediye kadar yajaı( yağ 
mur 2 milimetredir. 
Buıün hava açık ve iyidir. 

I iti ltayıp oar 
Zonsuldak, 31 ( .. Tan''ın özel tel

ırafı) - Kazaya ufnyarak fmma 
1'iziinden karaya oturduğunu bil -
dirditim Gazal Yapunı yolculan bü 
yük bir pçlülde dün sece kurtaril 
mıttır. 

Liman idareainin korkunç deniz
deki çalqmalan uzun aürmiif, yar
dam bekf .. .ıen kendini denize a
tan atetçİ Göreleli Ali ile Yapurda 
bulunan ikinci kaptanın aekİ• aylık 
çocuiu kaybolmUflur. 

Poliain oerdili rcıpo?lar 
EYTelki ıeceki fırtmada vukua 

ıelen kazalara dair, polis dün ıu 
raporlan •ermittir: 

1 - Kaaımpat• iakeleaine kayıtlı 
Rizeli Huan oflu 318 doiumlu 

' 

tır. 

Bu maksatla bugün istatistik genel 
direktörlüğünde Ekonomi Bakanlı

ğından davet olunan ecnebi bir mü • 
ıavirin ittirakile bir toplantı yapıl
mııtır. Bu toplantıda cetvelin hangi 
esaslar dahilinde hazırlanma11 lizım 
geleceği tesbit olunmuştur. 

lstatiıtik genel direktörlüğü tunif 
itlerinde kullanılmak üzere yevmiye 
ile yeniden 150 memur almağa karar 
vermittir. 

Yeni Finans l&yihalan 
Kamutaya verildi 

Ankara, 31 (Özel aytarımızdan)
H ükumet hazırladığı yeni finana ka
nun liyibalannı bugün Kamutaya 
vermittir. Bu llyihalar en kısa za. 
manda komisyonlarca incelenerek 
genel heyette görUıillecektir. 

Recebe ait 2 tonluk izzet iamiadeki 
kayık Heybeli rihtımma çarpmıf 
Ye tamamen parçalallllUflır. 

2 - Balıkçı Mihal oilu llyaya 
ait iki çifte balıkçı kayıiı parçalan
IDJflır. 

3 - Heybeliada limanmda de • 
mirli ticaretle mefl'UI Kemale ait 
ufak bir tenezzüh motörii nhtıma 
çarparak parçalanmıtlır. 

4 - Büyükada önlerinde Ahmet 
reiae ait kayık batmıttır. 

5 - Geçen ayın 26 aında Kara
müraelden yemit yüklü olarak li -
marumıza ıelen ve Kumsalda d~ 
mirli bulunan Karamürselli Eaat 
oilu lbrahimin kayığı hava tidde -
tinden batmllf, kaptan lbrahim ve 
tayfa Ethem ve Ahmet kurtanlınıt
tır. 

6 - Unkap_anmdaki büyük de • 
iirmenin bacasından bazı tuflalar 
aokağa dilfmiif ve ayni sokakta bir 
iki evin camlan kınlmıt. haıkm bu 
aokaktan seçmesi menedilmittir. 

7 - San;yerde Rizeli Hüseyin oi 
lu Mutafa ile KUfÇu otlu Bedri 
Tarabya önlerinde balık avlamakta 
iken aanclal d..nJmit denize diif • 
mütler fakat kurtanlmıtlardır. 

8 - EYYelki sabah aaat on rad· 
delerinde Ahırkapı önündeki Reh
berihayır motörü tayfalanndan 18 
yqlannda Salih oilu Cemal ile 20 
Y•ılannda Mehmet oğlu Salibin 
ıapkaaı denize diifmüt Mehmet of
lu Sıalih t•pkaaını almak üzere mo
tör kayıfma binerek denize açıl
dıklan sırada fırtınamn teairile 
Sivri adaya dofru sürüklenmeye 
batlamıtlardır. F e..,.ada batlıyan 
kazazedeler Kumkapıda batlı köy 
lü oilu Franıın motörü tarafından 
kurtanlmıttır. 

e Suriyeye siden iki Romen tay
yarHi fırtına yüzünden eYYelki sün 
tehrimize innaete mecbur kabnıt • 
lardır. Tanareler, fırtınanın azal
ması üzerine dün hareket ederek 
yollanna devam etmitlerdir. 

Cümhuriyet Ban-amma 
hazırlrklar 

Sıvaa, (Ozel aytanmız bildiriyor) 
Sıvaa ve çevresinde cümhuriyetin on 
ikinci yıl dönümünü kutlulamak için 
yapılmaaı gereken itler üzerinde uf
raıılmaktadır. Ayrılan komite bu itle 
meıgul olmaktadır. Hükumet kona
ğında büyük bir balo verilecektir . 
H_çr tacafta ıenlikler yapılacaktır. 

kaçar. Fakat bu hu • 
ıuai hayatında böyle-

dir. Resmi hayatında kat'iyven böyle 
değildir. 

Resimlerinizi 

Benimsediii kim
seleri, ıeyleri ve fikirleri. ıonuna ka-
dar müdafaa eder. 

Gönderiniz 
Paristeki Sorbon Univeraitcsi psi- da llir tahlil yapılacajuu merak ede-

koloji • Ruhiyat grupu ~ekret~ri Jan 1 cekainiz. • • 
Carteret'nin lstanbuldakı kısa .ıka~~- "Tan" olnıyucul.mdan kmdı fi~: 
tinden istifade etmek. ve . karılerımı- yonomilerinden kendi ~terlerı~ 
ze de faydalı olmalı: ııtedık. Meflıur okumak isteyenler de bu rubıyat mu
adamlanmrzdan ve okuyucularımız- tehuaıamın tahlillerinden istifade ede 
dan bazılarının fotoğrafilerini kendi- bileceklerdir. 
ıine verdik. Mütehaaaıı bu fotoğrafi
ler üzerinde tahliller yapmak hak
kındald arzumuzu kabul etti ve her 
gun ına•ı-- .-.... çahftı. Bu 
çalıpıalann ilk tahlillerini ne§re de
vam ediyoruz. 

Birçoklıannı tanıdığmız bu zevatm 
mizaçları hakkında yapdan tahlilleri 
okurken aiz • banlRdaki isabeti •Ö
recek ve lı:eaAi haklrnuzda da M Jol· 

Arzu edenler bize gayet net çekil
miı kabilse retüıauz ve tercihan 9/ 12 
bü~üklüğünde kafa ~~i~lerin~ ( f~ 
toğraf tahlilleri aervm] ışaretile ga
zetemize göndermelidirler. 

]an Carteret bu resimlere 
bakacak v~ size karakterinizi 
söyliyecektlr. 

Foto§raflnizl 
karakterinizi 

bize 
size 

gönderiniz, 
söyliyeli m 1 

Gemlikte şüpheleli 
Bir şahıs y.-kaland ı 

Gemlik, (Özel aytafunız bildiriyor) 
Gemlik poli&i, şüpheli bir ph11 ya
kalamıf tır. Hüviyetini iapat etmek 
vaıziyetinde bulunduğunu aöyliyen bu 
adam baklanda incelemelere lüzum 
görillmÜf, bmirden ma1Wl1at iaten
miftir. 

Etler araba ile taıınacak 
Ceyhan, (Ozel aytarımız bildiri

yor) - Şimdiye kadar pek iptidai 
bir tekilde olarak, hayvan ve hamal
larla nakledilen etler için uraıy araba· 
lar ıamarlamııtır. Şarın içinde hali 
arsalan örten tabtaperde ve çitler ki
milen yıkılıp yerine beton ve tuğla 
duvarlar inp.aı uray tarafından bü
tün ev sahiplerine bildirilmiıtir. la
ta.iyonla p.r arasındaki yolun da in· 
ta•ına batlallmlftır. 

Konferanslar hazırlandı 
Kayaeri, (Özel aytwnmız bildiri

yor )- Halkevi, bir konferans aeriıi 
hazırlatnıııtır. Bu konferanslar liae 

Gaz maskesi 
Fabrikası aCjlldı 

[Bat tarafı 1 incide) 
nun, bugün açılııı yapılan fabrikayı 
kurmaya muvaffak olduğunu ifaret 
ederek bu yolda aarfedilmit olan me
saiyi ve bu fabrika ile gözetilmit o
lan yüksek maksadı anlatmıştır. 

Batbakan larr ıt İnönü de Kızılay 
kurumuna kendisine verilmiı olan ö
devi bu kadar güzel başarmıt olma
sından dolayı takdir ve teıekkürleri
ni ifade ederek gaz maskesinin bu • 
günkü ehemmiyetini ip.ret eylemiş 
ve bunların bir silih delil, fakat her
kesin evinde bulundurması gerekli 
tabii bir eıya mahiyetinde görülme
si lazım geldiğini aöylemittir. 

Baıbakan bu kıaa söylevinden son 
ıuretile fabrikanın açılıtıru yapmıf
tır. 

öğretmenleri tarafmdan verilecektir. 
Ilk konferansı tUrkçe öğretmeni Na
im Arda vermittir. Hazırlanan pro
grama göre 40 konferans verilecektir. 

Givdirilen Kimsesiz Yavrular 

Çocuk Esirgeme Kurumu Kasımpaşa şubesi, C~huriy~t 
Bayramı münasebetiyle birçok kimsesiz çocu~la~ gıy~ce~l.erı
ni temin etmiş, elbiseler dağıtmıştır. Yuka~ı. resı'?1, gıydırı~~n 
çocukları, kurwnun Kasımpaşa şubesi üyelen ıle bır arada gos
teriyor. 

Hep daha çabuk! 
Senenin hangi sayılı fırtınası idi 

bibniyonım. Yal naz saniyede 20 • 25 
metre sür'atle esen karayeiin oturdu
ğumuz evi sanan hızı önünde tabiat 
eğiliyor, bükülüyor ve bir durgunluk 
anında yine doğruluyor. Ağaçlar 
gümnh bi.n!ır yele gibi dalgalanıyor• 
riizgiın taraklıyor ve CO§lllUf karayel 
1 ,Jip ıeçiyor. 

Yel önüne kapılan yapraklar fel~ 
;in ça~ına takıhnıt .b!r talihsiz gibi 
iniyor çıkıyor ve bilınmez parçala
nmcr;a, ya bir sığınacak yet" bulun
crya kadar onun hevesine uyuyor: 
bqka türlü yapamadığı için. 

Hepimiz böyleyiz. Modern hayahn 
boru .. kapıhnıt gidiyoruz. Bu ai· 
dit kimimizin istediği ya~d .. , .kimi
mizin iatemediti. Hayat böyle bir bo
n sibi bizi sürüklerken onun hızına 
uyabilenlet" daha ağır gidenlere na
zaran çok daha rFlıat ederler. Likin 
bu çabukluk herkese naaip olmaz. O 
bir karakter meselendir. 

Nasrettin Hoc:anın bir ftkraaını ai. 
ze bu münasebetle yazmak iıterim
(Bu fıkn rerçekten Hocanın mıdır, 
yoka batlce bir filozofun mudur? Pek 
iyi mlrniyorum). " " 

Hocanm bir kabri varmıf, yurumez 
ve hann.. Arbtmdan süder aitmez; 
önünden çebr yürümez. Hoca bu 
inatçı ve yiirüma hayvandan bıkmıt 
uaanmıı. KOll\fUlanndan birisi Hoca
mn haline acmuı "Ve bir akıl Öğret• 

miı: Hocam, kötetfeki aktara git. On
da bir ilaç var. Emmimin de böyle 
bir tıarm hayvanı vardı. O yola s• 
tirdi. 

Hoca, katın yedeğine atı:rnı, akt~.ra 
ıitmit. Aktar kabrm neresıne ~e ~r
müt bihniyorwn, bilaem de soyliye
mem. Yalnız bildiğim bir teY vana, 
katıra aklıann eli değer değme'z bat
lanllf ko!l11&Y• 'Ve o bdar hızlı kot· 
maya l>ll!lamq ki. Hoca ırrdmclan Y..e
tİtemez olmuı. Biraz koıayrm dC1Dıfo 
Ne mümkün o hıza yetitmek! Ve 
bqlamıı aktan bağınnağa: 

- Amanın, ondan bana da aürl 
Yolcu yetİfaDİyeceğim. 

Hayat bir bora hmvla bizi önüne 
talmut aürükfüy«. Hocanın aktan 
bu hıza ayak uyıfununryanlann imclae 
dı .. yetİfllllUae vay hallerine! 

B.FELEK 

iç Bakanının şöleni 
Ankara, 31 (Özel aytarımızdan)-. 

İçbakanı ŞilkrU Kaya bugün aa~t 17 
de Cümhuriyet Bayramında vazıfe a· 
lan Ankara ve Istanbul polis teşkil!
tı mensu,Plarına ıehir lokantasında 
bir çay vermi$t ir. Çayda 1çbakanı 
Şükrü Kaya, Tüze Bakanı Şükrü Sa
racoğlu , Kamutay Başkan Vekili, An
kara Fırka Komutanı, Jandarma Ge
nel Kamutanı, Jandarma Genel ea
pekteri Ankara merkez Komutanı bu
l unmuşlardır. 

Istanbul polisleri bu akşam lstan
bula hareket etmişlerdir. 

Türk parasını koruma 
Ankara, 31 (Ozel aytamnızdan)

Türk parasının kıymetini koruma 
hakkındaki kararnamenin muaddel 
32 inci madesinin gümrüklere tebliğ 
edildiği 27 / 6/ 935 tarihinden evvel 
mer'i umumi ithal rejimine göre ~e?1 
lekete sokulması kabil ve bedellerının 
ıerbest döviz ödenmesi mümkün ol
duğu için ısmarlanarak yo~a çıkarıl
mış veya gümrüklere gelmış ~alla· 
rm bir defaya mahıus olmak uzere 
32 inci madde hükümlerinin tatbik e
dileceği herhangi bir veya birkaç 
memlekete ayni miktarda Türk_ m~l
lannın evvelemirde ihracı şartı ile ıt· 
hallerine izin verilmesi Bakanlar He
yetince onanmıştır. 

Kontenjan K. L. listesi 
hakkında bir karar 

Ankara 31 (Ozel aytarımızdan)
Son kont~njan kararnamesine bağlı 
K L listesinde yazılı gümrük tarife 
pozisyonlanndan. lüz~m hasıl .o!acak: 
tarın aerbeıt S hstesıne geçırılmetıı 
için Ekonomi Bakanlığına. salahiyet 
verilmesi Bakanlar Heyetınce kabul 
edilmiıtir. 

1 
KUÇU K ANKARA 
HABERLERi 

• Ankara 31 - Serum ve aşılar, 
Neoaalvaraan ve emsali ile baytarlık
ta kullanılan ilaçlar ve gümrük tari
felerinin 853 D pozisyonuna dahil ol· 
mayıp tarifenin ayrı bir maddesinde 
isimleri açıkça yazılı bulunan ve yur
da girmesi için Sağlık Bakanlığından 
ruhsatname almmıyan ~z halindeki 
müstahzarlarla doktorlara bedava 
dağıtılmak üzere yeıil etiketli örnek
lerin tıbbi ve ispençiyari mliıtahzar· 
lar nizamnamesine tibi olmadığı ve 
bunların iatihlik pulu yapııtınlma
dan yurda sokulabileceği Saflık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığınca alaka· 
darlara bildirilınittir. 

• Ankara, 31 - Eti Bank direktöı 
muavinliğine Iı Bankası milfetti§lc· 
rinden Yakubun tayini kararlasmıı • 
tır. 
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Aşk ve verem T-ELGRAF: "TAN !atanbuı 
Vaktile, verem hastalığının nasıl " 

geldiği, nasıl ilerlediği, şimdiki gibi, A B ON E 

Bir aylık 
s H 

Türkiye içiıı Dışan için 

Lira K. Lira K. 
1 50 - -

Cinci Hoca Padişaha Teminat 
Verdi: Zerre Kadar Korkma! 

Kızı ile Kocası Ar.asında l 
da Köylünün gönlüne baş vurması 
lazımdır: Ya birtakım tehlikeleri gö
ze almak, ya bu sevdadan vazgeçmek. 

• 

iyice bilinmezden önce, aşk veremin 
başlıca sebeplerinden biri sayılırdı 
Veremin bulaşık bir hastalık o.duğu, 
hastalığı yapan mikrobun ne olduğu 
öğrenildiğindenberi, aşk verem için 
bir sebep sayılamazsa da, üzüntü ve 
keder her hastalığın yerleşmesini ko
laylaştırdığından, eski zaman adam
larının fikirleri şimdi de büsbütün 

6 .. 
1 yıllık 

4- s-
7 so 14 -

14 - 28 -

iLAN 

Onilnde de, tezce ölümle ö]en bir ölü
nün tabut kapağından bir tahta koy
durmuş ... 

Ibrahimin vücudu, b u z kesildi. 
Elindeki kahve fincanı, şiddetle titre• 
di. Derin bir korku içinde: 

- Hoca!.. Ya, bunun manası ne
dir? 

Dedi. Hoca; zaferinin nes'esHe 
mestolan bir kumandan gibi, elindeki 
fıncandan uzun bir yudum kahve da
ha çekti ve cevap verdi. 

- Bunun manası şudur ki, sulta
nım; bu mel'un herif, dünyanın dört 
köşesine hükmeden, dört kafir ecinni 
padişahma imanını satıp dünya salta· 
natmın tahtını satınalmıst.:r. Amma, 
mübarek zati seniyeniz b~nüz ocrha
yat ~duğunuz için bu tahta sahip ve 
malik olamaz. Onun için size ka.sdet
meği kurmuş; o kafir ecinni padişah
ların.ın talimi üzere o tabut kapağını 
buldurup her gece sabaha karşı üze
rine bir adet sihirli çivi vurmuştur. 
Dainiz, çivileri saydım ve hesap et
tim. Eğer iki çivi dahi çakmağa vakit 
\>ulsa imi§... • 

fbrahim, korku ve öfke ile yerin· 
den sıçradı; elindeki altın zarf için· 
den kahve fincanı frrlıyarak yere düş· 
müş, pa~ çalanmı~tı. Hiddet ve sinir· 
den pü.~üzlenerek büsbütün cızıldı • 
yan sesile: 

- Söyleme; Hoctı, söyleme ... Me
ğer kafirin katli vacip imiş. 

Diye bağırdı. 
Cinci Hoca; padişahın üzerinde hu

sule getirdiği tesirden, artık gurur ve 
memnuniyetin son haddine gelmişti. 
Mağrur bir eda ile. yerinden kalka· 
rak: 

- Dcvletlu sultanım 1 •• Sen, kal bu
rada sağlıcakla. Zerr\! miktarı endişe 
eyleme. Evelallah, ol sihrin tılsımı, şu 
leğenin içindeki kandır. Kulunuz şim· 
di gidip bu tılsımla odadan içeri gi
rip, ol sihir icadını pare pare eyler, 
oradan kaldırtıp denizin bir engin ye
rine attırırım. Var, saaJrtle hareme 
gir. Libasın değişip bir güzelce is
tıhmam eyle. Ferahlıktır. Amma zin
hu bu tesbihi üç gün üç gece boy
nundan çıkarma. 

Diye tenbih etti. 
Mustafa Pa(lanın katlini takip 

eden bu zafer, artık Cinci Hocanın 
mevkiini bir kat daha yükseltmişti. 
lbrahimin mariz ruhunda olduğu gi· 
bi, Valide Kösem Sultanın dessas 
kalbinde de Hocaya karşı daha kuv· 
vetli minnettarlık hisleri husule ge
tirmi1ti. 

Yarı mecnun padiıah; keskin ne· 
fesi sayesinde kendisine dünyanın 
zevk ve saadetini bahşeden Cinci Ho
canın, ayni zamanda hayatını her 
türlü afet ve felaketten koruyabilece
ğine kanaat getirmişti. 

Sarayda yeniden coşkun il.emler 
başlamıştı. Geceleri, (Havuzlu Taş
lık) denilen asma bahçede meş'ale
ler, rengarenk maytaplar yakılıyor; 
lstanbul limanınm, Halicin durgun 
sularına akseden mehtabın altm nur· 
lan karşısında sabahlara kadar çalgı 
çalınıyordu. 
İbrahim; bütün bu çalgıların için

de, en ziyade davul ve zurnadan hoş
lanıyordu. Serez'den gayet büyük da
vullar getirtilmişti. Bu davulların 
heybetli sedaları, seçme kaba zurna
ların gür ahengine karışıyor; sarayın 
duvarlarını a§arak Ayasofya camisi 
minarelerinde okunan ezan ıeelerini 
bastırıyordu. 

Padişah, zevka doy~ınryordu. Sara
yın bin bir türlü eğlencelerinden baş
ka, ıehir halkının neş'e vasıta'anna 
da rağbet gösteriyordu. O devrin en 
meşhur köçeklerinden mürekkep olan 
(Akide Kolu) ekseriya saraya davet 
ediliyor; baışlarmda sırma işlemeli 
takkeler, incecik belleri lahuri şallar
la sıkılmış diba entariler giymiş, na
rin köçek oğlanlarının salına salına 
ıaray kapılarından girdikleri görülü-

Dört aylık ayrılıktan 
sonra ... 

İzmir lkincibeyler sokağı Ga. Şü. 
Oz imzasiyle: 

Mersinden Nihal imzasile: 

yabana atılamaz. 
naıııar için tıancılık Şirketlerine mil· 

racaat edilmelidir. 
Küc;ük Uln1ar dotnıdan doiroya 

ıdaremizce alınabilır. 
Küc;ük illnların 5 aatrrhiı bir defalık 

30 kuruıtur. S aatırdaıı fazlası ıçio sa
tır başına S kuruş alınır Bir defadan 
fazla ic;in yckilndan 310 kuruıs lndirilir 

\.._ j 

" ... iki kızimla beş yıl önce dul 
kaldım ve kendimden on bef ya§ 
büyük, elli beş ,yaşında bir memur

İ la evlenerek buraya geldim. Üç yıl 

"Altı ay evvel bir kızla sevişiyor· 
duk. Sevdiğim kadar sevildiğimin 
de, onu'benden hiç bir kuvvetin ayı 
ramıyacağına da emin idim. iki ay 
aeviıtikten sonra kız ailesile bağla. 
:rına gitti. Ben de lzmi:rden aynl -
dım. Tam dört ay onu bi:r defa gör
miye nail olamadım; fakat bu dört 
ay içinde onu bir gün bile unuta • 
madım. Nihayet /:z;mire geldik. Yir
mi gün oluyor, o da lzmirdedir. Fa
kat gÖrÜfmek naaip olmadı. Beni 
gördükçe gülümsiyor, arkamdah bi 
le bakıyor. GörÜ§memize ailesi mci-

' 

Ancak bu fikir, tabiidir ki, sevgili
lerine kavuşamıyan, yahut kavuşmak
ta geciken aşıklara tatbik edilebilir 
Bereket versin ki, eski zamanların o 
ölmez edebiyat kitaplarında okuduğu
muz üzücü ve._ keder verici - bazıla
rının gerçekten aşk dedikleri - şair
ce aşk pek işitilmediği gibi, çocukları 
bir genci sevdiği vakit, ikisinin bir- •!!!!!!!!!!!!!,iiii!!!i"i~iiiiiiiiiiiiiiii~!o!!i!!o!!!!o!!i!!!!!!i!!!!!i!• 
leşmelerine engel olan analar ve ha- \ VAPURCULUK 
balar da gittikçe azalmaktadır. Onun 
için aşkın verem hastalığının ilerle- 1 

mesine sebep olacağı bile bu zaman

ı danberi anamdan ve doğup büyü -
1 düiüm şehirden uzak yafıyorum. 
: Zevcimin her halinden memnunum. 
' Yalnız bir hali beni şüpheye düıü- da düşünülemez. 

Türk Anonım Şirketi 
Iıtanbul Acentalrğı 
Liman Han, Telefon: 22925. 

yordu. • 
Akide Kolunun saraya gelmesi, sa

rayın havasını birdenbire değiştiri
yordu. Ekseriya, (Dördüncü Avlu)
ya çadırlar kuruluyor; çadırların ön
lerine kafesler geriliyor; harem takı· 
mı buradan oyunları seyrediyordu. 

Ibrahim; bu oyunları kadınlar ara- ' 
sında temaşa etmekten büyük bir 
lezzet duyuyordu. Ilık yaz gecelerin
de, Boğazdan gelen serin rüzgara 
karşı, kuştüyünden şilteler üzerine 
uzanan padişahın önüne mükellef bir 
içki sofrası hazırlanıyor; bu sofranın 
etrafına en ateşli dilber gözdeler sı
ralanıyordu. 

Fakat; içki aleminde padişaha zevk 
veren kadınlar arasında, Hobyara 
kimse rekabet edemiyordu. Şehir ha· 
yatının gizli alemlerinde, beşeri he
yecanların envamt tatmış ve ustalaş
mış olan Hobyar, adeta bu sahada pa
di§aha usta.ık ediyordu. 

Köçekler oyuna kalkıp ta zil seda
ları tannan nağmelerle aksetmeğe 
başladığı zaman Hobyar coştukça co
şuyor; iri boylu leventlerden, çelik: 
pazulu sipahilerden, azgın kalyoncu 
neferlerinden öğrendiği naraları ba· 
sıyor; davul, zurna, nakkare, zil ses
lerinin ahengi arasma, Hobyarın vol· 
kan gibi kaynıyan kaıbinden, şu fer
yatlar ta~ıyordu. 

- Yaşaaaa, Nazlı Yusuf .• 
- Varol Çerkez Şah ... 
- A§ağıdan al, Sülün Şah, aşağı· 

dan ... 
Hobyar, artık doğurmaktan ümidi

ni kesmişti. Cinci lioçanm büyük bir 
gayretle sarfettiği nefeslere rağmen 
bir şehzade ve sultan sahibi olamıy.ı
cağına kanaat gelirmi§ti. Bunun se
bebini izah eden Cinci Hoca: 

- Seni, ecinni padişahının oğlu 
sever. Hem dahi kat'i kıskanır. Ha
milelik hassanı düğümlemiş, Kaf da
ğının ardına atmıştır. Bu düğümün 
çözülmesi için, yedi sene beklemek 
lazım. 

Demişti. 
Bunun üzerine, artık haseki ol· 

maktan ümidini kesen Hobyar, Pa
dişah İbrahimin üzerinde başka türlü 
tesirler yapmağa başlamıştı. 

Fettan Hobyar, şehir hayatının giz
li alemlerinde en zevk ehli hovarda· 
lardan, (zendostluk ilminin bin bir 
mesaili garibesi) ni öğrenmişti. Şimdi 
bunları da birer birer padişaha öğre
tiyor; bu yarı mecnun hükümdarın 
basit zevk ve huzuzatını türlü vasıta
larla mürekkepleştiriyordu. 

Artık, Cinci Hoca ile büsbütün el· 
ele vermiılerdi. Hoca, nefes edilmiş 
ak amberli incirler ve buhurlarla saf
randan yapılmış tüssülerle padişaha 
kuvvet ve zindegi temin ediyor; Hob
yar ise, bu kuvvet ve zindegiden, pa
dişahın türlü türlü zevk ve neş'e duy
maaına gayret gösteriyordu. 

Saray kadınları; bütün bu ahenk ve 
şetarctten büyük bir memnuniyet 
hissediyorlar; bütıün bunların nazımı 
olan Cinci Hocaya karşı hergün ve 
her vesile ile minnettarlıklarını gös· 
t:riyorlardı. 

Bütün bu efsanevi hayat içinde bir 
zevk ve şehvet mabudu gibi dolaşan 
Cinci Hoca usanıp yorulmuyordu. 
Ekseriya sarayın göz kamaştıran haş· 
metli dekorları arasında, diba ve müs
linlere bürünmüş rengarenk yosmalar 
karıısında bir türlü sükun bulamıyan 
Hocanm ate'li kalbi, Binbirdirekteki 
konağının Marmaraya nazır halvet 
odasında, Hobyarın en fettan çılgın
lıklarından sonra serinliyebiliyordu. 

• HUnkir sofasının bütiln gümlit 
gamdanlarındaki balmumular yanı· 
yor; hamurları, misk ile yuğrulmuş 
olan bu mumlardan tatlı bir koku ya
yılıyor; titrek ve krzıl alevler, Üzer
leri altın i§lemeli çinili duvarlarda 
rengarenk akisler yapıyordu. 

(Arkası var] 

rüyor. Büyük kızım on yedi yaım -
dadır. Son derece ciddi, yalnız; ki
tap okumak, ev işi yapmakla vakit 
geçiren dıfarda asla gözü olmıyan 
k~z:ı~la üvey babcuı araaında geçim 
sızlık son dereceyi buldu. Lüzumlu 
lüzumauz yere .zevcim, kızıma söy
leniyor; onu büyük babasına gön -
dermek istiyor. Halbuki ben bu ha
line kartı şiddetle müteessir ola -
rak engel olmıya çalışıyorum. Kı
zımdan ayrılmak bana çok ad ge
lecektir. 

"Geçenlerde kızımla ba§başa yi
ne zevcimin huysuzluğuna konuşur 
hen ona, kimseye yapmadığı bu 
huysuzluğu yalnız kendisine gÖs • 
termesinin sebebini anlıyamadığı -
mı, bunda kendisinin de kabahati 
olmak lôz:ım geldiğini şöylediğim 
zaman: Sebebi mi? Dedi. Sebebi o
nun istediklerini ~apamıyorum da .. 
Ben bu aöz:den bir fey anlamadım. 
Sordum, kızımdan cevap alama -
dim. Tabii aklıma birçok fena ihti
maller geliyor. Bugüne kadar izah 
etmesini istediğim halde kızımdan 
31alnız "hiç, hiçbir şey 31ok; öyle 
söyleyiverdimf,, den başka cevap 
alamadım. Acaba zevcimin üveyi 
kızına karfı fena bir hareketi 
mümkün müdür? Kendisi elli be§ 
yafındadır, kızım on yedi. Bana po 
yapmamı tav•İ)'• •cıleraini.z:.?,, 

Neden korktuğunuzu anlıyoruz. Bu 
korku velev ki boş olsun, velev ki 
kızınız o birkaç kelime ile sizin kor
kunuza sebep olmak istememiş ol
sun. Mademki aralarında bir geçim
sizlik var ve siz bunun önüne geçe
miyorsunuz, kızınızı bir müddet için 
büyük babasına gönderiniz. 

o 
Başkasının .metreGi 

lstanbulda köylü im:ı:asile ~ 
"Bundan bir sene evvel bir ka • 

dınla tanııtım. Bu tanıımamız erJ· 
vela ahbapça oldu .sonra ciddilef • 
ti .. Bana karşi f edakarllktan çekin· 
miyen bu kadın ilk zamanlar kendi 
ıini bana çok sevdirmişti ... Onunla 
birleşmiye karar vermİ§tim. .. Fakat 
o §U itiraflarda bulundu: 

Evvela barlarda çalıştığını ve O· 

ralarda konsomatrislik ettiğini ve 
o hayattan nefret ederek ayrıldı • 
ğını ve şimdi de hayatını metres o· 
lara.k bir kinueye bağladığını söy
ledi. Bana güvenmediği ve ıimdiki 
evinin yıkılmaması icin benim izdi. 
vaç teklifimi mcina;ız bulmuştu. 
"Askerliğimi bitirdikten sonra dü • 
§ÜnÜrÜll,, diye vaatlerde bulundu. 
Aradan ~ylar geçti, aramiz:daki mü 
nasebet sıklcqtı. Biribirimize olan 
merbutiyetimiz çoğaldı. 

nidir. Fakat istese gelip beni bula
maz mıydi? Bir kağıt parçası ile 
bana halini anlatamaz: mıydi?,, 

Tuhaf şey ... Bu mektubu yazan bir 
kadın mı, yoksa bir erkek mi? I k sa
tırlara bakılırsa erkektir. O halde ne
den kendisi gidip onu bulmuyor, bul
mak için fırsatlar ve vesiler kollamı
yor, bir kağıt parçası yazmıyor ve o
na göstermek yollarım aramıyor da 
bütün bunları kadından bekliyor?! .. 
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Fakat, ona karsılık, bu zamanda 
hekimlerin gözlerine çarpan bir me
sele, veremin aşka sebep olup olma· 
dığıdır. Bu meseleyi ortaya çıkaran 
şey verem sanatoryomlannda tedavı ı 
edilen gençlerden bazrlannın biribir- 'i 

lerini sevmeleri ve evlenmeğe kalkış
malarıdır. Bizim memleketimizde sa- 1 

GaJata ıubesi Tel: 43663 1 

;~--------------------~' 
Trabzon yolu 

TARI .,..puru 3 fkinci
teşrin PAZAR ıaat 20 de 
Riıeye kadar. 

natoryomlar hen.üz pek az olduğu l l ı---------------
halde, burada yahut Avrupa sanator- Mersin Yolu 

DUMLUPINAR vapuru 3 ikin yomlarının birinde biribirlerini tanı· ı 1 

mış ve sevişmiş olan gençlerin en so-

1 

ci teşrın PAZAR ıaat 10 da 1 
Mera1ne kadu. 

•.·nunda biribirlerile evlendikleri arada 
sırada işitilmektedir. 

Verem hastalığının sanatoryomlar-
da sevişmelere sebep olmasında elbet· 
te biraz da işsizliğin tesiri vardır. 
Sanatoryomda bol bol yiyip hoşça 
yatmaktan başka bir düşüncesi olmı
yan gençlerin orada zevkine uygun 
bir eşe rastlayınca hayallerini hareke
te getirerek zaten büsbütün boş olan 
vakitlerini o eş1e birleşmek arzusu ile 
doldurmak istemeleri pek tabii bir 
şeydir. Aşk denilen ve edebiyat da
layım dolduran o duyguda işsizliğin 
her vakit büyük etkisi olmuştur. Bel· 
libaşlı işleri bulunan ve hayalini iş
letmeğe vakti bulunmıyan gençlerin 
aşık oldukları pek az görülmüştür. 

. - . 
~11-AKBA 

ııt müesseseleri 1 

l !:.tün kitaplarınızı, Leyazım 1 

dosyanızı, Ecnebi ve Türkçe ' 

l liıanJarda gazete ve mecmua• 1 

· larınızı en iyi şeraitle 1 

,', Akba müesseselerinden/ 
1 tedarik edebilirıiniz 
• • 

793!il 

SanatoryÔmda biribirlerile sevişen 
gençlerin aşklarında işsizliğin büy-ük- ı_. .. _UÜKJ V K ~ 
payı bulunduğunu kabul etmekle be· R .. 
raber, verem hastalığının tabii aşka U'ÇUk ıu Hakkı Uzel 
fazlaca düşkünlük verdiğini de kabul G 
etmek zaruridir. Sanatoryomlar daha Galatasarayda Ranzuk c:czatiane911··-
hiç bulunmadığı, verem hastalarına karşısında Sahne sokağtnda•3 nu• 
şimdiki gibi evlenmek yasak edilme- maralı apartımanda ı numara. 
diği zamanlarda da, veremlilerin ev· -·---·-·---""""'""""'.,,.. ... -
lenmeğe, evlendikten sonra da üst 
üste dünyaya çocuk getirmeğe düş
kün olduklarına hekimler dikkat et
mişlerdi. 

Bu da verem hastalığmın en ziy·a
de can sıkacak taraflarından biridir. 
Çünkü veremde çok yemek gerek ol· 
makta beraber aşk yönünden perhiz 
etmek kesin olarak lüzumludur • 

Lokman Hekim 

7599 

__... Göz Doktoru -
ŞUKRU ERTArt 
Bırinci Sınıf Mütehassıs 

(Babıali) Ankara caddeai No. 60 
Telefon ı 22566 7600 . ______ .....,.., ______ .• ,, .. ,,, .. , ____ ... 

,---·-----------------· 4 Teşriniıani PAZARTESi 
AKŞAMI Mnıimin birinci 

büyük G A L A S 1 

YILDIZ 
slnEMASlnDA 

BiR AŞK GECESi . 
Franıııca ıözlü bilyük opera filmi TOrkiyede ilk defa olarak 

Nevyork Metropolita in Operası primadonna11 

GRACE MOORE 
Karmen n TRAVİA TA ile PUCCiNi'nin Madam BUTTERFL Y 

l
operaunın tekmil iki perdesini temıil ..e Şante etmektedir. 

Senenin bu en parlak ve büyük müzikal sinema a-alaıı 
için yerlerinizi fimdiden aldırmanız rica olunur. 

---~------~--------~----------~------------------------------------------
,lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll n 1111111111111111111111ını11mı1111111m1111ını1111ını111111111111 unuı nı 9' 
: Son sistem sinema ı AZAK • lüks sinema Gedikpaşa Kumkapı ~ 
2 Makinelerile AZAK • ucuz sinema Beyazıt Aksaray hal- ~ 
§ iSTANBUL'un en AZAK ·Büyük sinema kma MÜJDE istanbu- ~ - ~ § Güzel en büyük Pe~ yakında Çar_şıkapı lun en güzel AZAK § 
= AZAK · Tıyatro caddesınde 

1 
~ 

§ sıneması AÇ 1 L I y O R Sineması yakında ! 
: YAKlnDA AÇILACAKTIR A Ç 1 L 1 Y O R ~ 
~ııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.-' . __,.,,. 

AKŞAM 

i P E K 

Mazisini çok inceden bildiğim 
bu kadınla hayatı.mı geçireyim mi? 
ilerde onu yalnız bırakmak, evden 
ayrılmak mecburiyetinde kaldığım 
%aman bu kadar macera gÖrmÜf ve 
yafamı§ bu kadın bana ihanet e -
der mi? Yoksa islahıhal ederek ba· 
na aadık kalır ve ebedi efİm olur 
mu? Kendisini tecrübe ele ettim; sa 
dık kalacağindan eminim. Zaten be 
nimle münaaebetini metresi olduğu 
adama haber de vermifler; Yann 
aokakta kalmaaı ihtimali de vcır. 
ne yapayım?,, 

En fena yollara düşmüş kadmlann 
içinde biraz alaka ve merbutiyet duy
duklarına son derece namusklirane 
bağlandıkları tecrübe edilmiştir. Köy
lü, anlattığ ıkadım, kendisine bağ
lanmadan tecrübe etmiş görünüyor; ' 
bir de yalnız kendisine bağhyarak 
bir müddet tecrübe ederse tereddüdü 
zail olur. Kadın böyle bir tecrübeye 
razı olmaz ve erkeğinden ayrılmak 
için yalnız nik!hı !art koşarsa bura-

SlrtEMASI rt DA 

BugUne kadar yapllan filmlerin en gUzeli 
Gözler ve kulaklar i~in hiçbir vakit unu• 
tulmıyacak bir ziyafet. 

IAA1 IA ~ -& ~ llD & lM & 
YOzlerce kadın - ıay1s1z 

orkeıtralar1 ..e 
dansöz - misilsız derecede güzel ve orij1nal muıika - dünyanm en mefbut 

bütiin bu güzellikler araıında en meraklı. en heyecanlı bir mevzu 
ŞARKILAR ORİJlrtAL DiLDE, MÜKALEMELER FRAnSIZCADIR 

numaralı biletlerınizi erkenden aldınnız - Telefon: 44289 
Ankara CumhurivPt Bayramı törPnİ biitün teff'rruatile pro~ama ilave oltırıtk vöıterilecektir 
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Grraoı<dl • DOi 
~1------~------~, Yunanistanda 

==--_ic_tA_~_L __ I Papanastas·ıu Bir 

İngilterde 
Seçim 
Mücadelesi 

Londra, 31 A.A. - Seçim müca
deleai baılamıştır. iki eaaalı kuvvet, 
kartılaflllaktadır:. 

ALEKSANDR'ın 
.I-IA. Tl~A.L.A~ 

~ \ \ 

No. 21 Çeviren: M. Rasim OZGEN 
Deniz Konferanıı 

İngiliz hükumeti, Amerika, Ja- A d s • • • • ı d • • 
l>onya, Franaa ve ltalyayı, K&nu- ay a u r u u 
nuevvelin ikinci aünü toplanmak ü-
~ere bir deniz konferanııına çaiır-

Muhafa:ıakar Blok ile ifçiler .. 
Mücadele, en fazla ıilahlanma, 

ekonomik ve aiyaıal meıeleler Üze
rinde yapılacaktır. Hükumet ile ay 
rıt parti•i biribirine çok uyrun ve 
Uluslar Soayeteıine iıtinad eden bir 
siyasa tavsiye etmektedirler. 

Kaptana Şu Emri Verdi: Dakika 
l<agbetmeden Gidelim 

~1flır, Anlatılıyor ki, lnıiltere, de
:nı:ı kuvvetlerini artırmak için ha -
:ıırladıfı aon proıramı tatbik et • 
~ezden evvel deniz ailahları üze • 
!'ındeki iki muahedenin hükümle • 
l'ini idame etmC"k imkanlarını bir 
defa daha larafbracakbr. Bu iki mu
alıe~e, büyük harp ..-ıilerinin 
~acirnlıerini \l'C her devlete ıtahıiı .di· 

1en tonaj ınikdann1 tftyİn eden 
922 Vaıington ınukaveleai ile kru· 

"~~ör, torpito ve denizaltr ıemile -
;•nın tonaj niıbetini lHbit eden 

930 londra anlaımaaıdır. 
lier iki muaht>dcnin de hükmü 

1936 yılı KinunuevvC"linin otuz bi • 
l'İnci günü hitam buluyor. Vaıinc -
to!' ınuahedeıine göre, l 935 yılı 
kanunuevvelinin otuz birinci ıü • 
hÜ~den evvel, muah,Jenin de~•!" 
h~ıp etnıiyeceğini tay;n etmek ıçın 
ır konferanı toplanmalıdır. Bu 

konferanıta hazırlık olmak üzere 
geçen yaz Londrada Japonya. A -
hıcrika ve lngiltere araımda üç ta· 
l't\flı görüşmeler yapılmıştı. Ancak 
~ 1 Ponya, Va§ingtonc!" te.bit ed!len 
L_~fJ boı. üç nisbetini kabul etmıye
~I( İngiltere ve Amerika ile müıavat 
ı~tediğinden bu görüımeler bir ne -
tıce vermemiıti. Japonya hali mü
•a.vat noktasında ıarar ediyor. Bi -
h~enaleyh reçen yazdanberi deiit
~lf bir vaziyet yOlcur. lnıilt..e ele 

. aşinıton muahedeainin hükümle· 
~-'· Uf'vanı etmiyeceiıni anlamııtır 
•u, donanmaaını arlumak için bir 
l>~~Rı·am hazırlamıttır. Ancak ln
~ılız hüklameti, itçi partiıi tctraf ın -

an tiddetle tenkil edilen bu proı
:r~nıı tatbik etmezdel'l evvel, de • 
llı:t ıilkhlarını a~altmak mak•adı • 
j 1 iıtihdaf eden bir konferanı top· 
• 
81llayı ıeçim yapılacağı bir aırada 
•ç.~olitika bakımından ch-eriıli rör 
'nuftiir • .Davetin bu sırada yaprlma
•ının aebebi de budur. 
taft1trçi lngilterenin denizlerdeki 

1 . .... __ .., _ --......... ., ... ~ .......... . 

:rekabet büyük denizlerde toplanı -
Yor. Ancak IOn altı ay zarfında A•· 
:I~•d• da vasiyet deiitmittir. Bir 
~ J hiç don~ava uhip .olmıyan 
\ ~ .. ~nailterenin ~ otuz 
\ eı niıbetinde donanma yapmıya 

arar venn;ı ve ltu karara da lngi)te
~ tlralından t.Mdi.k edilmiıtir. Bina
enaleyh Almanya Avrupanın deniz 
jtuvazeneainde yeni bir kuvvet o • 
h•rak beliriyor. Fakat bundan da
Y a mühim bir imil, Franıa ile ltal
Y • araıanda aeçen ikincikanunda 
iPılan İttifaktır. Bu ittifak ile ln

~1 tere, Akdenizde Franaız ve hal
i " ~~niz kuvvetleri kartıaında ka • 
)•b!:•r. Halbuki ıimdiye kadar hal
./ 

1 ~ Franıa Akdenizde rakip va • 
d•~etınde idiler. Bu yeni vaziyetler 
0 j ayııile bir ay aonra toplanacak 
le •.n ~enia konferaıuınm lt'ÖJ'Ütm•· 
A.~şbuyük önem almaktadır. -

......._ . E. 

bGnyanın en 
Pahah pulu 

ııa~ndra, 31 A.A. - Dünyanın en 
kc •h. Posta pulu dün Brattner-Roo
ka 7ucı.ıeıei tarafından satılığa çı -
ln rı z:ntttır, Bu pul, bir çelik olup 
'tc~~~ız <;iüyanına aittir. Mezat, 7 500 
lcat ın lıraaına kadar çıkmııtır. Fa -
-.:yn·P~lun sahibi Hind, pulu Pariııte 
lira 

1 1Yata satın almıı olduğundan 
ttrn llrı~r .mile11ceesi, bu fiyatı kabul 

eınııtır. 

Kaaırga felaketi 
bu1c .lrııanagua, 31 A.A. - 28-10 da 
l'a u~ ıilrmüı olan kasırgadan ıon
tab e-.-.ıız kalaı:ıların aar.111 10.000 kiti 
llz ~n edilmektedir, Olil miktarının 0 uğu aanılmaktadır. 

bir kruvazör Hayf ada dal· 
Ra kırana çarptı 

fcr~~Y!~· .. 31 A.A. - Durban 1nıiliz 
deni ~or~, diln limana girerken Ak
lc d ı 1 ekı çok büyük rüzgarın tesiri
tc b~ &akır•na çarpmııtır Kruvazö-

ır • 1 · 2ey o mamıştır. 

berı· kz meıeleıi etrafında 
0nuımalar baıladı. 

cn1:~dr~, 31 A.A. - Franaız ve İn· 
lar :y enız eksperleri, dün konuıma
•o:yle ap?11,tlardır. Resmi çevenlerde 
tiılj ~d:ğıne göre, bu konuımalarrn 
"enler a ~~sı gerekmektedir. Ayni çc 
len ç"e gore, §İmdiye lcı<ıdar ne~redi
ların10~1e.rdcn ötürü hoşnutsuzluk • 

dırnıektedirler. 

Bir kruvazör kazaya mı 
1 

uğradr? 
•hir:ke;deriye, 31 A.A. - ''Devon
ruırrıiiştJruvrörü tsmailiyeye götü • 

· nsanca kayrp yoktur. t 

Metaksasla Çaldaris'in Nihayet 
Birleşecekleri Umuluyor 

Silahlanmalar, mücadelenin esaa 
noktasını teşkile devaım edecektir. 
Hükfunet, ülkenin taahhütlerini ye
rine getirmeıi için, korunma vaıa
talarının yenileştirilmeıini iatemek
tedir. Buna kariı İşçiler kollektif 
güvenliğin mutaarrıza karşı bir ko
aliayon yaparak tehlikeleri azalt • 
mak ergeıinde olduğunu iddia et • 
mektedirler. Görüpne teknik alan· 
da devan) etmektedir. Hükümet, 
mevcut filonun çıknıa11 muhtemel 
tehlikelere karıı gelmek kuvvetin
de olmadığını iddia etmekte ve ıoı 
yaliat deniz otoriteleri, bunun akıi
ni iabat etmektedirler. 

At.ina, 31 (Özel "Ytannnd1m) -
lıçi ve çiftçi p.-tiei li.dui Papane.ı
taıiu Mikono adaaına aürülmüttür. 

Korulilia'in be,)IClnatı 
Atina, 31 (Özel) - Bafbakan 

Kondiliıi dün aktam Atina ba11n 
üyelerine yaplıiı beyanatta ıunları 
ıöylemittir: 
Kralın geldikten aonra alacaiı 

kararlar hakkında yapilan müna -
katalar yersizdir. Kral relince, pek 
tabii olarak alakadarlar iç durumu 
kendiaine anlatacaklar ve ona rö
re icap eden feyler yapılacaktır. 
Bundan batka bazı cazetelerin hü
kumetin yeni ıeçim yaptırurıak ar
zuıile parlamentoyu feıhedeceii 
hakkinda verdikleri haberler de a
ıılıızdır. 

Hükumet çevrenlerinde kral gel
dikten aonra açılacak parlamento 

da hükUınet çoiunluk reyini ala • 
caiından meclisin dağıtrlmaaına lü
zum kalmıyacaiı ıöylenmektedir. 
Halbuki ahali partiıinin Çaldariae 
taraftar olanları ile Metakaaa par.
tiai ileri ıelenlerinin beıledikleri ka 
naat batka türlüdür. Bunlara göre 
kral bıehaneh.-1 parlimentonun ço
funluiuna tabi olarak yeni kabine 
nin o ıuretle teıkilini kabul edecek 
tir. 

Çaldariı ile Metakaas arasında 
birletmek için yapılan konuımalar 
henüz bir aonuca ermemiıtir. Ve si 
yala) çevrenlerde bu iki partinin 
anlatabileceği tahmin edilmekte -
dir. 

Atina, Şamayı Koçyaa Atina teh 
rinin kralın ka~ılanmaıına reımen 
i§tirak edeceğini hükiımete bildir • 
miıtir. 

Soayal alanda işçiler hükumetin 
baıardıiı itleri tenkit etmektedir • 
ler. Bu.tenkitlere cevap olarak. hü
kumet it11izlik iatatiıtiklerini neı -
retmektedir. 

ltalya ile Llberya 
arasında kırgınhk 

Birinci muualrltat ltültıimetin telı 

--------------------- 26 temmuzda hareket ettim ve o 
gün Karadeniz filomuzun kumanda
nına, Romanyadaki Köstenc~ _lima
nına bir kruvazör göndermesını, tel
grafla bildirdim. 

italya Zecri Tedbirlere 
Karşı Tedbirler Alıyor 

Londra, 31 A.A. - Reuter ajan. 
Anın Monrovia'dan Cbildirdiiine rö
re, Liberya Dışişleri Bakanı Simp • 
son, dün bir diyevde bulunarak 1 -
talyan hükiımetinin &'eçen martta 
Liberya'ya bir dostluk ve ticaret 
muahedeıi projesi teklif ettiiini 
bildinniıtir. Bu projeye l'Öre hal -
yan tebaaları aynen Liberya vatan 
daşlarının haklarına malik buluna
caklardır. Liberya hükumetinin bu 
muahedeyi İmzalamaktan istinka • 
fı üzerinedir ki, ltalyan konaoloıu, 
konsolosluk evini kapayarak Ro • 
ma'ya dönmüş ve o za.ınandanberi 
iki hükumet araaında her türlü mü 
naaebetler keailmiıtir. 

Avusturyadan gçerken, istasy~_n .. 
lann asker içinde kayna§tıtını gor
düm. Yold\, kompartımanımın ~er· 
delerini indirmemi emrettiler. Vıya
nada, ıark ekspresinin yoluna de· 
.am edip etmiyeceğini sordum. Sa
atlerce beklemeden ve müzakereden 
sonra, Romanya hududuna kadar 
gönderilmemiz takarrür etti. Hudut
ta kilometrelerce yaya yürüyerek 
Romanya hükumetinin bana tahıis 
ettiği hususi trene kavuıtum. Köı
tenccye gelince denize baktım, Al-

r Roma, 31 A.A. - Hükumet, Bil
yük Harpte kocalarını kaybeden 
dullara ve analara hitaben bir be
yanname yaymı§ ve bütün ülkede 
zecri tedbirlere kıar§ı yapılan dayan
ma hareketine igtirak etmeği kendi
lerinden iıt.cmigtir. Analar ve harp 
dullan, ilerde teıkil edilecek komite 

. le re dai;ılacaklardır. Bu komiteler, 
yalnız f tal yan mal v.e erzakının kul
lanılmaıını temine çalııacaklar ve 
zecri tedbirlere ittirak eden devlet • 
lere bir mukabele bilmisil olarak ya-
.L- -••• • LılVJ a..vt.MJ J"C&}'a\.ClA:&•ı • 

dır. 
Analar.a ve harp dullanna verilen 

bu ödev, ulusal fedakirlığı temsil e• 
decektir. 

İngiltere, Fransa v.e İtalyanın Bü
yUk Harpte k~tlandıkları fedaklr
lıkları hatırlatan beyanname, İtalyan 
.ların yaptığı fedakirlıklara aygun 
bir milkifat almadığını söylemekte
dir. 

Macarİ•tan aleyhine 
Budapeıte, 31 A.A - Peıti Hir

lap gautesi, Cenevre tarafından, e
konomik zecri tedbirlere iştirak et • 
mediğinden dolayı Macaristan aley
hine alınması muhtemel tedbirleri 
g.imdiden protesto ederek diyor ki: 

''Eğer böyJ.e birtakım kararlar alı
'nına, Macaristan meıeleyi, Lahey 
Adalet divanına havale edecektir . ., 

Ameriltanın durumu 
Vaşington, 31 A.A. - Roosevelt, 

gazetelere verdiği bir diyevde de • 
miştir ki: 

''Amerika, bugünkü anlaımulığa 
müdahale etmemek kararındadır. U· 
lusumuz, bilha11a harbin sürmesini 
aağhyacak olan gereçin satılması gi
bi bazı müsait tecim imkinları kartı· 
sında kalabilir. Fakat harp alanların
daki muhasamanın devamı ile temin 
edilecek kazançların Amerika hüku
meti, harp eden her iki ülkeye yapı
lan ihracatı kontrol etmektedir.,, 

Kello, ltalyayı ittilaam ediyor 
Saint • Paul (Minneaota) 31 A. 

A. - Eıki Amerikan DıJitleri baka
nı Kellog, radyo ile negrcdilen bir 
söylevinde demigtir ki: 

''Amerika Birleıik Devletlerinin, 
difer memleketlerle birlikte, ltalya
yayı, baıka bir memleketin hakimi
yetini açıkç.a çiğnedifinden dolayı, 
mütecaviz olarak ilin etmesi milm • 
kündilr ve Amerika bunu yapmabdt'r 
da. Amerika, imza ettiği muahedeler. 
deki taahhütlerine riayet etmedifin• 
den dolayı İtalyayı mahkum etmeli 
ve ayni zamanda, muhasamata niha
yet vermek için diğer memleketler 
tarafından alınan tedbirleri iıkil e
decek veyahut bunların kıymetlerini 
yok eyliyecek hiçbir harekette bu • 
lunmıyacafmı ilin etmelidir. 

Zeari tecl6irlere rqmen deuanıl 
Roma, 31 A.A. - Siyasal çeven

lerin ileri sürdüğü bir tahmine göre, 
İn&iltere, İtalyanın Trabluıtaki kuv
vetlerinin bir fırkeıını daha çekme • 
sini iıtemektedir. Ayni çevenler, böy 
le bir teklifin son Muaaotini • Drum
mond görüşmesinde yapıldığını söy
lemektedirler. 

İngiltere Akdenizden henila hiç
bir gemi çekmemiı olduğundan, Mus 
aolininin bu teklife ret cevabı vudi· 
ği ıl:Sylenmektedir. 

Muaeolininin zecri tedbirlertı Taf· 
men, t talyanm Afriıka hareketine de
'Vam edeceğim ln&'iliz BÜyi* el~ine 
'a>ildirdiii aöykn~kteclir. 

Portekiz de zecri ted • 
birlere iıtirak ediyor 

Lizl>on, 31 A.A. - Portekiz bü-

kGmeti, bugünden itibar~n mutaarrı
:ra karıı alınan zecri tedbirlere işti
rak etmektedir. 

Yeni yapılmıı olan bir kararname, 
ftalyİya yapılacak silah ve harp ge
rcçi ihracatını yauk etmektedir.Ka· 
rarname, bundan ba~ka halyaya pa
ra ikrazını. ve her ne ıekilde olursa 
olsun kredi açılmasını yasak etmekte 
ve aksi hareket edenlerin hapis ceza
ıına çarpılacaklarını bildirmektedir . • 
Deni. ltonler,,,...,.da dominyonlar 
.. __ ... __ , •* &"'a.n. - .n:Ytnn.uıaıya, 

Yeni Zelanda ve Cenubi Afrika birli. 
fi, ilk defa olarak, 2 Birinciklnun 
deniz konferanıma doğrudan doğru
ya i§tirak edeceklerdir. 

lnwilt•r•d• }tal.yaya 
wönderilen mallar 

Londra, 31 A.A. - Tecim Bab
nı, lngiltereden ltalyaya yollanan 
malların tediyesi hususunda hiçbir 
mesuliyet kabul edemiyeceğini söy • 
1.emittir. Bakan, İtalyanın lngiltere
ye olan tecim borcunun 2.073.870 
ıterling lirasına çıktığını İtalyan ih· 
racatcıları elinde bulunan tahsisatın 
ancak 1.000.774 lira olduğunu ilave 
~tmigtir. 

Çurçilin Hitlere hücum 
· eden yazııı 

Londra, 31 A.A. - Alman Bilyük 
elçiıi Fon Höş, Dış Bakanh~ına gi
derek Çurçilin Strand Magazınde çı
kan ve Hitlere Şiddetle hücum eden 
makalesi hakkında hükumetin nazın 
dikkatini celbetmiıtir. Reıımi maha
fil, cevabı iıtilzam eden bir protesto 
mevzuubahis olmadığını bildirmek -
tedirler. 

Yunanistanın 
An~ara eı~ısı 

• 

Atina. 31 (Özel) - Eıki Dı Ba 
kanı Maksimoa bugün Cenevreden 
gelmi~tir. 

Yunaniatanın Ankara elçilif ine 
Dı.t BakanJığı ikinci ıube direktörü 
Delmuzoı'un tayin edileceii anla· 
şılmıttır. Eski Vartova elçisi Poli • 
diı'in tayin edilecefi hakkındaki 
yayıntının aılı çıkmamıttır. Anka -
ra elçiıi Sakellaropulos'un Yuna • 
niıtanın Uluslar Sosyetesi daimi 
Üyeliğine tayin edilen Pipinelli'nin 
yerine Sfetirilmeıi takarrür etmiı 
iıe de Pipinelli yeni memuriyetini 
kabul etmemittir. 

lngiltere Habeşis
tana a!aşem,liter 
t21yln etti 

Adisababa, 31 A.A. - lnıiltere 
ilk defa olmak üzere Habetillan'a 
bir atatemiliter tayin ebmittir. Bu 
memuriyete atanan binbatı Cholt'a 
yüzbatı Taylor muavin olarak re
fakat edecektir. 

maz gemisinin uzakta, durduğunu 
gördüm. ı 906 da, bana uğursuzluk 
ı;etiren bu eıki amiral 0gem~ıi, timd!• 
1914 te, g<szümde meı ut bır tecellı· 
ye mazhar olmuıtu. 

Kaptana : 
- Dakıka kaybetmeden gidelim ı 

dedim. ,ı~ 
Seld.a saat ıonra Kırımda indim7 

Ruıya, seferberlik heyecanları ve 
ıenlikleri içinde çalkanıyordu. Harp 
vardı 1 Ve, harbin, bu defa, milli bir 
manası olduğu söyleniyordu. Bu 
"milli,, tabirindeki manayı anlıyabil
mek için beynimi yorarken, etrafım
da, siviller ve zabitler gcvezelık edi· 
yorlardı. Millilik mızıkaların çalma
sından mı, yoksa gazetelerin ballan
dırdığı küç ük Belçikanın kahraman. 
hğınua. ı mıydı? MUletimiz, Almanya 
1tibl kuvvetli bir hasımla boy ölçiıı
menin nekadar süreceğini ve kendi
sini bekli yen f eliketleri takdir edi
yor muydu? Şimdiye kadar, yalru:a 
hilrmet ve teveccühle karııladıkları 
Almanlara karıı. köylülerimizde, ne 
zamandanberi kin uyanmııtı? Bu 
köylülerin kaçı, Belçikanm mevcut 
olduğunu tanıyorlardı. Alsas Loı eni 
Franaaya iade ettirmek için, yuvası
nı ve ailesini terketmek istiyen bir 
Rus var mıydı? Hük!lmetimiz, Rus
yanın ezell düşmanı olan İnfiltere 

Basın Kurumu Yeni Bina Aldı 
ile el ele harbe ı;irigeceğimizi, ahali
ye nasıl izah edcbıiccekti? Harbiye 
nezaretimiz, geniş mikyasta hazırlık
larda bulunmadığına göre, ne ile 

lstanbul Basın kurumu kongresince bir bina satın alınmasına karar ve
rilmiıti. Bu binanın gene ayni karara göre Tünelle Taksim arasında alın
ması lazımdı. Kurum idare heyeti Beyoğlunda IstikHil caddesinde Cemal 
Bey lokantası karşısında 40 - 42 numaralı binayı seçmiş ve satın alınan 
bina dün teslim edilmiştir. 

Bina 15,500 liraya satın alınmı§tır, 

böyle mühim bir harbi başaracaktık? 
Munevverlerimizin, hayret verecek 
derecede olan sevinç taşkınlıkları ne 
kadar zaman devam edebilecekti? 

Bot kafalar, bir gün evvelki ıulh 
severıik f elıefelerini bırakarak Al· 
manlara kartı aptalca dit bilemeye, 
Vaıner operasına, Viyana ıucuğuna 
bile huıumet göıtermete baılamıılar 
dı. 

Kırımdan Sen-Peterıburıa kadar 
devam eden kırk ıeki:& ıaatlik tren 
yolculuğum korkularımı izale edeme
di. Ruııya, ıazetccılerin, ıabun aan
dıklarının üıtünde nutuk veren ha· 

• tiplerin, menfaatlerinden batka bir 
şey diltünmiyen fabrikacıların avuç
ları içindeydi ve bunlar, kabarık ta• 
birlerle nikbinlik terennüm. ediyor
lardı. Halbuki geçtiğim bütün yol 
boyunda, kimsesiz kadınlar, yardım
sız çocuklar ağlaııp dUJ"uyorlardı: 
çünkü yirmi bir yatından kırk ıekiı: 
yaıına kadar herkeı askere davet e
dilmi9ti. Götüıleri nipnlar içinde 
parlıyan memurlar, mll!ıimce iıtaı· 
yonlarda, beni ıelimladıkları saman, 
biltUn milletin .,blr bamlede •e be· 
yecanla,, ıyaldandılw töylUyorlar· 
dı. Bunlar, vııonumun pcncerele 
rinde ıördUlilm maruaradan. uçla· 
rını yolan, ıö.ıleri atlamaktan kan 
sanatına dönen. yU.ıleri mumyılapn 
insanlardan, biç bahsetmiyorlardı. 
Köylülerin eaki atalar aö.U hatırıma 
geldi: ''Korkacak ne var? Mucize 
sahibi Sen Nikola her ıeyi yoluna 
koyar!., 

Acı ;ç duyıulan 
Çarı, candatt çalışı rken buldum. 

Harp ilanı günü, halktan gördüğü 

•M)ali•t naaın Keron•ki 

alkııları ödemiye çahııyordu. Yirmi 
senelik saltanatında ve talihsizliğin· 
de böyle ıamimi horalarla karşılaı· 
m~mı§tı. Bu kadar geç görebildiği 
millt tesanlit, kendisince, büyük .. bir 
bahtiyarlıktı. Benimle ıade ve mute• 
vazı konuıtu . Sırbiyeye ve . Fr.ansa
ya ihanetle harbe girıncmenın. ımki· 
nını düşündüğünü, fakat terefıne Y.e· 
diremediğini anlattı. Fransız-Rus ıt• 
tihadının neticeleri ne olursa olsun 
Rusyanın imzasına sadakat göster• 
mesi icap etti~ini söyledi ve: 

- Toprakla:ımızı çiğniyecek bir 
tek Alman askeri mevcut odukça kı· 
lıcımı kınına sokmıyacağım 1 dedi. 

1812 de Napolyon orduları Rusya• 
ya ıaldırdığı zamanda, 1 inci ~lek· 
aandr'ın söylediği bu meşhur sozle· 
ri, tesadüfün bir istihzası olarak, Ni
ki Almanlarla vukua gelecek harp 
mlinaaebetiyle tekrar ediyordu. 

Hiç scbeaipz, kalbim durur gibi 
oldu. Çarın ıahsının üzerimde daima 
yaptıtı feci tesiri bir defa daha duy• 
dum.1ç duygusu inlalılamaz bit ş~ .. 
Fakat Nikiyi. her merasim alayının 
başında yürür gördüğüm yahut mü• 
him bir nutuk irat ettiğini İ§İttiğim 
zaman, bilmem neden. ürperirim .. 
Bu muazzam harpte omuzlarına yük
lenen işi becerecek kadar kabiliyet 
gösterebilecek miydi? Ben şüpheliy
dim. Hele harp bir seneyi geçerse, 
kaybedeceğimizden emin gibiydim. 
Romanofların, ve seferber edilmesi 
kabil olan on be§ milyon adamın ve 
istekleri bitin tUkenmiyen askeri O• 

toritenin eli~de, bütün faaliyeti fel· 
ce uğrıyan yü.z kırk bet milyon aha· 
linin istikbali, bana, pek korkunç 
görUnüyordu. 

Kainvaldem ve zevcem. 1ai ve 
salim, Londradan geldiler. Çocukla
rım. analarına kavuştular. Artık, 

GrandUk Nikolaycviçin verdiği yeni 
vazifeyi ifa etmek üzere cepheye gi
debilirdim. Dördüncü ordu kararga· 
hına, babamın yaverliğini yapmıı 

olan c~neral baron Solçanın yardım· 
cılığına tayin olunmuştum. 

Mezbahada 
Baron Salça ve erkanıharbiyesi il.e 

uzun uzun görüıtükten ıonra v~~l· 
yeti kavradım. Durum, bana gore 
tamamile anormaldi ve Ruı ordusu• 
nun harp içinde ıcçirdiği 26 ay, 
bu vaziyet, bu tekilde kalmıya mah
kGmdu. Ölrendim, ki imparatorlu
tumuzun biltlin kuvvetleri, İngiltert 
ve Franıa tarafından muazzam bir 
"miludeme ıiperi,, olarak kullanıla
caktı. Büyük kumandanlarımızın ilk 
objektifi "Her ne pahaaına olursa 
olıun Pariıi kurtarmak,, olacaktı. 

Almanlann Paris ıevdasını kırmak 

için, hiç olmazsa, beı yüz bin zabit 
ve uker feda etmiye mecbur idik. 

4 üncü ordumuz, Avusturya taar
ruzuna kartı müdafaa ederken 1 ııci 
ve 2 nci ordularımız ıarki Prusyayı 
iıtill ediyorlar ve göz gör~ kii re, 
Hindenburıun kurduğu kapana ko
tuyorlardı. 2 nci ordunun kıımı hil· 
liıi, Ruı kuvvetlerinin ıeçme kıt'ala
rı ve imparatorluk rejiminin baı~ıca 
iıtinatg&hı olan haaaa ordusu idi. 

Hlddetıen delirmitçeaine sövüp sa
yıyorduk. Harbe brıımaa iıtiyen 
diplomatlar da muhare-be saflarına 
aolrulmalıydılar. Fakat emirler emir
di ve aakerlerimb mınldanmıdan ö
lilyorlardı. 2 nci ordu mabvol<lu; 
Ona kumandan eden ceneral Sam
ıonof teslim olmak ı:illetine katlan
mam~k için, aon kurşunu ile kendi
ni öldürdü. Paris şarki Prusyanın 
Marzüri bataklıklarında, Rusların 
helakiyle kurtuldu. 

(Arkası var ( 
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Sultanahmette Bulunan Mozaikler ''2 
. '' ,------------------~-----·-----------------~---------

Bugün De Mozaiklerin Son Kısmını Neşre-
diyoruz. Bunları Da Dünya Bilgi Alemi 
Bugün öğrenmiş Olacaktır. [Bu Resimlerin 
Türkiyede Neşri Hakkı TAN' a, /ngilterede 
Neşri Hakkı Da Taymis'e Verilmiştir] 

-=-----------------------~-----------------..--------------..) 
Son Hafriyatta Çıkan Mozaikler 

Elinin ve insan Kafasının 

• 
ınsan 

'şliyebileceği En Yüksek Eserlerdir 
• 

lskoçyah Arkeolog Profesör 
Bakster Sultanahrnette Arasta 
sokağında yaptığı kazı haıkkın

daki ilk iki yazısını Times gaze
tesinde ne~retrniştir. Times 
tahrir heyeti, bu gazetenin hi
tap ettiği geniş kütleye, lskoç
yalı profesörün yazılarını İstan
bul için turing bakımından pek 
krymetli bir reklam olan şu kı
sa başlangıçla takdim etmekte
dir: 

yoktu. Üç haf ta sonra şarbay
hk, müze, hükumet ve basın 
mümessillerini davet ederek va
ziyeti gösterdik. Bir müsaade 
olmaksızın kemeri yrkamazdık. 
tlbaylık hiçbir tereddüt göster
meden ilmi çalışmamızın deva
mını mümkün kıldı. Birkaç gün 
sonra kemeri ortadan kaldınnrş 

fı!~~~~~~~~~~~~ bulunuyorduk. Burada Kama
list Türkiyenin gerek 1stanbul
da, gerek bütün Türkiye top
raklarında eski anıtlara, arkeo
lojik çalışmalara gösterdiği 
yüksek ve münevver alakayı ve 
teşviki saygı ile ortaya koymak 
benim için bir vazifedir. Bu ala
ka ve gerekse bugünkü Türki
yelilerin tarihi büyük bilgileri 
yarın için ve yarın yapılacak o
lan araştırmalar için büyük 
ümitler vermektedir. 

"Dr. J. B. Bury'nin fikrince, 
tarihte Bizantiyom, Kostanta
mye ve İstanbul adlarını taşı
mış olan yeni Roma, es.ki Ro
maya nazaran tarih ve arkeolo
ji bakımından çok yüksek kıy
metler ve önemli hazineler sak
lamatka idi. Bu senenin yazın
da İskoç.yalı arkeoloğlar tara
fından Bizans imparatorlarının 
eski büyük saraylarının bulun
duğu yerde yapılmış olan kazı
dan bahseden şu iki yazı yarın 
için birçok şeyler vadeden mo
.zayiklerin keşfini anlatıyor.'' 

Demek oluyor ki, Times te 
bizim evvelce birçok defalar 
yazdığımız gibi İstanbulun ar
keoloji bakımından eski Roma
dan bin kat daha yüksek bulun
duğunu bir hakikat olarak söy
lemektedir. Bak-ster lstanbula 
gelen bir seyyahın duygularını 
şu cümlelerle anlatıyor: 

' ''Marmara denizini Boğaza 
bağhyan dar kanaldan geçerken 
İstanbulu bir vapurdan sabahın 
buğuları içinde gören seyyah 
çok mes'ut bir insandır. Şehrin 
kurulu olduğu tepe, Saraybur
nu ve bu buruna bakarak doğan 
güneşte çizgileri beliren bina
lar aydınlık ve güzellikler duy
guları okşar ve insanın hayali
ni karıştırır. 

Deniz kıyısında uzanan du
varlar surların en iyi muhafaza 
edilmiş olanlarındandır. Ve 
bunların arkasındaki eski yapı
larla mütemadiyen yükselen ye
nileri biten eski Türkiye yanın
da yenisinin nefes ve hız alışını 
ve satvetle yükselişini gösterir. 
Bunların arasında sırasile bü
yük kilise, büyük cami ve müze 

Profc•Ör Bak•tcr'in clile yaptığı 
bir plan 

olan Ayasofya görülüyor. Sağ
da sayısrz köşkleri, kuleleri ve 
kubbeleri ile eski Akropolü 
kaplıyan Topkapı Sarayı ve da
ha ötede altı minaresi ve yalçın 
gövdesile Eski Sarayın mühim 
bir kısmını kaplıyan Sultanah
met camii vardır." 

Bundan sonra Bizansın ve 
Eski Sarayın yapılışı uzerinde 
kısaca duran profesör, Eski Sa
rayın izlerini bulmak için yapı
lan muhtelif araştırmaları say
dıktan sonra Kamalist Türkiye
nin ilmi, tarihi ve arkeolojik 
çalışmalara verdiği imkanlar
dan saygı ile bahsederek Ame
rikanın lndiyana şehrindeki 
Notre Dame Universitesi Pro
f esörlerinden J ames Corbett, 
İskoçyanın Sen Andrevs şehrin
deki St. Mary's College Profe
sör] erinden Henry M. Ricketts 
ile M. Campbell'den ve Mösyö 
David F. O. Russell ile 1stan
bu1da müze komiseri Necdet 
Kumbaracılardan ve Mö~yö 
Mamburi'den gördüğü yardım
ları sayıyor ve bulduğu moza. 
yikleri üç grupa ayırarak yazı
sına şöyle devam ediyor: 

"Bunların içinde en mükem
meli "tuttuğu balığı sudan çı
karan balıkçı" mozayiğidir ki, 
suyun içinde kalan bir ayağın 
su içinden görünüşü, suyun şef
faflığını veriş tarzı çok ince ve 
büyük bir artistlik vasfını 

göze vurmaktadır. Bu kısımda
ki çalışmamızda devam için 
Arasta kemerlerinden bir par
çasını yıkmaktan başka çare 

Kazı yerinden Sultan Ahmet camiinin yalçın 
gövdesine bir balat 

Gelecek çalışma yılında Sent 
Mari kilisesinin yerini tamami
le tayin edebileceğimizi sanıyo
rum. Bulduğumuz mozayık dö
şeme ilerde bir yeraltı binasına 
doğru uzanmaktadır. Acaba 
Sent Mari kilisesi orası mıdır? 

Kazı esnasında bir iki tttizü
ne kadar Bizana çanağı, çöm
lek ve vazo parçaları ve 20 tane 
işaretli tuğla bulduk. Yine bir 
yerde pek eski bir zamana ait 
olmıyan bir gizli odaya tesadüf 
ettik. Bu 9 X 10 kadem genişli
ğindedir. Bunun bulunduğu ta
rafta, yani kazının son günle
rinde bulduğumuz mozayikler 
içinde en ehemmiyetlisi mando
lin çalan adamdır. Bu kl~sik 
Orfeos'a pek benzemektedir. 
Bulduğumu~ mozayik döşeme
nin ölçüsü 130 murabba yarda
dır. Şimdi iki önemli sorgunun 
cevabını vermek Iazımgeliyor: 

1 - Bu mozayikler hangi ta
rihte yapılmışlardır? 

2 - Bizansın mukaddes sara
yında bunların bulwıdukları 

mevki neresi idi? 

Bilhassa bunların hangi ta
rihte yapıldıklarını tesbit etmek 
bir hayli zordur. Sarayın yapı
lış devirlerine ait nazariyeler, 
bize, mozayiklerin beşinci ya
hut altıncı asırlarda yapılmış 

oldukları ve kazı esnasında üst
lerini kapıyan mermerlerin s~
kizinci ve dokuzuncu asırlarda 
konmuş olduğu neticesini kabul 
ettirdj 

Bir enstitü 
• 

Bu çalışma sezonunda ulaştı
ğımız neticeyi hulasa edersek 
eski büyük Bizans sarayındaki 
birçok geçit y~rlerinden ve ga
lerilerden birini meydana çıkar
dığımızı söyliyebiliriz. Bunun 
Hırisotiriklinos yani Altın Sa
lon denilen taht odasına yakın 
methallerden Kırk Aziz met
?ali olması ~e bizim ~z sonr.a J 
ımparator ve ımparatorıçeye aıt 
hususi dairelere ulaşmamız pek 
muhtemeldir. 
Mozayiğin fevkalade in-

ce işlenmiş olması hem bu ka
naatimizi kuvvetlendirmektedir 
hem de Bizansta kullanılan bu 
san'atin bir yerli güzel san'at 
olduğu fikrini de vermektedir. 
Yolun garbında Atmeydanmın 
bulunması ve denize doğru uza-

r 

... ' 
' . ..... -

Hindi güden çocuk (Bu moı:aikin buluşunun ilk günlerinde kötü bir 
resmi çıkını§ ' · · ' 

Üzümcü {sağda) ~ir ağaç ve tavıanı yakalayan tazılar. (solda) ,. 

\ 
~ ... ·.t1·', 

' .. 

Ejder (Bu mozaiki hiç bozulmadan, olduğu gibi meydana çıka-
rabilmiş bulunuyoruz) 

mrken bittiği yerin henüz ma- miz doğru olacaktır. Bence Ro- düğümüz yardımları ve teşvi~"' 
h1m olmaması zengin ümitler mada ve Atinada olduğu gibi Ts. leri düşünecek olursak böyle }Jıt 
aoğurmaktadır. Bu itibar ile ye- tanbulda da bir İngiliz eski anıt- enstitü ile iki memleket arasıtı" 
ni Türkiyede tarihe ve arkeolo- lar enstitüsü kurmanın zamanı da nasıl karşılıklı bir dostluk "' 
jiye verilen önemden istifade gelmiştir. Bizim lstanbulda na. entellektüel bir anlaşma kurul'"' 
ederek bu sahadaki çalışmamıza sıl bir dost havası içinde bulun- bileceği 1"endiliğinden göze vıJ
daha büyük bir kuvvet verme- duğumuzu ve son yıllarda gör- rur. 
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Futbol Mevsimi Başhyor 

HAKYERLERi 

~ocuğunu boğan 
Hizmet~i 
Doğurduğu çocuğu boğarak öldür

meğe teşebüsten suçlu Şişlide bir ev
de hizmetçilik eden Servetin duruş -
masına dün ağırcezada devam edildi. 

' 
HiKAYE' 

...__ __ ....._ ___ ------~-Nakleden . MI-FA 

NÖBETLEŞE 

Yarın Besiktaş, Pazar Günü de Galatasaray 
Yunanhlarla Karşılaşırken 

Geçen celsede, Servetin aklından 
zoru olup olmadığı tıbı adliden sorul
muştu. Dünkü duruşmada, tıbbı adli
den gelen cevap okundu. Bu cevap
ta, Servetin aklında biraz hafiflik ol
d~~u kabul e_dilerek, mesuliyette tak
dırı olarak hır derece mazur olduğu 
bildirilmekte idi. 

Kısım Lik Maçlan da Yapılacak 
teı?l~ukça uzun bir durgunluk dev 

Bir 
ı. htt.b:. aonra,_ l~tanbulda bu haf- r~ : 
B lk mevımu açılıyor. Vakıa 
ac!_ an ıüreıleri ile oyunlarından 
)-~-.., Lev.aki Bulgar takoru ve Sov-
)': jPo~cularile futbol temasları 
di P; dı ile de bunlar fevkalade ha 
leke er olarak aayılabilir. Her mem 
Je btte futbol mevaimi lik maçlari-

B •tlar. 
la •.ikan güreşleri, oyunları do • 
bı Y~ıle bu sene biraz geç kalan lik 
lu-aç arı da Pazar srünü baılıyacak-

i· 1 
da}ıık nıaçları baılıyacak derken, 
dan~ ~oiru olarak, baıtaki maçlar 
arrnd ır krımr oynanacak demek la
tikt il". Çünkü Galatasaray ve Be -
l'lattı )düplerinin getirttikleri Pa
ca)( naıkoa Yunan takımile yapıla -
iri I karıılapnalar dolayıaile Jik 
1'ıİç •rından bir krımı geriye bıra-

ınrıtır. 

Cf :•tanbu) futbol heyetinde klüp 
a e egelerinin çektikleri kuraya uy
.~ olarak teabit edilen fikstüre d/t bu pazar Fenerbahçe ıtadm
" l' enerbahçe - lıtanbulıpor, Vefa 
.. S ~rkapr, Şeref ıtadrnda Beıiktaı 
"taka~Ynıaniye, Beykoz • Anadolu; 
C 1 

1m ıtadrnda da Güneı - Hilal' 
tıl: ataaaray - Eyüp takımları kar
st J•caklardr. Bunlardan Taksim 
laİ rnda yapılacak olan Güne! • Hi 
8 '. Galatasaray - Eyiip maçlan, 
d eııktaı • Panatinaikos maçı o stad 
tı~ YBpı~acağı için geri brrakılmrı • 

Yarın Panatinaikoa Yunan takımile karıılaıacak olGn Beıiktaı takımı 

meleri akla yakın olan BeJİktaı ve 1 Jazımgelir. 
Gal.a~asa~ayrn, takviyeli şekillerle Her iki takımımıza muvaffakıyet 
galıbıyetı daha kolaylıkla almalan ler dileriz. 

· e~ıkta~ • Süleymaniye maçı 

~' -

SGtnnınclG un t x ·L· ._ ••• 
ltaybed """'? ~"! '"'' maçtan i:1r~ınr 

en, bınnı ka~nan Vela 
takımı oyunculan 

Cla a • 
ş\I h~ı ıebeple oynarunıyacaktır. 
dınd:k~~ ~u hafta Fenerbahçe ıta
bQ. 1 ıkı maçla Şeref stadında 

anaç yapılacaktır. 

• 
il. ~u hafta lik maçlarında en önem 
•ı Ü • b 
1 

f Pheıız F enerbahçe ile latan • 
\1 •por he • . araarnda olanıdır. Bunlann 
r ıluai d k" b" . . k" d lq e eı ı ınncı umeye a-

" 
1 takrınlardrr. Vefa - Topkapı ma 

~•na el" 
c:i k" g ınce Topkapı bu aene birin-
l'İdi llrneye geçen dört takımdan bi
bi r. Geçen sene ikinci kümede iyi 

r 'Varlık ·· ili .•. goateren Topkapının ye-
tn leçtıgı birinci kümede ve ilk 
bi~Çında ne yapacağı merak edile-

ır, Hu ·ı V '-an"ld" •usı e efanın Samsunda 
•h; 1 1ğ• h b • •w• •• 

Ş ı a er verıldıgıne gore .•. 
dol eref •tadındaki Beykoz • Ana • 
)ı t\I lllaçr ilk haftanın .ikinci ııra -
' . \atacak b" .. b k d ç·· ~ı A d ır musa a ası ır: un-
llirı :•kolu ıeçen ıene ikinci küme-

n uvvetli takımıydı. 

Şe}ı. • e 
:\'\I l'tnııze gelen ve baıka bir 

nan tak 1 C:\lla •
1 

nnınrn, Apol on'un oyun-
~•rı;;.e t.akviye edildiği söylenen 
tilua ;naı.k~ i.1~ maçını yann Be • 
~•la: a, ıkıncıııni de pazar ıünü 

y •sarayla yapacaktır 
ltıüp~an takımı aıağı. yukan iki 
old\I • \1 • >:&PılDUf karı tık bir takım 
~ala~ •çın ıerek Beıiktaı, gerek 
kar,, ••aray takımları Yunanlıların 
' •rna DIÜ k ·· ld • k d ~\I ...... u· m un o ugu • ar 
ll\lnu: ~ . çıkmak kaygusundadır. 
tın 8 ~ı•n de aöylendiğine göre ya 
l'ayd etı taı takımının Galatasa -
l'ay1 a~ ~azar günü de Galataaa -
l•rak eııktaıtan bir iki oyuncu a-

llö f 11unaır muhtemeldir. 
t•h-~ e Yapıldığı takdirde öyle 
L .... ın edebT . k. , 
uıle ın· . ı ınz ı. tek batlanna 

ıaafır futbolcüleri mağlup et-

Li1t 

Futbolcu Tevfik'in Cenazesi 
Acıklı ölümünü dün haber verdi 

ğimiz t\rman mühendislerinden ve 
Galatasaray klübü futbolcülerin -
den Tevfiğin cenazesi dün aaat on 
ikide Beyazıt camisinden kaldırıla 
rak arkadaılarının ve kendisini ae
venlerin göz yatları arasında Edir
nekapıya defnedilmiıtir. 

Cenaze merasiminde Galatasa -
raylılar, Galatasaray futbolcüleri 
lstanbu) klüplerinden hey'etler Zin 
ga) •irketi, orman f akü it esi deleğe 
ve talebeleri olmak üzere bir bayii 
kalabalık bulunmuıtur. 

Beyazıt camisinden çıkıldıktan 
aonra bir müddet sonra arkadatla
nnın elleri üstünde tqınan tabut 
cenaze otomobiline konulmuı ve 
otuz kırk kadar otomobil taraf .. 
dan takip edilerek metfene ıöfGHil 
müıtÜr. 

Zavallı Tevfik defnedildikten 
sonra mezarı Galatasaray sporcu • 
ları, Galatasaraylı yakın arkadat
lan, Orman fakültesi, Zingal şir
keti, Onnan müfettişliği, Günet klü
bü tarafından gönderilen çelenk • 

w 1 ... c:, :SU# 

lerle örtülmüıtür. 

Galataaaray klübü genel ıekre -
teri Osman Müeyyet Tevfik hakkın 
da kıaa. bir -hitaba6 bulunQ'lp~ f lf.
kat teeMüründen tamamlıyam~ıt
tır. 

Saf bir sporcu ve temiz bir ar -
ikadaş olan T evfiğin ölümü dolayı
aile Galatasaray klübüne, ormancı 
arkadaılanna taziyelerimizi auna • 
nz. 

Vefa Samsunda nasıl 1 bitti. 
yenildi ikinci maçta dinlenmit olarak o-

larak çıkacak Vefanın galip gele -
Samı.~ın.' (~z_cl) - Samımn Halk ceği umulmaktadır, 

ıpor klubıle ıkı maç yapmak üze • . • 
re tehrimize gelen Vefa idman yur TAN - . ~ıt.ek~m Vefa takımı 
du ilk oyununu 27 Teşrinievvel gü- Samıundakı ıkıncı maçını kazan -
nü yaptı. mııtır. 

O gün at yarııları da olduğu hal
de maç hayli kalabalıktı. Mutat 
bayrak töreninden l'onra oyunun 
beıinci dakikaarnda Halkıpordan 
Mahmudun güzel bir ıüti)e Vefa 
kalesine giren top, bütün tahminle
ri altüst ettiği gibi bi:.r.: S.ı.msunlu • 
)ara da büyük bir ümit verdi. 

Bu golden ıonra sevinçte candan 
oyniyan bizimkiler karşrııında Ve
falılarda yabana atılır bir takım 
kartıaında olmadıklarını anlıyarak 
gayretli oynamağa batladrlar. 

Vefalılar cı.yun tarzlarında daha 
teknik olmakla beraber hücumları 
neticesiz kalıyor, belli ki, biraz 
ıanılan yardım etmiyordu. Bunda 
seyahat yorgunluğunun rol oynadı
ğını da kabul etmek Jazhndır. Da
ha fazla Vefalılann hakimiyeti al
tında geçen ilk devre Samsun Halk 
ıpor lehine olarak 1-0 bitti. 

ikinci devrede iki tl\raf ta çok 
çalııtı ve çok güzel oynl\dı. Oyun 
çok ıamimi ve pek az favüllü oldu. 
Yirmi yedinci dakikada güzel bir 
akınla Vefa kalesine inen Halk 
sporlular sol içleri Hüsey:nin aya
ğile ikinci ve aon gollerini yaptılar. 
Halk çılgınca oyu~ularını alkışla
dı. 

Çok teknik ve güzel oynaması
na rağmen Vefa takımı nedense 
bir türlü gol çıkaramadı. Böylece 
maç 2·0 Halkıporun ralibiyetile 

Rasih Parise gitti 
Güneı klübünün kıymetli futbol

cülerinden Raıih hukuk tahsilini ik 
mal etmek üzere Pariıe hareket et
miıtir. Vapurun gece geç vakit ha -
reket etmeıi dolayıaile latanbuldan 
ayrılıtı aeaai:z geçen Rasih nıt:m • 
leketin en iyi futbolcüler1nden ol -
duğu gibi Zekinin futbold"n çekil
meıile lıtanbul muhtelitile ulusal 
takımda açık kalan merkez muha
cim mevkiini doldurabilecek en 
kuvvetli namzetti. 

Rasih, memleketimizden ayrılır • 
ken daima Güneş klübüne bağlı ka
lacağını ve tahsilini bitirip latan • 
b.ul.a d(;ner dönmez takrmuıdaki ye 
rını alacağını aöylemittir. Kendisi
ne muvaffakıyetler dileriz. 

Sovyet sporcular gitmediler 
. lata~bul bölgesinin bildirdiği veç 

hıle dun memleketlerine dönecek 
olan Sovyet sporcuları hareketleri · 
ni buRÜne tehir etmitlerdir. 

Q.iLDiRiKLER J 
Bölgemizde dahil bulunan mütte -

fik kulüplere ait Atletizm İşlerini ko
nuşmak üzere genel bir toplantı ya -
pılacaktır. S/l 1/935 Sah günü saat 
17 ,30 da Beyoğlu Halkevi binasında
ki Bölge merkezine birer murahhas 
göndermeleri ehemiyetle tebliğ olu
nur. 

POLıS 

Bir ~ocuk sokağa 
Düştü 

Dün sabah saat 9 da Feridiyede 
Canbaziye sokağında 6 num"arah evin 
üst katındaki pencereden sokağa bak 
makta olan Sergisin 3 yaşındaki kızı 
Seta, birden müvazenesini kaybede
rek on metre yükseklikten sokağa 
düşmüş ve vücudünün muhtelif yer
lerinden ağırca yaralanmıştır. 

ntcrs-la-nın ı·l'1.. .. I ti 
• • 1e na tasın a 

düıen 
latanbul rampiyonrınun Aarpaına 
latanbulapor 

• Rıhtımda batlı Sovyet Rozya 
vapurundan mal bo§altmakta olan 

Dosyanın genel sekreterlikçe mü
taleası için duruşma başka güne bı
ralnldı. 

• Dizdariyede doktor İhsanın evine 
anahtar uydurmak suretiyle girerek 
( 1500) liralık ev eşyası ve gümüş 
takımları çalmakta=ı suçlu Yekvart 
ile arkadaşı Şakirin dün ikinci ceza
da mevkuf olarak duruşmalarına de
vam edildi. 

Dinlenen şahitler, Yek var tın bun -
lan, Çemberlitaşta Hafız Nuri is
minde birine 40 liraya sattığını, ça
lınan eşyanın Hafız Nurinin evinde 
bulunduğunu söylediler. 
Duruşma, gelmiyen şahfüerin çağ

nlması için kaldı. 
• Heybeli Ada önlerinde Füruzan 

vapuriyle bir motör arasında bir çar
pışma olmuş, motöre bağlı mavnada 
bulunan Yalova köylülerinden (30) 
kişi boğulmuştu. 

Suçlulardan Şevki, vapuru fırtına
~~'~ karaya oturduğu için gelemedi
gını mahkemeye bildirdiğinden du
ruşma, 18 Teşrinisaniye bırakılmış
tır. 

. • Hesaplarında yolsuzluk olduğu 
ıddia edilen Ford fabrikasının altı se
nel~k muamelatını gözden geçiren 
ehhvukuf, hazırladığı raporu sekizin
ci ihtısas hak yerine vermiştir. Bu 
rapor, ihtısas mahkemesince incele
necek ve davaya bugün devam edile
cektir. 

• Şeker kaçakçılığından suçlu Sa
Iahattin Rifat ve arkadaşlarının du
ruşmalarına bugün devam edilecek
tir. Mahkeme, bu celsede kararını 
bildirecektir. 

Cep klavuzları 
Sür'atle basllacak 

Devlet Basımevi, hem dil kılavuzu 
hem de ilkokullar için hazırlamakta 
olduğu okul kitapları üzerindeki ça
lışmalarını sürdürmektedir. Haber 
verildiğine göre, dil kılavuzları ha
zırlandıkça piyasaya sürülmektedir. 
Şimdiye kadar elli bin dil kılavuzu 
satılmıştır. Diğer ŞO bin kılavuzun 
tab•ı bitmiştir. Basım~,iııde basım • 
larr son bulan kllavuzlar, en kısa za
manda ciltlenôTrildikten sonra bekle
tilmeden satış müesseselerine dağıtı· 
lacaktır. 

Okul kitaplarından 2 ve 5 inci sı· 
nıflar için basım ve ciltleri ikmal e
dilen bir miktar kitabı ilk ihtiyacı 
karşılamak maksadile satışa çıkarıl
mış ise de diğer sınıflarda bulunan 
çocuklara henüz bir tek1okuma kita
bı verilmemiştir. Kültür Bakanlığı 
tedrisatın yolunda cereyanı ve her: 
hangi bir teehhüre meydan verilme
mesini istiyerek Basımevinin bütün 
tesisat ve makinelerinin azami ran
dıman verecek surette çalıştırılma
sını bildirmiş ve en az bir zaman zar
fında bütün okuma kitabı ihtiyacı • 
ıun karşılanması gerektiğini ilgilile
re bildirmi~tir. Basımevi, on beş gün 
z~rfnıda basımları son bulan okuma 
kita~larını piyasaya çıkaracaktır. 

Ögretmenlerden bir kısmı, okuma 
~erslerinde türkçe grupuna dahil di
ger derslerle meşe;ul olmaktadırlar. 
Geçen sene listede mevcut kitapların 
kat'~yyen okutturulmaması hakkın • 
dakı açık emir v<P karara uyan öğret
menler okuma tedrisatının bu yüz -
den çok. gerilediğini ve bu seneye 
~ad.ar §ekilde tam bir okuma öğre
tım~ yapılamıyacağını ileri sürmek -
tedır. 

Son zamanlarda dil kılavuzunun 
~uayyen bir nisbet içinde tenzilatlı 
bır satışa tabi tutulacağı, hakkında 
çıkan haberleri ilgili müesseseler 
hayr~tle karşılamaktadır. Sureti u
?1~mı~ede perakende ve tek satışlar 
ı~_ın .. boyle. bir tenzilat yapılması dü
şunulmemıştir. Yalnız, okullar toptan 
~lına.cak kılavuzların ihtiyaç listeleri 
uzerınden umumi bir tenzilat yapıla· 
caktır. 

ı;ıavnacı Mehmet oğlu Necdetin aya
gına balye düşerek ağırca yaralan
masına sebep olmuştur. 
~ Kumkapı Nişancasında Cami so

kagında 40 sayıda oturan Mehmedin 
~ yaşındaki Cümhur ismindeki çocu
g~ ~ynarken mangala düşerek vücu
dunun bazı yerlerinden yanmıştır. 

• ~adıköyünde Hasan Paşa ma
hallesı Saray arkası sokağında 19 sa
yıda oturar. eski Darülfünun müder -
rislerinden Ahmet Tevfikin evinden 2: par~.a ~~ymetli kitap çalan Osman 
oglu Şukru ve arkadaşı Galip yaka . 
!anmışlardır. 

• Dün sab"1 Kadıköyünde saat 
10 da Serasker sokağında 2 numaralı 
manav Mevludün dükkanı üzerinde
k!. uf~k ~dadan ateş çıkmış ve aöndü
rulmuştür. 

• Kadıköytinde Altıyoldan geç
~e~te olan 2129 sayılı otomobil şo
foru 18 yaşlarında llyaa oğlu lsmaile 
çarpa.ra~ yaralanmasına sebebiyet 
vennıştır • 

O akşam sofrada Nebahat kocası- anlatıyordu: 
na anlatıyordu: - Farkında mısın Niyazi .. Hikme-

- Bugün kimi gördüm biliyor tin bu Eon zamanlarda Nebahate kaf> 
musun? Mebrureyi... Kızcağız o ka- şı muamelesi nekadar değişti. Dür 
dar periş~n bir vaziyette ki 1 Uç sene N ebahate uğradım. Kızcağızın göz • 
evvel sevışerek ve ailesinin nzasr hi- }eri ağlamaktan şiş olmuş. Hikmet 
lafına olarak vardığı adam kendisini geceleri eve geç geliyor, Nebahatit 
terketmiş, zengin bir kadınla evlen- en meşru bir sualine bile kızıyor, ba· 
mek üzere imiş ... Kızcağız bir sara- ğmp çağırıyormuş. Nerede o neş'ell 
rıp solmuş ki .•• O anlattıkça benim Nebahat? Görme, kızcağız bir sara
kalbim parçalanıyordu. Annesine gi- rıp solmuş ki... lnsan, daima güler
demiyormuş ... Ne yüzle gitsin. Evde yüzlü. daima mes'ut görmeğe alıştığı 
yalnızlık kendisini çileden çıkartıyor- bir arkadaşını böyle birdenbire de
muş. Çok acıdım. Zavallı kızcağız! ğişmiş. bedbin ve ümitsiz görünce 

Nebahatin anlattıklarını yakın ve kalbi parçalanıyor. 
samimi bir alaka ile dinliyen Hikmet: Birkaç gün sonra Hikmetin bir Ma-

- Evet, zavallı kızcağız 1 diye mı· car artistile Avrupaya kaçtığı duyul-
rıldandı. du. Mebrure, Nebahatın kendisine 

Nebahat kocasının allikasından ve yaptığı büylik iyiliği hala unutmamı§ 
merhametinden cesaret alarak devam minnet altında - velev ki manevi bi· 
etti: le olsa - kalmak istemiyen adamla• 

- Mebrureyi bize getirsem, nasıl rın gizli sabrrsızhğile Nebahate mu· 
olur Hikmet? Beş on gün kadar ken- kabelede bulunmak z<ımanını \•e fır· 
disini misafir ederiz, gezdirir eğ- satını kolluyordu. Tıpkı bir sene ev• 
lendirir, avutmağa çalışırız. ' vel Nebahatin kendisine yapmış ol· 

H'k duğu alicenap teklifi bu sefer kendi· 
ı met, felakete düşenlere maddi si Nebahate yaptı. 

veya manevi yardımdan çekinmez, o n u ya n 1 n a aldı, kocasile 
alicenap bir erkekti. Nebahati tasdik birlikte gezdirdiler, eg~lendirdikr. 
etti: kalplerinin bütün sevgisile avutmağa 

Hay hay şekerim ... Yarından Hikmeti unuttunnağa çalıştılar. Nc-
tezi yok. bahat ilk zamanlarda teselli kabul 

Ertesi günü Nebahat Mebrureyi etmez bir matem havası içinde gün
eve getirdi. Karı koca, her ikisi de den güne erirken, yavaş yavaş Meb· 
talihsiz kızcağızı memnun etmek için rure ile Niyazinin neş'esine iştirak et
ellerinden geleni yapıyorlar, sinema- meğe, canlanmağa, eski hüviyetini 

almağa başladı. 
ya, tiyatroya götürüyor, teessürünü Bir akşam yalnız kaldıkları zaman 
hafifle\ecekJıer ,Çareye, her e_ğlence- ıNiyazi: 
ye baş vuruyorlardı. 11k zamanlar • - Aklıma ne geldi biliyor musun 
da'gın ve düşünceli duran Mebrure, Mebrure .•. Hikmetten nasıl olsa ha
yavaş ravaş açılmağa, Nebahatle yır yok. Bu kızcağıza da yazık olu
Hikmetin neş'esine iştirak etmeğe, yor. Şuna bir koca bulsak ne jersin? 
hatt~ kocasını unutmağa bile başlaô. Hem biraz da vazifemiz sayılmaz mı? 

Bır akşam odalarına çekildikleri za- Mebrure ellerini çırparak: 
man, Hikmet: - Ah ne iyi kalplisin kocacığım. 

- Dinle beni Nebahat, dedi. Meb- dedi. Sahiden kızcağız ilfuuhaye dul 
rure nekadar değişti farkında mısın? kalacak değil ya. Zaten bugünkü sa. 
Zaten zamanla unutulmıyacak bir acı adetimizi de Nebahate medyun değil 
yoktur bence... Mebrure kocasını miyiz? Bu işi bir an evvel yapalım 
unuttu bile. Kendisine bir koca bul- Niyazi... 
sak. nasıl olur? Niyazi biraz düşündükten sonra: 

Nebahat, ellerini çırparak: - Buldum! dedi. Bizim bankada 
- Ah kocacığım, dedi. Ne altın çok kibar bir genç var. Geçen gün 

kalpli bir. a.damsın? Sahiden yaoıve· evlenmekten filan konuşuluyordu. 
relım şu ışı. Kızcağız ilanihaye dul Bekarlığın canına tak ettiğini, artık 
kalacak değil ya... e~lenmek istediğini söyledi. Yarın 
. Eı:~si ~ünü Hikmet, askerliğini ye- bır konuşayım kendisile ... 

nı bıtırmış ve yakında bankalardan Bir sene evvel Nebahatle Hikme
birinde mühim bir memurjyete geçe- tin bütün gayesi Mebrureye bir koca 
cek olan .arkadaşı Niyaziyi yemeğe bulmak olmuştu. Şimdi de Mebrure 
davet. ettı. Oğleden S(lllra hep hcra· ile Niyazi Nebahati bir an evvel ev• 
her smemaya gittiler. Mebrure pek lendirmeği düşünüyorlardı. 
neseliydi. Belki biraz da Nebahat!/ -------------=-
Hikmetin müsamahasından cesaret 
alarak iki genç biribirlerine sokulu
yor, kırk yıllık ahbaplar gibi tatlı 
tatlı konuşuyorlardı. 

Aradan çok geçmeden Nebahatle 
Hikmetin dü~ndükleri oldu: Mebru
re ile. ~i~azi evlendiler. Niyazi ban
kadakı ışıne yerleşmiş, Nişantaşında 
güzel bir apartman tutarak Mebrure
yi evinin hanımı yapmıştı. Artık Meb
rurenin saadetine diyecek yoktu. 
Nebah~t~e Hikmet te, başkalarının 
saadetim hazırlamış olmanın verdiği 
büyük, derin, namütenahi bir haz 
içindeydiler. 

. Aradan bir sene kadar geçmişti. 
Bır akşam sofrada Mebrure kocasına 

Yumurta ihracatımız 
tanzim ediliyor 

Yumurta tecimenleri, yumurta ih
racatımızı tanzim etmek için kendi 
aralarında bir ihracatçılar birliği 
kurmayı esas itibariyle kararlaştır
mışladır. Ancak, bu yeni kurum ge
lecek ihraç senesinden itibaren faa
liyete geçecek, o zamana kadar da 
hazırlıkları tamamlanacaktır. Türko
fisin, ayni konu üzerinde yaptığı in
celemeler de yaklnda sonuçlanaca
ğına göre yumurtacılığımrzın inkişafr 
yolunda yeni ve örıemli kararların 
bir arada tatbiki mümkün olabilecek
tir. 

• Bir kısım semtlerde polis noktaları kaldırılmış, yerlerine te
lefo~ sant~a!ları konulmasına başlanmıştır. Bu telefonlar, polis 
devrıyelermın ?Ier~ezlerle çabuk konuşmalarını temine yanya
caktır. Yukarkı resım, Ağacami noktasına konulan santrallardan 
bir.ni gösteriyor. 
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Dünya Gazetelerine Göre Hadiseler 
Aduaya Doğru Yürürken... 1 84 Yaşındaki 

Yarala italyan zabiti diyor: "Siz Bir Kadını 
devam edin bırakın ben öleyim!,, ~.~~~~,~~~~~~:.L 
Matralar' Boşalmıştı, Sert Biskuvileri Boğazd~n 

indirmek İçin Bir Damla Su Lazımdı ... 
T~mprin Aduva'daki aytan ya. 

~ıyor: 

Bütün sabah Habeş toprağı üze
rinde ileri hareketi normal bir tekil
de devam etti. Yalnız Tigre çetele
rinde bulunan yerli askerler bazı 
Habeşleri pusuya düşürüyorlardı. 
Fakat bu hareketler hakiki bir mil· 
sademeden ziyade geçici bir hareke
te benziyordu. Yerli askerler, her ne 
durumda bulunurlarsa bulunsunlar 
barut aarfetmekten hO§lanırlar. 

Sciammaya yani beyaz Habeş 
mantosunu andıran her şey tüfek 
ateşiyle karşılanıyordu. Bu mukave
met manasızdı. Adua dağlarının e
teklerine kadar yirmi kilometrelik 
bir saha üzerinde Mareb nehrinin 
suladığı geniş bir ova vardır. Bura
da guneşın ilk ziyası görünür gô
rlınmez ıırını andıran bır ı.ıcak baş· 
hyor. Toz toprak ve satılık arazioe 
y..ırümek fovkalfide yorucu . bir iştir. 
bununla beraber her şey normal 
bit şekilde gidiyor. Kolorou kuman· 
danının oğlu mülhim Maravigna'mn 
kumandası altında giden ilk keşif 
tayyareleri, 1000·2000 Habeş kuv

vetlerinin, Aduaya doğru giden yol 
üzerinde birleşmekte ölduluarını ha

ber vermektedir. 
Ovanın Mai-Kota semtinde, düş

man yarım kilometro imtidadında iki 
metro derinliğinde garip bir siper 
kazmıştır. Düşman bu sayede tank· 
ların süratle ilerlemelerine mani ol
mak istemiştir. Fakat buna rağmen 
tanklar bu maniayı aşabilecekleroir. 
Akşam üzeri fırka Maf-Ende·Baria 

)'a vasıl olduk. Askere bulundukları 
yerde kalmak için emir verildi. l'iş
tarlar yan muhafızlar sücatle teşkil 
edildi. Etrafta ateş seai işitilmiyor· 
du. Geceleyin askerler il/.iyat etle
rini yeyip bitirdiler. Biskuilerini ke
mirdikten sonra birer yudum su iç• 
tiler ve toprak üzerinde uykuya dal· 
dılar. ı 

Mai - Ende - Baria'dan itibaren 
40 kilometroluk mesafe üzerinde ka
tır izinden hasıl olmuş iki yol var
dır. Bu yollardan en uzunu ve sol
daki, mühim bir kısmında kurumuş 
bir derenin yatağını takip ediyor. 
Soldaki ve en kısası da doğrudan 
doğruya dağa tırmanıyor. 4 Teşrini· 
evel cuma sabahı şafakla beraber 
fırka iki kola ayrıldı. Birinci kol 83 
üncü piyade alaylarından ve iki top· 
çu grupundan ve mitralyoz taburun· 
dan ve seri tanklardan mürekkepti. 
Bu• kola .soldaki yolu takip emri ve
rildi. İkinci kol 7 inci piyade alayı 
ile bir topçu grupundan ve bir mit
ralyoz taburundan mürekkepti. Bu 
kuvvetin ta~ip etmeğe mecbur oldu
ğu yol iki boğazdan geçmektedir: 
Buralarda Habeşliler siperler kaz-
mışlar ve istihkamlar vücude getir
mişlerdi. Daro-Takle geçidinde, bin 
kişilik bir kuvvet hakim bir mevzii 
işgal etmiştir. Bunlar tarafından ya
pılacak ümitsiz bir mukavemet sağ 
kolun yür'iiyüş hareketini tehlikeye 
koyabilir. Sabahleyin tayyareler bu 
mevzilere bombalar attı. Fakat Ha· 
beşliler tayyareleri görünce öteye 
beriye dağıldılar ve tehlike bertaraf 
edilince yerlerini tekrar işgal ettiler. 

No. 39 

H l.N Ç 
EDGAR WALLACE 

Dolu kadehi kızın önüne öyle ~id
detle sürdü ki, dökülen şampanya 
mavi kapı ıslattı. 

- İçiniz 1 diye kumanda verdi. 
Kendi kadehini de ağ~ına götürdü. 

Genç kız, bir aralık nasıl olduğu -
nun farkına varmadan, kendisini Gre. 
gory'nin kollan arasında buldu. Bu 
kucaklayıştan kurtulmağa çalışırken, 
herifin nemli dudakları yanaklarına 
yapıştı. 

Gregory kızı bıraktı, sallana salta
na kapıya doğru giderek kapattı. A· 
nahtan da ilzerinden çevirmek üze
reydi ki, arkasından genç kızın sesi· 
ni duydu: 

- Eğer kapıyı kilitlerseniz, sizi 
öldürürüm. 

Şaşırıp döndil, Adele'in elinde, 
kendisine tevcih cdilmit bir taban
ca gördG. Korkudan iri ellerile yü
zünü kapadı. 

- Deli kız, indir elindekini 1 diye 
bağırdı. Sen ne yaptığını bilmiyor
sun. Ya tabanca kazara ateş alırsa .. 

- Tabanca kazara ateş almaz. 
Size kapıyı açınız, diyorum. 

Gregory U· an tereddüt edince, 

Habef topçusu 
Öğleden sonra ısaat birde Tigre 

çetesi Daro-Takle ~eçidinin müdafa
asiyle karşılaştı. 

Tüfek ateşi iki saat bilifasıla de· 
vam etti. Yerli askerler, cepheden, 
bir kayadan diğerine, bir ağaçtan 
diğerine atlıyarak hücum ediyorlar
dı. 

Haki elbiseleri ve kolonyal kas
ketlerile, İtalyan zabitleri, Habeşli
lerin ateşini bizzat üzerler ine çeki· 
yorlardı. Bununla beraber zabitler 
iyi bir nümune oluyorlardı. Saat üç
te mülazim Morgantini göğsünden 
yaralandı. Kendisini takip eden yer· 
li askerler onu kaldırdılar ve mah
fuz mahalle götUrdUler. Fakat Mor
gantini bu sırada ölmüştü. Fakat 
son nefesinde, son sözlerile askere 
emir veriyordu: 

- Siz harbe devam ediniz .. Beni 
bırakın öleyim .. 

Mülazim Viola gözünden yaralan· 
dı. Kendini geriye çektikleri sırada: 

- Diğer gözüm kaldı ya, diyor
du. 

Bu sırada 70 inci alay da boş dur
muyordu. Miralay Binochin, hücu· 
ma yardım ediyordu. 

Sabah tanyeri ağarırken bir tabur 
yandan bir manevra yapmak emrini 
aldı. Biraz sonra hakim bir mevzii 
tuttular. Habeşliler hemen çekildi
ler. Saat beşte istihkam alınmıştı. 

Fakat akşam olunca seri ve hafif 
olan bir düşmanı takip etmek kabil 
olamadı. Karanlığın çökmesi üzeri· 
ne asker olduğu yerde kalmağa 

mecbur oldu. Matratar boşalmıştı. 

Katırların tapdığı bidonlar da bom
boştu. Bazı kıt'alar, yağmur mevsi· 
minden kalmış su birikintilerini ve- . 
ya akar suları aramağa çıktılar. 

Sert bisküiti boğazdan geçirebilmek 
l'Çin biraz suya ihtiyaç vardı. Ertesi 
cumartesi ıUnü, katırların Mareb 
nehrinden getirdiği su, askerler ara
sında dağıldıktan sonra hareket c-

genç kız hemen tabancanın emniyet 
düğmesini açtı. İhtiyar şato sahibi 
bu küçük hareketi görmüştü. Kapı· 
yı geniş geniş açarak: 

- Ateş etme! Ateş etme! diye 
bağırdı. Bekle, ne oluyorsun. Dışa
rıya çıkma. Bag aşağıda bekliyor. 
Üzerine atılır, seni parçalar, otur 
burada .. 

Fakat Adete kapıdan fırlamış, ko· 
ridorlardan kaçıyordu. Bir aralık a
yağı kaydı, düştü, hemen kalktı. 
Kapıya doğru koştu. Titriycn elle
riyle sürgüleri çekti, anahtarı çe
virdi, kapıyı açıp dışarıya fırladı . 

Gregory de arkasından koşuyor· 
du. Şaşkınlıktan birdenbire öyle a· 
yılmıştı ki, yaptığı çılıınlığın vara
bileceği netice, gözlerinde daha zi
yade büyildü. Korkusu da o nispet
te arttı. Tekrar kütüphaneye koşa
rak, bir kasayı açtı, içinden avuç 
dolusu para çıkararak, duvarda asrlı 
paltosunun cebini doldurdu ve palto
yu da sırtına geçirdi. Pantoflaları
nı fırlattı, kunduralarını giydi ve o 
zaman Bag'ı hatırladı. 

İki eli gayriihtiyatri alınına gitti. 
Ya Bag kızı yakaladıysa .. 

Durdu, alnından soğuk terler akı
yordu. Tekrar sükunet bulı.tnca, 
muhteşem pijamasını çıkardı, elbise· 
sini giydi ve aşağıya inerek may
munu aramağa koyuldu. Elbisesini 
giydiği için kendisini daha adam 
hissediyordu. Bir bardak viski daha 

mev.zicle 
dildi. Düşman sekiz kilometro öte· 
de Gascior&ki geçidini kuvvetli su. 
rette muhafaza eflJyordu. Yerliler 
araziyi keşfe başladılar. Burada ye
ni bir muharebe başladı. Ölümden 
korkmıyan, b~yaz mantoları altında 
canlı hedef teşkil eden Habeşliler, 
İtalyanlar üzerine ate§ ediyorlardı. 
Bu esnada asıl İtalyan kolu ne ya
pıyordu? 

Daro-Takle boğazına giden kol 
ile ayni saatte hareket eden bu kol, 
önüne rasgelen Habeş kuvvetlerini 
bertaraf ederek soldaki yoldan iler
ledi. Cumartesi sabahı tayyareler bu 
kola, Amba - Sulloda sırtında sakla
nan Habe~ kuvvetlerinin kendisini 
yandan çevirmeğe hazırlandıklarını 

haber vermişlerdi. Ayni saatte sağ
daki kol Gasciorski mevziine hücu· 
ma başladı. General Villa Santa ce
surane bir manevraya girişti. 83 ve ı 
84 üncü alayları iki yolun birlc§tiği 
yere sürerek Gasciorskideki Habeş· 
lileri çekilmefe mecbur etti ve top
lanmalarına mani oldu. Sulloda bu
lunan Habeşliler de manevralarının 
akim kaldığını görünce kaçmağa baş
ladılar ve meydanda 1 7 ölü bıraktı
lar. Gasdorski boğazı alınmıı ve 
Adua'mn anahtarları ltalyanlarm e· 
tine ıeçınişti. 

Biraz sonra kiliseler, saraylar 
görünmeğe başladı. Bütün ağızlar. 

dan: ''Adua!., sözü çıktı .. Bu söz 
yamacı tırmanan kıt'anın gerilerine 
kadar erişti: Adua 1 Adua 1 

Askerler bu sözü tekrar ede ede, 
silahlarını salladılar ve yürüyüşleri
ni sıklaştırdılar. İçlerinden en yor
gunu bile kendinde fazla bir kuvvet 
duyuyordu. 

İtalya bu anda, tarihin acı ve ıs· 
tırapla yazılan bir sayfasın! siliyor 
ve yeni zafer yolu üzerinde kuvvetli 
bir iz bırakıyordu. 

yuvarlryarak, kafasını toparladı. 
Zile bastı, şoförün il çağırdı: 
- Arabayı hemen küçük kapının 

önüne getir, dedi, büyük kapıyı da 
açık bıraksınlar. Belki bu gece ben 
geç gelirim .. 

O zaman Stella Mendoza'nın da 
ıatoda bulunduğunu hatırlıyarak, 
genç kadını görmeğe çıktı. Stella 
Gregory'nin yüzüne bir bakışta 
beklenilmiycn bir hadise geçtiğini 
anlamıştı. 

- Adele nerede? diye sordu. 
- Bilmiyorum .. Kaçtı, gitti. Elin-

de bir tabanca vardı, Bag da arka· 
sından fırladı. Eğer yakalarsa, Al· 
lah bilir ne facia olacak. Vallahi kı
zı paramparça eder. 

Birden başını döndurdü: 
- Bu da ne? 
Şatonun aikasından doğru, uzak

lardan hafif bir µbanca sesi duyul· 
mu§tu. 

Gregory: 
- Galiba h1nu"1c1r, ucu1, uu1 U• 

nuz, ben gidiyorum. 
- Nereye gidiyo 1tınuz? 
- Orası size ait değil. İşte siıe 

biraz para getirdim. 
Genç kadının önüne bir avuç 

banknot koydu. 
Stella dehşete kapılmıştı: 
- Siz ne yaptınız Gregory? Siz ne 

müthiş bir şey yaptınız. 
- Hayır, hiçbir şey yapmadım. 

Yapmadım ama, gene gelip beni pek 

bir kadın 84 yaşında ve Carmon adın 
da bir dul kadını öldürmÜ;i ve çaldı
ğı 25 bin frank ve birçok mücevheratı 
aşığı olan Antoine Nicolai'ye teslim 
etmiştir. Antoine Nicolai, korktu
ğundan, kendini kurtarmak için cina
yeti zabıtaya haber vermiştir. 

Avrupada hatta San Fransisko so
kaklarında tanınmış bir çehre olan 
Marcelle Lemoine 33 yaşındadır. 

Bu kadın aşığile berabe.- mahkeme
de pek müstekreh bir çift teşkil et
mekte idiler. Marcelle Lemoine •u:· .. n 
burunlu ve fersiz iri gözlerile biitün 
manasi1e çirkin bir kadındır. Antoine · 
Nicolai 45 yaşlarında tüysüz yüzlü, 
iri ve armut kafalı, metresi gibi se
vimsiz bir adamdır. 

Katil mahkeme salonuna girer bir
mez şahitlere mahsus yerde otura:ı 
bir kadına bir puse gönderdikten 
sonra cinayetini anlattı. Manikürlük 
yapan Marcelle Lemoine, manikür 
yapmak için Carmon'un evine 6irmiş 
ve manikür bıçağile l>oğazını kesmek 
suretile zavallı kadım öldürmüştür. 

Katil kadın anlatıyor: 
- Ben çok seyahat ettiğim için, 

almanca, İngilizce ve İspanyolca lıi
liyorum. Bu sayede çok defalar, ran
devu evi direktörlüğü yaptım. Fakat 
1920 senesinde evine pansiyoner \ca. 
bul eden Roquier'nin evine :rerleş· 
tim ve orada iken Carmon ile tanış
tım. 

Ba§kan~ 
- Bu sayede 14 senedenbcri ta

nıdığınız zavallı bir kadını öldürdü· 
nüz değil mi? 

Marcelle Lemoine ağlıyordu. Ci· 
nayeti i~lediği zaman esasen paras1z 

Marc~lle Lcmoine ve Antoine Ni-
colai mahkeme huzurunda 

kalmış olduğundan Meksikoda bulu
nan eski aşıklarından biri kendisine 
ayda 1.500 frank gönderm-:gi vadct
miJti. 

- Fakat bunun atıldığım hayat i
le hiçbir münasebeti yoktu. Eski dos 
tum. bana daha fazla da gönderebi
lirdi. Ben kendisile dokuz sene bera
ber yaşamıştım. 

BaJkan: 
- Ayda 1.500 frank fena bir para 

değildir. Eğer çalışmış olsaydınız ... 
- Her nereye gitmiş isem erkek

ler elimdekini aldılar. Nicolai bu er
keklerin dördüncüsüdür. Lemoine ile 
Nicolai 5 Teşrinievel 1934 te cina
yetten üç hafta evvel sinemada tanı~-

ala tevkif edebilirler. Ben hemen 
yata koşuyorum. Polisler gelmeden 
siz de buradan çıkıp gitseniz, pek 
iyi edersiniz. 

Stella dönüp şapkasını giymek ve 
eldivenlerini geçirmek üzereyken, 
kapının birdenbire kapandığını ve 
anahtarın dışardan döndüğünü işit
ti. 

Gregory genç kadını odaya kapat
tıktan sonra. kapıya vurulan yum
ruklara ehemmiyet vermeksizin, 
merdivenleri indi. 

G•iff şatosu bir tepenin üzerin
deydi ve şatodan Chichester yolu 
tamamen gözüküyordu .. 
Kapının önünde mayprnnu görebil

mek ümidile, sağa, sola bakındı . Bir
den uzaklarda bir otomobilin iki fe
nerini gördü: 

- Polis! d ~U. geliyorlar. 
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GENE ESKİ KULE 

Adete yol boyunca mütemadiyen 
koşuyordu( Zihninde bir tek şey 
vardı: Bu müthiş şatodan yakayı sı
yırmak 1. Dış kapı kapalıydı. Kapıcı· 
nın odası karanlık .. Koca kapıyı aç
mak için sürgüye sarıldı, ne müm· 
kün! 

Arkaya baktı. Şatonun açık kalan 
kapısındaq karanlığa sızan ışık için
de, bir heyulanın yavaş yavaş ken· 
disine doğru gelmekte olduğunu 

Fransada Gene Bir Kabine 
Buhranı Mı Hazırlanıyor 

Radikal Soıyalütler toplantı$1nda Herriot nutuk soylerRen 

Pari• • Soirdan: 
Angers'te toplanan radikal sosya· 

list kongreısinden sonra çıkan kabine 
buhranından kinaye olarak Angers 
demek adet olmuştu. Bilindiği veç
hile radikal sosyalist bakanların is
tifa etmeleri hakkındaki emir, bu 
kongrede verilmişti. O zaman Poin· 
care başbakan bulunuyordu. Bundan 
sonra radikal sosyalist kongresinden 
kinaye olarak Nantes darbesinden 
bahsedildi. Çünkü geçen sene Nantes 
da toplanan kongrede hükumstin ıs
lahat projesi kabul edilmediğinden 
Dummergue kabinesi düşmüştü. 

Bugün de ayni mesele mevzuu 
bahstır. Radikal sosyalist kongresi 
Vagram'da toplandı. Şimdi de: ••Bir 
Vagram darbesi olacak mı?,, diye 
soruluyor. Yani Paris kongresinden 
sonra da bir kabine buhranı olacak 
mıdır? .. Hükumetin umumi sıyasası 
hakkında murahhasların ittifakı ile 
kabul edilen ve partinin beyanname-
sile teyit edilen kararda ne deniyor? 

Bu kararda, hükumetin fesat te· 
gebbüslerine karşı aldığı tedbirlere 
ıttıla hbıl olduktan sonra bunun 
yeni kararlarla kuvvetlendirilmesi 
lüzumundıtn bahsedil~ktedir. Bun
lar da hafi ceaıiyetlerin lağvı ve as
kerliğe bcnziyen bUtün talimlerin 

mışlardır. Biribirlerini beğenmişler 
ve dost otmuş: ardır. 

- Cinayeti işledikten sonra öğle
den sonra saat bir buçukta sinemaya 
gittiniz. Yanında evinizin sahibi de 
vardı. Ona : "Ne tuhaf, Carmon'un 
perdeleri el'an indirilmiş ... " ciediniz.. 

- Bu İJi neden yaptığımı bilmiyo· 
rum. Madam Carmon'u öldürmek is· 
temiyordum. Bu hırsızlığı bana Nico
lai öğretti. Hatta bana elime eldiven 
giymemi de söyledi. 

Nicolai: 
-Yalan ... 
- Allahın huzurunda yemin ede-

rim ki doğrudur. Paraları çaldıktan 
iki saat sonra hepsini kendisine ver
dim. Halazadem Salotti de orada idi 
ve çantayı açmak istedi. Fakat Nico
lai: "Onlar bana aittir!" diyerek bu
na mani oldu. Sonra kapıyı kapadı ve 
perdeleri indirdikten sonra: "Bu pa
ralar nereden geliyor?" diye sordu .. 
Ben de: "Bunlar ihtiyarın paraları
dır!" dedim. 

Nicolai: 
- Hayır bana hiçbir !CY söyleme· 

di. 
Başkan: 
- Bu suretle 25 bin frank ile mü-

gördü. Evveli Ciregory zannetm;§_ti, 
sonra kanburundan tamdı: Bag 1 lri 
mahluk peşinden geliyordu. 

Mümkün olduğu kadar gürültü 
çıkarmamaya çalı!arak duvar boyun
ca kO§tu, bir çalıdan öbür çalıya at
ladı. 

Fakat Bag görmüştü. Hiç acele 
etmeden, arkasından geliyordu. Ade
le başka bir kapı daha olabilmesi 
ihtimalini düşUnerek, arada bir dö
nüp arlıısma bakarak, yürüdü, yü
rüdü. Bir eliyle de tabancayı sıkı sı
kı tutuyordu. Adele bir aralık may
munun takibinden kurtulduğunu zan 
netti. Halbuki Bag öyle açık arazide 
kendisini göstermekten hoşlanan 
mahllıklardan değildi. Netekim genç 
kız az sonra Bag'ın ayni heybetli, 
ağır adımlarla hiç telaşsız mütema
diyen arkasmdan gelmekte olduğunu 
&ördü. 

Genç kız boyuna koşana maymu· 
nun nihayet yorulacağım ve çekilip 
gidecefini dUşUndU. Belki kim oldu· 
ğunu merak ederek, böyle arkasın· 
dan geliyordu. Halbuki bu düşUnce
sinde nekadar yanıldığını çok geçme
den anladı. 

Bir kayalığın arkasına vardı, dar 
bir yolu yürüdü. Baktı, ki takip etti· 
ği istikametle duvardan kurtulamı· 
yor, duvardan kurtulamayınca da 
maymunun takibinden kurtulamıyor
du. 

Hemen kendisini çayıra doğru at-

ve hususi yerlerde toplanmaların 
men'i gibi tedbirlerdir. Kta .ır sure• 
tinde deniyor ki: 

Bu kongre parlamento açılır açıl· 
maz bu tedbirlerin ruznameye ahn• 
ması hakkında fırkaya mensup say• 

lavlara ve ayana itimadını beyan 
eder. Kongre saylavlarmı fırkanın 
hükumete iştirakini veya hükumet~ 
müzaherctini, rejim ile telifi kabil 
olmıyan herhangi şedit bir tahrike 
asla müsamaha edilememesinden son 
raya bırakmağa davet eder. 

Şiddetli alkışları davet eden Edu· 
ard Herriot tarafından kabul edilen 
bu karar kongrede bir- birlik havası 

vücude getirmiş ve bu sayede Her• 
riot başkanlığa seçilmemesi hakkın· 
daki ısrarlarına rağmen başkanlıkta 
ipka edilmiştir. 

Bu sebeple bazı kimseler Vagrart! 
kongresinin, evvelki kongreler g~b~ 
bir kabine buhranı tohumu ektiğını 
iddia etmektc<ıirler. Fakat diğer ba• 
zı kimseler de, kabinede bulunan ra· 
dikal bal:'anların durumunun kuvvet 
lendiğini ve §imdilik bir kabine 
buhranı çıkarmak zamanı olmadığınJ 
beyan etmektedirler. 

Bununla beraber hükumet mesaJ.. 
sine devam edecek h yüz kadar' ka· 
rarname çı'karac\tk:6t. 1 

• " 

cevheratı kabul ettiniz değil mi? 
Nicolai: 
- Bana gösterdiği emniyetten ço1' 

memnun olarak kabul ettim. (Gülüt' 
meler ... ) .. 

Nico!ai bundan sonra ertesi günıJ 
paraları ve mücevheratı zabıtaya tes· 
lim ettiğini söyledi. 

Şahitler cinayet hakkında bildikle' 
rini söylediler. Mahkeme Marceıte 
Lemoine'ı 15 sene küreğe, Nicolai'rf 
de yataklık ettiğinden dolayı iki sene 
hapse, 100 frank para cezasına nıab• 
kum etti. 

Yunanistanda sürülecek 
komünistler 

La Bulgarie'a~rı: 
· ... et Yunan İç bakam Şimas emnı., ıı 

direktörlüğü tarafından hazırlana 
ve Hagios Efstrakios adasına neft~; 
dilecek 300 kadar komüniste 31 

listeyi tasdik etmiştir.Bakan "Bu b~: 
susta hiçbir istisna gözetilmiyec~ğıt 
ni ve adları listede yazılı ve eınnıY;, 
direktörlüğü tarafından haklarındi• 
delitter bulunan komünistler nefye 
lccekler., demiştir. 

tı. Gecenin neminden dizlerine . ~; 
dar ıslanmıştı. Faka~ hiç eheının_ı~Jlİ 
vermiyordu. Bag da aruk kend~ . ..e• 
saklamağa lüzum görmeden, dUrOJ· 
düz çayıra doğru yürümeğe başla'flı 

Adele bütün bu çayırın, bahçen~~· 
ilerdeki ormanın etraf.m bir dLtoıl· 
rın sarıp sarmadığını düşürıüyor 1"• 
Birden sevinçle bir parmaklıklı ııl1 
pı gördü. O tadar yüksek otrn1Y

5
e' 

parmaklıığı bir hamlede atladı, ~~ıııi• 
ye çıktı. Yol nereye gidiyor, bı 
yordu. Fakat yürüdü, yürüdü. rJ' 

Bir kere daha arkasına bakt! of• 
görsün? Bag hala peşinden gelı~,. 
Lakin aralarında epeyce mesafe sr 
dı. Genç kız hemen kendisini ş';-e' 
den bir tepenin yamacına attı· y 
peye çıkıp da, kurtarıcı bir ışık !>" 
rebileceğini ümit ediyordu. 'feP 'j' 
çıktı, sağa sola baktı, bir şeyler r~r 
remedi, fakat başını çevirince, 8 r~ 
sında Bag'ın keskin, yeşil gözle 
gördü. d'~ 

Acaba gecenin içinde, arkas~erl' 
milthit tehlike ile böyle nere 
bulunuyordu. ıı~" 

Bir kere daha etrafına balet ,Y 
Solda, eski Griff kulesinin bar•9 
Jiletini gördU. ,,. 

ft' • 
O esnada Bag anlaşıtmaı b rııı• 

hepten seyirci vaziyetinden çı1'~ ~ 
korkunç homurdanmalarla ge~.1' 1

1 

zın üzerine seğirtti. Adele telı0~M trörünce, nefes nefese kuleye r;I~ 
Arı.ası 
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Tedbirlerin T atbiki-G~cik~~;ı;=='"=ciihlii~~M;;;i~---S:n~ 

ları nazarı dtkkatte bulunduracaktır. 
lnailtere •uiniyet mi bediyor 

Rorna, 31 A.A. - Stcfani ajansı
nın Paris aytanndan: 

Lavalin dün İtalya, lngiltere, Sov· 
~et Rusya ve Papalık büyük clçilcrı 
1 .e Yaptığı konu§lllaları tahlil eden 
~1Y•sal çcvcnlcrle bütün gazeteler, 
ı-·u. konuımaları Cenevre görüşmele· 
tının bir devamı telakki etmekte ve 
ngiliz görüşünün İtalyan görüşün

den uzak olduğu kanaatini ileri aür· 
tncktcdirler. 
. Aloiainin Cenevre çalıımalarına it· 

tiraki Fransız si.}'asal çevenlcri tara
~!~dan İtalyan hüsnüniyetinin bir de• 
ılı olarak telakki edilmektedir. 
Bazı çcvenler, ltalyaJJın Trablus

tan bir fırka çekmesine tağmen, Mı
•ı.rda ıüel tertibat almakta olan İn
gılterenin suiniyet beslediğini söyle· 
lllcktcdirlcr. 

Lavarin teıttbbü•ii 

1
• l.ondra, 31 A.A. - Timci gazete
ı ba1yazısında diyor ki: 

''Lavalin, Mussoliniyi bir uzlaşma· 
Ya ikna ederek Fransayı bugünkü sı
'krntı)ı halinden kurtarmak için sar
fcttiği yorulmak bilmez gayretler, 
Y~kında bir netice verecek gibi gö • 
h~kınektcdir. Çünkü şimdiye kadar, 
~~lınıetlcrin muvaffakiyetli surette 

llludahale edebilecekleri bir dakika
~~ "•rılamamrı ve Uluslar Sosyctcsi
ın \taziyetten nasıl haberdar cdile

beği kararla§tırılmamııtır. Halbuki, 
erhangi bir uzlaşma vukuunda, bu· 

ıı.u Uluslar Sosyetesinin kabul etme
lı ~azını gelmektedir. Lavalin teklif· 
crı eksperler tarafından tetkik edil-
~cktedir. Maamafih, müzakereler i
'ın §Undiye kadar sağlam bir temel 
ur~lnıamııtır .,. 
'I'imes gazetesinin Roma aytan i-

1\ "erdiği bir telgrafta, diyor ki: 
lı: Zecrt tedbirler aleyhine 1imdıye 
lı: •dar alınan mukabil tedbirleri baş· 
balan takip edecek ve İtalyan ulusu 

t
.unlara a&dekatla tahammül cdecck
ır. 

a Muısolini ile İngiliz büyük elçisi 
rasında 29 llkteşrincle yapılan ko • 

:uınıa, iki memleket arasındaki mü-
1 •sebetlerin iyileşmesi işine hasro -
unınuıtur . ., 

Dörtler konl•ran•ına doğru 
lft~ris, 31 A.A. - Lavalin dün Dış 
lererı bakanlığında yaptığı görüşme· 
tiğ'· Uzlaıına çalışmalarının devam et-

Jıne bir delil teşkil etmektedir; 
ournaı diyor ki· q • 

)a Aloisi, Cenevreye gelmiştir. 1tal
l'a: delegesinin Cenevre ile Roma a· 
ttınıtıda irtibat temin etmesi, İtalya
!ltaı Uluslar Sosyetesi kadrosu isinde 
ttrnrtıktalc h.uıusundaki dileğini ispat 

e cdır. 

'ttn~avaı ile Sir Samuel Hoare ara -
~cc ~ Cenevrede yapılan konutr-ıalar, 
\te Ul tedbirlerin tatbikine başlamak 
bir .. uslar Sosyetesi kadrosu içinde 
lngi~ozge bulunmasına matuf olan 
de"a tere ve Fransann çalışmalarına 
itiz nt edflrnesini temin etmek maka
~al:asının bulunması maksadını ko-

trıaktadır. 

S~cuvr~ diyor ki: "İyi haber alan 
lan:nıe~.ın tahminlerine göre, tasar
.,ltr:ıc Ç:.zge planının, görüşme esası 
lildi ıle kabulü hiç muhtemel de
itorı:· Maamafih, Cenevrede yapılan 
be1t1 Jlnalardan müsbet bir sonuç 
llc"rcneınez de değildir. Esasen, Ce· 
telcr~' Londra, Paris ve Roma gaze
lrıe 1 tarafından izhar edilen görüş
Cörıı~~Utlanna mu'kabele etmiyor 

... llllektedir. 

~ l\lmut edildiğine ıöre, 
~ be.ie s.. Saınuei Hoare, Aloisi 
1aan..._~-~. Habeı impanıonımm bir 
~~ ıle •seıi>est<ıe görüıei>ile • 
ı....._ .. e bu &Uretle ~r Dörtjer Kon
i~ Yapllrn.ını l'emin eckbilıec*· 
~ . 

bak:~dan başka Franıız ve İngiliz 
~e1t1~trı.~ın cumartesi günü vcre
~arc1t ıoylevlerde Fransız - lngiliz 
len- ~~ tarzının tecelli etmesi de bek 

.. ,e•tedir • 
~it . 

•r denizdeki İngiliz donanması ta-
ruza ~ 

~lind ugradığı takdirde, Fransanın 
lıa"a e bulunan bütün kara, deniz ve 
tdece~~ııtalarile İngiltereye yardım 
lıU1to gı hakkında Franıız ve İngiliz 
ltu t:'~tle~inin geçen cumartesi gün 
.dirzn/;~lerı bura çevenlerini sevin -

1 ır. 

Aktleni%de /ngiliz 
l.o Franaız İf beraberliği 

de f.odra, 31 A.A. - 26 İlkteırin
lrıubtı ndraya tevdi edilen Fransız 
ilham raı~ hakkında Tiınea gazeteıi, 
:ncır~d~diği zannedilen bir bent 
•12 lrlUh e tedir. Bu bende göre Fran· 
lngi}jz tır.aı~ Akdenizdc bir Fransız
lincr u:ı~ırlıği hakkında bir seri tek
ler hal tıva etmektedir ve bu teklif· 
tltıper~n. Fransız ve İngiliz bahri 
dit rı tarafından incelenmekte • • 
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sı imkanı yoktur. Ancak bir kısım 

Kollektil cemiyet köylü, durumun inkişafını bekliyc-
Paris, 31 A.A - Saylavlar Kuru- rek, henüz elindeki buğdayı satma -

lu Dııişleri encümeni, kendi ba§kanı- nuştır. 
nın Lavale kollektif emniyet siyasası Fırıncılar narhı az buluyorlar 
istediğini ve. ~arışı müdafaa için ar- Bugün ekmek narhı 12,5 kuruştur. 
ııulusal teşkilatın kuvvetlendirilmesi Buna rağmen bu narh fırıncıların 
ni arzu ettiğini bildirmeye memur yaptıkları hesaplara göre azdır. Ken
etmiştir. • dilerile temas ettiğimiz ekmekçiler, 

Encümen aY!li zamanda, İtalyan _ narhın bugün için en az 13 kuruş ol
Habeı meselesı hakkında bir sarı ki· masını istemekte ve zarara un işle -
tap neırini de istemektedir. diklerini iddia etmektedirler. Yine fı

Etlen Pari•'te 
Paris, 31 A.A - Cenevre'ye git

mekt~ ~lan Eden dün akıam buraya 
gelmıştır. 

Lonclra, 31 A.A - Sir Samuel Ho
are, Cenevre'ye hareekt etmiştir. 

Yeni Habeı murahhcuı 
C;nevre, 31 A.A - Habe§ hüku

metı, Belaten Guctta Woldc Mariam 
Ayalen'in Tecle Hawariate'nın yeri • 
ne Habeşistan'ın temsil edeceğini, 
Uluslar Sosyetesi sekreterliğine bil
dirmiştir. 

Almanlar cevap vermiyecekler 
Cenevre, 31 A.A - Alman resmi 

membarnda, Dıt Bakanlığının, zecri 
tedbirler hakkındaki 19-10 tarihli Ce
nevre tebligatına cevap vermek ta • 
savvurunda olmadığı bildirilmekte -
dir. 

Zecri tedbirler ve Mmr'ın tlurumu 
Kahire, 31 A.A - Alman istihba

rat bürosundan: 
Liberte gazetesi, kapitillrsyonların 

muvakkaten veya daimi surette kal
dırılması mutasavver olmadığını ya -
zıyor. 

Hükumet, Avrupalıların Mısırdaki 
hususi haklarına zarar vermeden zec
ri tedbirlerin tatbikini temine çalış
maktadır. Jtalyanlara karşı alınacak 
zecri tedbirlerle bu memleketin Mı· 
sırdaki imtiyazları nasıl telif edilece
ği henüz belli değildir. 

Gazeteler, lne:iliz fevkalade komi -
serinin, Nesim Paşanın Kanunu Esa
sisinin iadesine ve yeni bir !ngiliz -
Mısır andlasması akdine dair olan 
teklifini reddettiğini yuıyorlar. Ka
binenin hemen istifa edip etmiyeceği 
belli değildir. Milliyetperver partisi -
nin icra komitesi, durumu incelemek 
için parti üye1erini fevkalade bir top· 
lantıya çağırmıştır. İngilizlerle mut
lak bir teşriki mesaiye karşı muhale
fetin arttığı !!Örülmektedir. Milliyet
perverler. gittikçe daha geniş ve da
ha acil ulusal istekler ileri sürüyor -
lar. 

rıncılara göre, bugünkü narh uzun 
zaman devam edemez ve yükseltil • 
mek zarureti yakında anlaşılacaktır. 

Ekmek fiyatları onar, yirmişer pa
ra olarak nihayet 12,5 kuruşa yüksel 
miştir. Halbuki bu yıl 7,10 paraya 
kadar fiyatlar inmişti. 

J kinci ekmek lôzım 
Bu hesaba göre, halk ekmeğe beş 

kuruş kadar fazla bir para vermekte
dir. 

Un ve buğday piyasasının gittikçe 
yükselmesi karşısında, İstanbulda bir 
ikinci nevi ekmek çıkartılmak zaru
reti hasıl olmuştur, kanaatindeyiz. 
Dün kcndilerile temas ettiğimiz fırın
cılar bu fikri çok benimsemekte
dirler. Bir fırıncı diyor ki: 

- İkinci nevi ekmek işlemek çok 
iyi olacaktır. Çünkü fiyatlar boyuna 
yükselecektir. Bugün zararına çal:şı
yoruz. Hatta size şunu söyliyebili -
rim ki, bazı fırınlar, esmer ve sert U• 

nu birinci ekmeğe karıştırmaktadır -
lar. Çünkü ekmeği ucuza mal ede -
rek, vaziyetlerini düzeltmek istiyor
lar. İkinci nevi ekmek çıkarsa, satış 
ona göre hararetlenecek, halk istedi
ği çeşit ekmeği alacaktır.,. 

Formül çok lıolay 
İkinci nevi ekmek için bir formül 

bulunarak tatbik edilmesinin gayet 
basit olduğu alakadarlar tarafından 
ileri sürülmektedir. Bugün birinci ne 
vi ekmek için yüzde 90 birinci yum
şak, yilzde 10 birinci nevi sert kul· 
}anılmaktadır. Bu sert unun kimyevi 
hulasası şöyledir: 

Yüzde 13 gram rütubet, 13 gram 
yabis, 13 santigram hamiziyct, 43 
santigram aeliloz, 7 3 gram niıai mad 
deler . . 

İkinci nevi ıert unun buna yakın 
kimyevi hassaları vardır. İkinci nevi 
ekmek, ikinci nevi sert undan yapıl
maktadır. Bu ekmeğin rengi tabiatile 
bir.az esmer olmaktadır. Birinci nevi 
ekmeğin seı:t buğdayının çuvalı 13 
lira, yumşağı 12 lira kadardır. Hal • 
buki, ikinci nevi sert unun çuvalı 11 
liraya alınabilmektedir. Bir çuval un 

[Baştarafı birincide] 

ise 72 kilodur. Bir 'uvaldan, hamur· 
karın şahsi kabiliyetine göre, su ve
rebildiği kadar, 94 • 100 kilo ekmek 
çıkabilmektedir. 
• Fırıncıların yaptığı hesaba göre, 
ikinci nevi bir ekmek çıktığı takdir
de kilo başına 2 kuruş veya 100 pa
ra bir fark olacaktır. Yani halk, bu· 
günkü vaziyete göre, kilosu 10 kuru
şa ekmek alabilecektir. Bon qualitc 
ismini verdikleri ikinci nevi ekmek 
unu hakkına bilgili uncular, gıda nok 
tasından teminat vermektedirler. 

Nitekim bundan 7 - 8 sene evvel 
ikinci nevi ekmek çıkarılmakta ve 
çok rağbet bulmakta idi. Sonradan 
piyasanın çok düşmeğe başlaması Ü· 
zerine bu nevi ekmeğe lüzum kalma
dı. 

İkinci nevi ekmek için de, bugün 
birinci nevide olduğu gibi, belediye 
fırınlara 4-5 çeşit randıman formülü 
verebilir ve bu kayitlar altında ikin
ci ekmek yapılabilir. 

Nekadar ekmek İfleniyor 
Bugün lstanbulda 197 ekmek fırı

nı, 22 francala fırını vardır. 197 fırı
nın günde işlediği un miktarı 3500 
çuvaldır. Vasati bir hesaba göre 1s
tanbulda bir günde 325 bin kilo ek
mek satılmakta ve istihlak edilmek
tedir. Fırıncılara göre, İstanbul hal
kının bir günde yiyeceği 325 bin ki
lo ekmeğin, hiç olmazsa 150 bin ki
losu ikinci nevi olarak çıkartılarak 
satılabilir. Çünkü, kalabalık ve ayni 
zamanda geliri çok mahdut olan ai
leler, bugün bir kilo ekmeğe 12,5 
kuruı vermek için çok sıkıntı çek -
mektcdirlcr. Narhın daha fazla yük
seleceği kuvvetle tahmin edildiğine 
göre, bu sıkıntı bir kat daha arta
caktır. 

Beletliy•ye gelince 
Belediye Ekonomi direktörlüğü i

se, ikinci nevi ekmek işini pratik 
bulmamakta ve: 

- İkinci ekmek eatıJamu. Elemek 
çeşni:\ni tayin etmek uzun tetkikata 
muhtaç bir şeydir. Sonra fmncılıtr, 
bu işe yanaşmaz,. demektedir. 

Halbuki fırıncılar bu işe razı ol -
duklannı söylüyorlar. Anadoluda 
'bir çok büyük tehirler lltinci, hatta 
üçüncU nevi ekmcık çıkartmakta, mü 
kemmclen satabilmektedirler. Beledi
yenin, cltrneklerin nevilerine ,->re 
kullanılacak unların vasıflarını tayin 
eden resmi talimatnamesi vardft. Bu 
talimatnameye göre ikinci nevi ek· 
mekler kontrol edildiği takdirde hal
kın yiyeceği iyi bir çeşit ekmek mey• 
dana çıkabilir. - R. F. 

lngiliz Jıa nyalfa&mda birlik 
Cenevre, 31 A.A - Eden ile bera

ber buraya İngiliz Dışişleri Bakanlı
ğı yüksek memurlarından birçok ze
vat ta gelmiştir. 

italya -Habeş harbi 
Sir Hoare'in Cenevrede ikametini 

pazardan sonraya devam ettireceği 
zannedilmcmektedir. 

Edenin etrafındaki zevat, Hoarc'in 
seyahatinin asıl sebebini, Ingiltere -
nin dış sivasasındaki vahdeti alent 
surette bildirmekte bulmaktadırlar. 

Bir u~•ma yolu bnlunabilecek 
Cenevre, 31 A.A - Röyterin bil • 

dirdiğine göre, yarın saabh Aloisi ile 
Samuel Hoarc ve Lavalin burada bu
lunmalarına çok büyük bir ehemmi -
yet verilmektedir. Mevcut kanaate 
göre bunların Cenevrede bulunmaları 
bir hal suretinin sanıldığından daha 
çabuk elde edileceğini göstermekte • 
dir. Ve öyle sanılryor ki şahsi konuş
malar ilgili taraflarca ve Uuluslar 
Sosyetesi tarafından kabul edilecek 
bir neticeye varacaktır. 

'3ir mühimmat deposunda 
' iştial 

Şanghay, 31 A.A. - Laotseu'deki 
mühimmat deposunun iştiali esna -
ı1ında, iki bin kadar kimsenin öldüğü 
ve birçok kimselerin enkaz altında 
kaldığı bildirilmcıktedir. 

'Amerikada 750 uçak alanı 
Vaşington, 31 A.A. - Tecim Ba· 

kanı Johnson, uçak alanları yapılma
sı hakkında bir program vermiştir. 
Bu programa göre 7 50 alan yapıla -
caktır. Bunların yapılması yüz mil· 
yon dolara mal olacaktır. Bunlardan 
ilk 250 sinin inşasına derhal başla· 
nacaktır. 

Sonbahar hayvaıt ko9uıu 
Akdağ Madeni, (Özel aytarımız 

bildiriyor) - Halk Partisi kurumu 
lllenfaatinc olmak üzere tertip edilen 
hayvanlar koşusu yapılmış ve ilbay 
Baran, koşu münasebetile ilçemize 
gelmiştir. Ertesi gün ilçemizde bulu
nan şüheda abidesini ilçebayımız ve 
işyarlarla beraber ziyaret ettikten 
sonra ilimize dönmüşlerdir. 

zerindeki önemli bir engeli berta • 
raf etımit olmaktadll". 

Tahmin edildiğine göre, bu böl
gedeki ltalyan tazyiki artacak ve 
İtalyalar, hareketlerin bundan aon 
raki ıeliıim bakanından büyük bir 
önemi olan Corrahei'ye doğru yürü 
yüılerine daha fazla bir tekilde 
devam edeceklerdir. 

ltalyanlara geçen Habeıler 
Endiacio, 31 A.A. - Birkaç ıün

denberi aivil halk, kendi dileğile, 
İtalyan otoritelerinin emrine geç • 
mektedir. Birkaç yüz yerli, yol ya- · 
pılannda ve nakliyat kondöktörlü
ğünde çalıımak iatemiılerdir. Ken
dilerine bu huıuıta izin verilmiıtir. 

Aduva'dan haber verildiğine gö
re, ltalyan itrali, rekolta devresine 
düşen tarım faa)~yetine ıekte ver -
memiıtir. 

ltalyan otoriteleri, yerli İtÇilerin 
tanın faaliyetini ihmal etmeleri için 
ülke ıeflerine talimat vermektedir· 
ler. 

Habeıiıtantla dahili 
bir kriz mi var'! 

Mogadiacio, 31 A.A. - Stefani 

c;ek kabinesinde 
Değişiklik 
Prağ, 31 A.A. - Cumurbaıkanı 

Maaaryk, fazla olmamak ıartiyle 
batkanın kabinede bazı değiıiklik· 
ler yapılması hakkındaki teklifini 
kabul etmiıtir. Maamafih, Cumur • 
batkanı, muhtemel Batbakan Hod· 
za ile yeniden bir görütme yapacak 
tır. Hükumet Üyeleri, ziraat parti -
ıinin iateklerinden haberdar edil -
miıtir. HükUınet, iıtifaaını, ancak 
ilgili bütün çevenlerin bu meıele 
üzerinde aöz birliği etmelerinden 
aonra verecektir. 

"Prager Abenzeitung Tund,, ga· 
zeteıine göre, Baıbakan Malypetr
in aaylavlar kunılu başkanlığına 
namzzetliğini koyması fikri, bizzat 
Malypetr'in kendiainden çıkmııtir. 
Malypetr timdiden Lane ıatoıuna 
gitmiıtir. Orada Cumurbaıkanı 
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Ajanıı bildiriyor: 

İtalyan orduau Somali cephesine 
doğnı ilerlerken, Cerlogubi'ye ka -
dar giden yolun yapılması bitiril -
mittir. 

Öte taraftan, Anıara, Adigrat. 
Akıum, Aıordat ve Aduva'ya mal 
taıımakta olan kervanlar, Tigre böl 
geıinde aüel maksatlarla yapılan 
yollardan geçmektedir. 

Söylendiğine göre, Debarck ıüla
leainin hükümete kartı bir durum 
takınması üzerin.de Habeıiatan'da 
dahili bir kriz bat ıöıtermiıtir. Sa
Jaleıi Debarck, Habeı tahtı üzerin
de iddialarda bulunmaktadır. 

Mahpua Prens Ligg Y aaau, Adiıa 
baba bölgesi içinde bulunan Rado). 
fo'ya nakledilmiı ve daha ırkı bir 
muhafaza altma alınmııtır. Direda 
ua'dan bildirildiğine göre, Habeıle 
rin çıkardıklan müıkiliıttan ötürü 
çalıımak imkinmı bulamıyan Fran 
ıız gazetecileri, Eritre veya Somali. 
ye gİbnek müaaadeıini iıtemiıler -
dir. 

Bu gazetecilerin çoiu, şimdi de 
Cibutiye hareket etmişlerdir. 

Şiddetli bir 
Yer sarsıntısı 

Roma, 31 A.A. - Caaıino'da tid 
detli bir deprem olmut ve halk bü
yük bir korku içinde ıokaklara ve 
meydanlara fırlamıthr. insanca za· 
rar yoktur. Bazı evlerin duvarları 
çatlamııtır. 

1 tal yada Ekim 
Roma, 31 A.A. - Musaolininin 

buğday ekiminde hazır bulunmak Ü· 
zere 3-11 de Littoria'ya gitmesi muh 
temeldir. Mussolini, ayni zamanda 
yabancı ülkelerden gelen ve timdi 
Sabandia'da kamp kurmuş olan İtal
yan gönüllülerini teftiş edecektir. 

Maıaryk'e durumu anlatacak ve 
ba,kanlıkta kendiaine halef olarak 
bugünkü tarım Bakanını teklif ede-
cektir. • 

italyanlar Yeni Taarruza 
Hazırlandılar, Ha.beşler 

De Taarruzu Bekliyorlar 
Adisababa, 31 A.A. - Resmi ma· 

hafilde söylendiğine göre Italyanla
rın Musaali dağının Şimal noktasın
dan büyük bir taarruzda bulunmıya 
hazırlandıkları haber alınmıştır. 

imparator cepheye gidiyor 
Adisababa, 31 A.A. - Siyasal ma· 

hafil, İtalyanın Musaali dağının Şi
malinde Danakil çölü üzerinden Dcs
sie'ye taarruza hazrrlandrkları habe· 
rini almışlardır. Habeşlerin Şimal 
genel karargahı burada bulunmakta· 
dır. Kabine azasının ekserisi, Ncgüs
lc birlikte cepheye gidcc~klerdir. 

Makalle harekat merkezi 
Asmara, 31 A.A. - Alman istih

barat bürosunun hususi muhabirin
den: 

Makalle pek yakında harekata 
merkez olacaktır. Ras Kassa, 20 bin 
kişilik kuvvetlerini Makallenin cenu
bunda toplamıştır. 

H abeıler kuyu •ularına tuz attılar 
Adisababa, 31 A.A. - l 5 bin İtal

yan yavaş yavaş Asla kuyularına 
doğru ilerlemektedir. Habeşler kuyu 
sularını, tuz atmak suretile içilmeye 

gafri salih hale koymuşlardır. 
talyan kıtaatı Monzalle'den do· 

ğuya doğru hareket ederken geniş 
hareketlerde bulunmaktadırlar. Bu
rada Musaali dağı ile Addobs arasın· 
da bir yol yapmışlardır. İtalyan sli· 
varisi lmmuna kadar ilerlemiştir. 

Musaali şimalinde yeni bir İtalyan 
hava üssü tesis edilmiştir. Kamyon • 
lar burada toplanmaktadır. Bundan. 
Danakil çölü hava üssünün Alagar
ra'da tesis edileceği anlaşılmaktadır. 
Dansteiller 25 ilkt~rinde bir İtalyan 
karakoluna hücum etmişlerdir. Ital-
yanlardan 15 ölü vardır: H~beş ~ıta• 
atı birç<>k deve ele geçır.mışlcrdır. 

p Serbest bırakılan köleler 
Roma, 31 A.A. - -ı:e~li~: 
Eritre hududunda, bırıncı kolor-

duya 'mensup bir siyah gömlekliler 
müfrezesi dün· sabah Edaga Hamuı 
ile Makalle arasındaki yol üzerinde 
mai kuyularını işgal etmiştir. ikinci 
kolordu ile yerli kolordu tarafından 
işgal edilen bölgelerde fevkalade ko
miserliğin emri üzerine serbest bıra• 
kılan kölelerin sayısı tesbit edilm:ş
tir. Bu adet 16 bine yükselmektedir. 

ileri Hareketi Başladı 
Adisababa, 31 A.A - Hükumetin bildirdiğine göre, Musaalinin cenu

bunda ltalyanlar şimale doğru ilcrilcmcktcdirlcr. Assaimara kabileleri ltal
yanları hırpalamaktadır. Mangalla bö0 gesinde de Italyan topcusunun ve 
tanklarının mühim bir harekete başladığı haber verilmektedir 

ilk Taarruz Geri Çevrildi 
Adisababa, 31 A.A - Italyanların atlr, piyade ve tank kuvvetlerinin it

tirakiyle yaptıkları bir taarruz: Habeşler tarafından tardolunmuştur. 

Son Muharebe Vaziyeti 
Londra, 31 A.A. - Reuter ajan- ı demeler olmaktadır. İtalyanlar A. 

ar bildiriyor: diıababada teyit edilmiyen bir ha-
Bütün timal cephesinde ltalyan- bere göre ~o~ahai_Ye girmiılerdi~. 

lar taarruzlarında devam için hüm- Habq hukumetıne gelen malu -
malı bir tekilde hazırlanmaktadır· mata nazaran İtalyanlar umumi ka 
lar. Tigre bölgesinde halyanların rargi.hlannı Da~aklide Eritre ~u
ileri hareketi birçok noktalarda de- dudundan 100 kılometre kadar Jle 
vam etmektedir. Makalle yolu açıl- r~de kurmak. Üzeredirl~r. Bu ter: 
mıttır. Artık İtalyanlar bu ıehri he tıbatın. h~defı Habeı!erı.n umumı 
men hemen harpsiz itral edebile _ karargahı olan Deaaıedır. Buraya 
ceklerdir. Danaklideki İtalyan ta • küçük müfrezeler halinde mütcma 
arruzu diğer şimal bölgelerindeki diyen Habeı kuvvetleri gitmekte -
taarruzla birlikte ilerletilecektir. dir. Binlerce kadın ordunun arka • 
Bu suretle timalde hareket eden bü aında pek İptidai mutbak takımla· 
tün balyan kuvvetleri tek bir cep riyle yürünmektedir. 

1 

he tetkil etmiı olacaklardır. An- Habeı bükUnıeti, Muaaali dağı 
cak böyle bir cephe Sudan hudu • bölgeainde ltalyan kuvvetleriyle ka 
dundan Fra\uız Somaliıine kadar bileler arasında ııkuk müaademe • 
uzanan 500 kilometrelik bir hat ler olduğu ve Danaklilerin bu da • 
olacaktır ki, bunun ııkı ııkıya tu . iın cenubunda birçok noktaları r
tulmaıı güçleıecektir. Bu geniı talyanlardan bu dağın cenubunda 
cephenin aralanndan mühim Ha • birçok noktaları İtalyanlardan geri 
beş kuvvetlerinin içerilere gireme - aldıkları bildirilmektedir. Bir ltal
meai için uçaklar çok ciddi taraa - cum edilmit ve bunlara ağır zayiat 
ıutlarda bulunacaklardır. yan erzak kolu muhafizlarına hü • 

Cenup cepheainde birçok müsa - verdirilmiştir. 

Habeşler Nası l Barışırlar? 
Adiıababa, 31 A.A. -Tecle Ha

variata, gazetecilere aıağıdaki aöz . 
leri aöylemiıtir : 

İtalyan - Habet anlaımazlığının 
kotarılmaar için Fransa İngiltere ve 
ltalya ariıaındi timdi görüımeler 

ypılmakta olduğu muhtemeldir Fa
kat ,unu aöyliyeyim ki, Habeıiıtan, 
İtalyanlar itral ettikleri yerlerden 
çıkımadıkça, yapılacak bütün teklif 
leri reddedecektir. Eğer İtalyanlar, 
topraklarımızdan çıkmazlaraa, IO· 

nuna kadar harp edeceğiz. 
Habeşistan, dünya haritasından 

silinmek istemiyor. Ülkemize yapı· 
lan ıililh ihracatına konulan embar 
ıonun kaldırılmaaı ile yakında hal 

Kral Meclisi 

yanmki kadar modern bir harp mal 
zemeaine ıahip olacağız( O zaman 
ltalyanlann üzerimizde hiçbir üs
tünlüğü olmıyacaktır. 

Alrikaya gidenler 
Napoli, 31 A.A. - 3,300 siyah 

gömlekli dün Biancamano gemisi 
ile Doğu Afrikaıına hareket etmİ§· 
ler ve limana akın eden halk tara
fından ıeliımlanmıtlardır. General 
Traditi ile gönüllü olarak giden iki 
oğlu da ayni vapurla Afrikaya ha
reket etmişlerdir • 

Siyah gö.mleklileri teftiş etmek 
üzere gemiye cıkan veliaht. asker 
tarafından coıkun gösterileri• kar 
ıılanmııtır. 

Dağıtabilecek 
Atina, 31 A .A - B. Kondilis, kralın, esas teşkilat kanununun kendisine 

verdiği bütün haklan ve bu arada ulusal meclisin dağıtılması hakkını kul
lanması pek tabü olduğunu söylemiştir. 

Japonların Verd iğ i Nota 
Pekin, 31 A.A - Havas Ajansı mümessilinin, iyi malUmat alan bir mem

badan öğrendiğine göre, Japon aleyhindeki faaliyetleri protesto eden Ja
pon notaııı !unları istemektedir: 

Pekin süel meclisinin kaldırılması, Pekin şarbayının istifası, gaynaskeri 
bölgenin Hopeinin pekin bölgesine yakın beş iline daha teşmili, mavi göm· 
lcklilcrden bazı banın tevkifi. 
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Ulustan Atatürk' e Saygı 

ft'lemleket Hainleri Tel'in Ediyor 
Atatürk'e Sevgisini Gösteriyor, 

Sililkede 
Silifke, 23 A. A. - Ba§ımıza, ba§· 

buğumuza yan bakanlar varmı§ · fı-
6ıltısı bizleri inletmiş. İnan dolu yü
reklerimizi kin ve intikam ateşlerile 
yakarak bütün Silifkelilerin cümhu
riyet alanında toplanmağa ve kanu
nun el koyduğu hainleri tel'in et• 
mekle olsun teselli bulmağa ve de
rin acılannı sindirmeğe koşturmuş
tur. Kurtarıcuuna bütün varlıiı ile 
inanan 20 milyon kafa ve kalb ı.cınin 
için ve senin işaretine atılmak, kur. 
duklannı korumak kayguau ile yaşı· 
yor. 20 milyon varlıklarını senin 
yoluna koymuş birer kaledir. Gözle
rimiz, ruhumuz, yüreğimiz her va
kitki gibi senin emrinde işaret ve 
buyruğunu bekliyor. Coıkun ve taş
kın sevginizi ıandmu bağlılıkları
mızı sunar, Türk ulusunun uluları• 
na yaşıyan millet kadar yaşa deriz. 
Yukardaki duygularını yüce katını
za ulaştırmak ödevini bana veren 
halk, cumurluk alanında toplanıp 
mitingi yapan binlerce halkın isteği
ni kıvanç ve orunçla yerine getirir, 
büyüğümüzün sağlık dilekleriyle 
ellerinden öperim. - Komite başka
nı S. Uğur. 

Nıuillide 
Nazilli, 23 A. A. - Büyük kurta

rıcımıza uzanan eller bulunduğunu 
duyan binlerce Nazilli halkı halkevi 
önünde toplandı. Yüksek gösteri§ler
le büyüklüğünüz ve kurtancılığınız 
anıldı. Hainler linetlendi. Ülkünüz 
ve emriniz çevresinde to~lanmak ve 
işaretinize canlarını vermek için bir 
daha and içtiler. Bu yüksek tezahü
ratı halk namına arzetmekle kendi· 
mizi bahtiyar sayıyoruz. - Halkevi 
başkanı Kutluğ, Asprbay Hasib, C. 
H. P. Başkanı Ç. Bilgen. 

Konyada 
Konya, 23 A. A. - Özü seninle 

\'e sunduğun ülkü ile i,nanh Konya 
Selçuk spor kurumu gençliği sana 
kıymak istiyen mel'un vatansızları, 
alçakları bütün nefretleriyle tel'in 
eder ve sana büyük önder canlarını 
armağan edecek kadar sevgileriyle 
dopdolu olduklarını söylerler. Derin 
hürmet ve sonsuz bir sadakatle bağ
lı olduğumuzu bildirmekle elleriniz
den öperiz. - Selçukspor Batkanı 
M. Oskay. 

Adanıula 
Adana, 23 A. A. - Türk ulusunu 

~ e Türk yurdunu kurtaran siz ünlü 
veCUlu Türk atuınJl);JJ.J'..J!Jlnuzun en 

• ku tsal tanıdığı ve taptığı yüce var
h{:ınıza alçaklığın en tiksindirici bir 
düşüncesiyle el uzatmak istiyen bir 
ko:nplonun ortaya çıkarıldığnn ga
zetelerde okuyup öğrenen biz Ada
nalılar bugün Ulu Atatürk'ümüzün 
heykeli önünde toplanarak birçok 
mel'un düşünüt ve davranı§ı silin
mez unutulmaz derin bir kin ve nef
retle. lanetle anıp karşıladık. Bütün 
Atatürk çocukları gibi Adanalı yurt
taş ve çocuklarınız kutsal v~rlığıruza 
kartı beslenen böyle alçakça duy
gular ta§ıyan kafaları kırmağa, yü
rekleri ezmeğe her gün her dakika 
andhdırlar. Bu andımızı yerine getir· 
mek için kendi hayatlarımızı biçe ve 
yoka sayarız. Biz Adanalı Atatürk 
çocukları büyük Türk nrlığnun ta 
kendisi olan Ulu Atamu;ın çevresin
de aarsılmıyan yıkılmıyan a11ındırıl
mıyacak bir çelik parçaaı gibi duru· 
yoruz. Hainler ve yeryüzünde yaşı· 
yan berkeı iyi bilsin ki senin tek bir 
kılına dahi kimse dokunamıyacaktır. 
Çünkü sen çelikten daha kuvvetli 
olan sonsuz ve derin sevgilerimizin 
zırhı içinde yatıyorsun ve yapya
caksın . Çok sayın önderimiz, çok 
kutsal Türk atası. Tanrı çok yıllar 
seni başımızdan ekıik etmeıin. -
Miting heyeti üyesi Sabih Uçok. 

No. 164 

Antal;yacla 
Antalya, 26 A. A. - Türk ulusu· 

nun sembolU olan yüksek varlığını
za kıymak istiyen alçaklara karşı 
tek bir kütle halinde ve nefretle a
yaklanan Antalyalılar bugün cüm
huriyet alanına y.lğılarak sevgili ulu
sal tellerine uzanacak uğursuz elle
ri kırmak husuıundaki ezeli ve ebe
di kararları ve andları hakkındaki 
sarsılmaz bağlılıklarım bir kere daha 
heyecanla tazelediler. En derin say
gılarımızla yüksek katınıza bildiri
riz. - Antalya Halkevi Başkanı S. 

Gölpuarı, 22 A. A. - Büyük 
devrimi ve kuruculuğunuzu çekemi
yen alçakların teşebbüsünü lanetle 
karıılar ve sevgili ıahsiyetinize uzun 
yıllar aağlık ve esenlik dileriz. -
Gölpazar İdman yurdu. 

Bolu, 22 A. A. - Atatürk'e yapıl
mak istenen sujkast haberlerini bu
eün okuyan Bolu halkı alçaklara de
rin bir kin ve nefret beslemiş, bu al
çaklığı tel'in etmit ve Atatürke son
suz sağlıklar ve minnet ve bağlılık
lar izhar eylemiştir. 

Afyon, 22 A. A. - En büyüğü
müz Atatürk'e kıymak istiyen ulus 
ve yurt diltınanlarının bu alaçkça 
yeltenişlerini acı ve tiksinti ile du
yan Afyon halkı bugün genel bir 
toplantı yaparak uğursuz ellerin kı
rılmasını beklediklerini ve Atatürk 
yolunda kanlarının son damlasını 
dökmeğe olan andlannı yenilediler 
ve hainlere karşı içlerinden kopan 
derin nefret duyg_ularını duyurdu
lar. 

Edremit, 21 A. A. - Yüksek 
Türk varlığını belirten en büyüğü
müzün kutsal hayatına yapılmak is
tenen auikasti göz yaıtarı ve linet 
duy~uları ile karııhyan bütün Edre
mitliler hükOmet mevdanında yap
tıkları mitingde büyük önderimize 
candan bağlılık ile saygılarını bil
dirdi. Ve çok yaşamasını dilediler. 
- C. H P Genyön kurulu başkaoı 
Cevdet .. 

Kepn, 21 A. A. -. Sana ve ül
kilne tek yürekle candan bağlılığı· 
mızı yalnız ve yalnız senin ve yarat
tığın durum için yaıadığımızı andla 
aöyler ve alçaklara linetler ederiz. 

- C. H. P . Baıkanı Yenice .. 

latanbul, 21 A. A. - Türk ulu
sunu esirlikten kurtaran aziz varlığı
nız canımız~n üstündür. tr6i b!be-

' tgimiz gfbi 9lkınd\ğitrtI'z yüksek var
lığtnıza kıymak istiyen hainler bu 
suikastleriyle yurdumuzun kurtuluşu 
nu da yıkmağı göze alan alçaklardır. 
Cümhuriyet devrinin feyzi ile mey
dana &elen ulusal endüstri de kuru
luşunu ancak sana borçludur. Şahsi
yetinize kasteden hainlerin bu al
çaklığını bütün endüstri erbabı tek
mil ieçileriyle beraber lanet eder. 
- İstanbul endüstri birliği başkanı 
Dokuman. 

Kargı, 2"! A. A. - Ulusumuzun 
ulusuna bir suikast tertip edildiğini 
dinmez acılarla duyduk. Cümhuri· 
yet alanında köylülerimiz anıtınız Ö• 
nünde toplanarak teıebbüslerini la· 
netle kartıladığıımz canilerin yok e· 
dilmelerini heyecanla diledik. - Kö
yümlU adına Talit. 

Ereyli, 25 A.A. - Bufün Cumhu· 
riyet alanında toplanan binlerce E
reylili gözbebekleri sevgili Atatürke 
yağınç yapmak istiyen alçak hainle
ri lanetlemiştir. Ulu Öndere kartı yü 
rekten aağl k ve bağlılıklarını bir ke· 
re daha gösteren halk &elecek her 
tehlikeye göğüs germek ve yo1unda 
ölmek için andiçmit olduklarını 
sonsuz saygılarımızla arzederiz. -
Miting Başkanı Şarbay ve F. Cimit. 

Serik, 25 A. A. - Size uzatılmak 

KIRMIZI VE SiYAH 
babam, hakiki babam değilse ben 
öyle bir canavar olmaktan kurtul
dum demektir!., 

Julien'in kendi kendine böyle tey
ler söyleyip durmasından on beş gün 
sonra, ordunun en parlak alayların
dan biri olan on beşinci süvari ala
yı, Strasburg talim meydanında, 
harp nizamında dizilmişti. M. le ehe· 
valier de La V ernaye, Alsace'ın en 
güzel atına, kendisine tam üç yüz al
tına mal olan atına binmitti. Adını 
bile işitmediği bir alayın kayıtların
dan baıka biç bir yerde aateimen· 
lik etmeden doğrudan doğruya teğ
men oluvermitti. 

Hisse, beyecal)& kapılınadıtnu ıCS. 
teren tavrı, sert ve hel'?len hemen 
hayvanca bakıılar, benzinin uçuklu· 
ğu, hiç bir ıeyle kaybolmıyan ıo
ğukkanlılıiı, daha ilk günden onu 
tanıtmağa batlamıştı. As bir zaman 
geçti, kusursuz ve ölçü-bilir nezake
ti, gerek tabanca, ıerek kılınc kul
lanmaktaki ustalığı (bu meziyetini 
öyle pek yapmacığa tenezzül etme
den göstermişti), kimsede onunla 
duyulacak surette alay etmek heve
ai bırakmadı. Beı altı • günlük bir 

STENDHAL 
tereddüd devresinden sonra alaydan 
hemen herkes ona dostluk, iltifat 
gösteriyordu. Şakacı ihtiyar sübay
lar: "Bu delikanlıda her şey var, 
yalnız gençlik yok!,, diyordu. 

Julien M. Chetan'a, artık son de
rece ihtiyarlık çağına gelmiş olan es
ki Verrieres cure'sine bir mektup 
yazdı: 

''Ailemin beni zenginleştirmesine 
sebep olan hadiseleri elbette duy • 
muısunuzdur; bunu sevinçle karşıla
dığımzdan hiç şüphe etmem. Size 
bet yilz frank yolluyorum; bu para
yı, vaktile benim de çektiğim yok· 
ıuzluktan kurtulamamıı olan zaval· 
Wara, vaktile bana yardım ettiğiniz 
pi bucün de kendilerinden yardı
mının eıirgea ı liğiniz fakirlere ses
sizce, benim adımı söylemeden da
ğıtmanızı rica ederim . ., 

Julien'in ıa.deri.ni bürilY. n kendi
ne mağrur olma değil, yükselme hır
sı idi; ama yine de dış görünüşe 
aldırmazlık etmiyordu. Atları, üni
formaları, adamlarının üstü başı, bir 
büyük lnıiliz aailzadeıinin bile göğ
ıünü ıermege yetecek bir tertiplilik 
gösteriyordu. Gerçi iltimaala teğm:n 

istenilen kötü ellerin kırılacağına 
inanımız olduğunu söyler alçakları 
tel'in ederiz. - Serik halkı namına 
Şarbay F. Tugı)y. 

Pınarbaşı, 25 A.A. - Biz Pınar
başılılar, ilçemize ulaşan suikast ha
beri ile dağlandık. Ulusumuzu ka
ranlıktan ışığa vardıran çok değerli 
Önderimize karşı kurulmak istenen 
fenalığı ve kuran hainleri bir miting 
§eklinde toplanarak cihan önünde tel 
in ediyoruz. Yüce Atatürkümüzün 
huzurunda sonsuz saygı ve sevgiler
le jğiliriz. - Pınarbaşı miting kuru
mu namına parti başkanı T. Tun
cer. 

İmroz, 25 A. A. - Yüce varlığı
nıza caniyane kasıtta bulunmak iste
nildiğini adada bugün teessür ve he· 
yecan içinde duyduk. Sizin çok ö
nemli ulusal ve tarihi kıymetinizi 
anlamıyanların bilmiyenlerin bu ulus 
arasında ve bu yurtta yeri yoktur. 
İlçenin bütün işyarları ve halkı her 
an sağlığınızı dilemektedir. Hainle
rin, suçluların hemen cezalarının 
verilmesini isteriz. - Selim İmece. 

Taşucu, 25 A. A. - Size kıyacak 
hain ve alçak elleri her zaman her 
yerde kırmaya hazırız. Kamun hal
kının son yağınç üzerinde derin te
essürlerini bildirir bütün kamun hal
kının namına sonsuz saygılarımızı 
sunarız. - C. H. P. Başkanı Ayci
ner. 

Ş. Karahisar, 25 A. A. - Bu sa
bah Cumhuriyet alanı &enin için tek 
bir kalp gibi çarptı. Uzanmak istiyen 
elin ııızısmı can evinde duydu. Bin 
bir kal!? gibi o ele lanet etti. O kalp 
seni seveceğine, ~ni koruyacağına, 
sana inanacağına ve seninle yürüye
ceğine bir daha ant içti. Yüksek ka
tınıza saygılarımla bildiririm. - C. 
H. P. Başkanı Rüştü Özsan. 

Alpullu, 25 A. A. ~ Toplanan 
gençlik size karşı uzanmak istiyen 
hain ellerin kırılmasını, kem bakışlı 
gözlerin oyulmasını heyecanla ister. 
Ve uzun yıllar sağlığınızı diler. 
- Alpullu spor ikinci başkanı Dr. 
Şükrü Gören. 

Kuruçay, 25 A. A. - Yücemize 
alçakça yapılmak istenen teşebbüsü 
duyduk. İçten gelen coşkun toplan
tımm yaptık. Sizin için gelecek bü
tün felaketlere göğüs gerdiğimizc, 
bu uğurda hayatımızı feda edecegi
mize, her zaman başkanımız gör
mek iıtedilimize ant içtik. Uzun ö
mürler diler derin s~vgi ve saygıla
rımızı sunarız. - Kuruçay halk 
toplantısı namına gençlerden Ramiz, 
halktan Hüsnü Mustafa, Tüccardan 
Felek. ( 

Ku~uçay, 25 A. A. - Yücemize 
yapılmak istenen te~ebbüsü duyduk. 
Sizin her zaman sağlığınızı candan, 
bu işi yapanların bir an evvel kahre
dilmesini yürekten temenni ederiz. 
İlçemiz namına uzun ömürler dile
riz. - Şarbay Başkanı Hüsnü. 

Elmalı, 25 A. A. - Bütün parti
liler Büyük Bagkanlarının varlığına 
uzanmak istiyen hain elleri tel'in 
ederler. - Parti başkanı H . Akka
ya. 

Malkara, 25 A. A. - Yüce var
lığına ve yarattığın mutlu devrime 
kıymak istiyenleri Malkaralılar bü
tün yüreğiyle lanetler ve sağlığınızı 
dileyerek sonsuz saygılarımızı suna
rız. 

Elmalı, 25 A. A. - Yüksek varlı
ğınıza uzanmak istiycn hainleri El· 
malılılar Jıep bir arada ve size olan 
sağlam bağhlıklarla tel'in ettiler. -
Şarbay A. Akkaya. 

Maçka, 25 A. A. - Ulus ve yur
dumuza ömür ve can veren aziz var
lığınıza son vermek istiyen yurt ha
linlerinin kötü duygularım tel'in ve 
ulusumuza şeref veren sağlığınızla 

olmuıtu: fakat o rütbeye atandığı
nın daha ikinci günü, bütün biiyük 
generaller gibi en geç otuzunda baş
kumandanlığa erebilmek için, yirmi 
üçünde teğmenliği aşmak lazım gel
diğini hesa~ıyordu. Şan ve şöhret
ten, bir de oğlundan başka düşünce
si yoktu. 

Julien, böyle en ateşli yükselme 
hırsı heyecanları ile yandığı bir sı
rada. La Mole konağının genç uşak
larından birinin geldiğini görüp 
hayrete düştü: bu adam Mathilde
den bir mektup getirmiıti. ' 

''Her şey mahvoldu; hemen gelin, 
yetişin, her fedakarlığı göze alın, 
izin vermezlerse kaçın. Paris'e varır 
varmaz beni ..• sokağının , , , nu
maralı evinin JCüçük bahçe kapısı ya
nında bekleyin ... Ben gelir, aiziı;ıle 
konuşurum: belki sizi bahçeye ala
bilirim. Her ıey mahvoldu, bana 
öyle geliyor ki hiç bir umut da kal
madı: ama bana güvenebilirsiniz, be
nim en 'kara günde de size bağlı ve 
metin olduğumu göreceksiniz. Sizi 
seviyorum . ., 

Julien birkaç dakika içinde albay
dan izin kopardı ve dolu dizgin 
Strasburg'dan yola çıktı; fakat içini 
kemiren dayanılmaz merak, Metz'ten 
öte, yine atla gidebilmesine engel 
oldu. Bir yolcu arabasına atıldı; ina
nılmaz bir süratle yol aldı ve Mat
hilde in söylediği yere, La Molc k~ 

___ ....,.... 
FAVDALI 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

1STANBUL 

18: Bayanlar için jimnastik. Bayan 
Azade Tarcan. 18.20: Dans musikisi. 19. 
50 : Bayan Klzım keman solo. 19.10: 
Foto Süreyya konuşuyor. 19.30: Maryo: 
Gitar solo. 20: Ulusal ekonomi ve arttır· 
ma kurumu adına konferans. 20.30: Stüd
yo orkestraaL 21 : Radyo caz ve tango 
orkestraları. 21.30: Son haberler - Bor
salar. 21.50: Plak neıriyatı. 

ViYANA 

18.15: Adsızları mezarda ziyaret (Rc
portaj). 18.25: Sözler. 18.55: Richard 
Vagner'in ·~arstfal,. operası (Operadan 
nakil). 20.45 : Duyumlar • Spor. 23.45: 
Duyumlar - Son. 

BÜ KREŞ 

13-15: Plik ve duyumlar. 18: Radyo 
orkeıtraııı. 19: Sözler. 19.20: Serenadlar 
ve hafif havalar. 20: Duyumlar. 20.15: 
Plak. 20.35: Operadan röle. 23.45: Yaban
cılara duyumlar. 

VARŞOVA 

18.20: Opera parçaları. 18.50: Spor. 19: 
Oda mUzifi. 19.30: Sözler. 19.45: Plak -
Sözler. 21: Mozart'm son eserlerinden -
Sözler. 22.15: Şarkılar. 23.30: Pllk. 

BUDAPEŞTE 

17: Bertha aalon orkeııtruı. 18.25: 
Söylev. 19: Verdi'nin "Rekuim .. operası. 
20.50: DuYUmlır. (Yortu münasebetile 
tatil). 

MOSKOVA 

19.20: Konser. 20.30: Edebiyat. 22-24: 
Yabancı dillerle yayımlar. • L 1 M AN 

HAREKETLERi 

Buıün timannnızdan ıidecek vapurlar: 
Saat 

9,- Mudanyaya Kocaeli 
9,- İımite Uıjur 

11,- Mersine Jnebolu 

Buciln limanımıza ıelecet vaı>urıarı 
Saat 

8,- Ayvalıktan Merıı1n 
16,15 lzmitten Ayten 
17,- Mudanyadan Asya 
17 .- İakenderiyeden Ege 

• 
NÖBETÇi 
ECZANELER 

Eminönilnde Agop Minasyan - Divan-

uzun yıllar batımızda kalmanız içten 
gelen dileğimizdir. Çözülmez bağlı
lığımızı sonsuz saygılarla anarım. -
Maçka C. H. P. ilçe yönetim kurulu 
başkanı Ömer Bayrak. 

Kilis, 25 A. A. - Yapılmak iste
nilen suikastı Antakya ve İskende
ronlular nefret ve kinle karşılar, U· 

l~•umu,up ba•ında ço~ u.ıun yıllar 
saadetle var olmanızı dileriz. - Az· 
mi Samlıı, Altuncu Sabahattın Ezer. 

Siverek, 27 A. A. - Türk camia
sının emek ve ekmeğiyle büyüyerek 
yükselen bazı hainlerin meydana çı
karılan suikasti millet ve vatanın 
can evine saldırmış bir alçaklık ol
duğundan gayanr teellüm bulunduk· 
!arını ubudiyetimle arzeylerim. -
Umi Odabaıı. 

Kiği, 25 A.A. - Asil Türk mille· 
tinin göz bebeği olan büyük baba
mıza suikast yapmak istiyenleri tel
in eder sevgili Atatürkümlize kaza 
halkının içinden gelen ıevgi ve te
zahüratlarını halk namına sunarım.. 
- Şarbay H. Özdemir. 

Karaköse, 25 A. A. - Sana uzan
mak istiyen kirli ellerin adaletin 
pençesine düştüğünü duyduk. Doğu 
illeri çocukları büyük Atasına kal
kan bu ellerin kırılmasını iativor. 
Işığın üstümüzden ek \k olm<\ ' •
Bütün halk namına Halkevi Başka· 
nı H. Meriç. 

Elmalı, 25 A. A. - Manifaturacı
lar yüksek varlığınıza uzanmak isti
yen hainleri tel'in eder. 

Elmalı, 25 A. A. - Yurdun için
de gözbebeği olan yüksek varlığına 
uzanmak isti yen kirJi elleri, sos yete

. miz. sana derin bağlılıkları ile ezer. 
- Elmalı elektrik sosyetesi. 

nağının küçük bahçe kapısı yanına 
vardı. Kapı açıldı ve hemen Mat
hilde, ayıp mayıp düşünmeden, onun 
kollarına atıldı. Çok şükür ki daha 
sabahın beşi idi - e rokakta kimse
ler yoktu: 

- Her şey mahvoldu; babam, göz
yaşlarıma dayanamıyacağından kor
karak, perşembe gecesi çıktı, gitti .. 
Nereye? kimse bilmiyor. Bu mektubu 
bırakmış, okuyun. 

Arabaya binip Julien'in yanına o
turdu. 

"Her şeyi affederim ama sizi, zen
gin olduğunuz için bagtan çıkarmak 
tasarını affedemem. Zavallı kızım, 
işte hakikat bu. Size şerefim üzerine 
yemin ediyorum, o adama varmanrza 
hiç bir vakit razı olmıyacağım. 
Fransa sınırlan dışında, daha iyisi 
Amerikada yerleıip oturmağa razı 
olursa ona yılda on bin frank veri
rim. Onun hakkında aahk almağa 
çalııtım; gden cevabı okuyun. Ma-
9am de Renale'e mektup yazıp sor
mamı bana o küstah, kendi söyledi. 
O adama dair bir şey yazacak olur
sanız, bir satırını bile okumam. Pa
ris'ten de, sizden de nefret ettire
ceksiniz. Bundan olup biteceklerden, 
rica ederim, kimseye bir şey sızdır· 
mayın. O alçak adamdan açıkça vaz-
geçersiniz, bir babaya kavuşursu
nuz . ., 

Julien soğuk-kanlılıkla sordu: 

BiLGiLER 

yolunda Esat - Unkapanmda Hasan Hu
lüsi - Sehzadebaşında Üniversite (Ki
mi!) - Kumkapıda Belkis - Sehrcminin
de A. Hamdi - Samatyada Trofilos -
Aksarayda Etem Pertev - Fenerde Vi
tali - Karagiımrükte Suat - Galatada 
Mahmudiye cad. Mişel Sofranyadis -
Taksimde Taksim - Kalyoncu kulluiun· 
da Beyoilu - Hamamda S. Barunak
yan - Büyükadada Sinasi Rıza - Hey
belide Yuıııf - Eyüpte Hikmet eczane
leri. 

SİNEMALAR 
TİYATROLAR 

Bu rece saat 20,30 da. Cumartesi - Pa
zar Matine 15 te. Büyük bir temsil hi
disesi : BABA. Beynelmilel meşhur aile 
piyesi. 3 perde. Ayrıca Naşidin komedisi. 

Yakında: HAMLET 
Her tarafa tramvay. Telefon: 22127 

• ŞEHIR TIY ATROSUNDA 

1 İkinciteşrin cuma günü ıkpmı ıaat 20de 
Tohum. 2 İkinciteırin cumartesi cünü 
cwndüz saat 15 te Çoruklara. 2 ikinciteı
rin cumartesi ıünü akşamı saat 20 de Saz 
Caz operet. 3 İkinciteşrin Pazar cün
duz saat 10 da çocuklara. 3 İkinciteırin 
Pazar gündüz aaat 15 te Saz, Caz operet; 
3 İkincite::ırin pa:.ı:ai' akıamı ıaat 20 de 
Saz Caz operet. 

• 
TEPEBASl BELEDİYE GARDENBAR 
Kışlık salonu açıldL Her ıkeam mUsik, 

danı, varyete numaralan Kabare nefis 
alakart ve tabldot yemekler ehven fiat
lar. Pazar ıünleri 17,30 da çaylı danı, 
varyete, çay komple 75 kun11-

e 
FRANSIZ TİYATROSUNDA 

SÜREYYA OPERETİ 

Bu akpm 20,30 da 
Cumarteıi, Pazar matine 16 da 

BAY - BAYAN 

Büyük Operet 
Giıe gündüz açıktır, Telefon 41819 Ya

zanlar: Mahmut Yesari ve Necdet Rüıtü. 
Beııtellyenler: Sezai ve Seyfttin Aaaf. 

• • Sara,.: Monte Kristo 
• Alkazar: 17 No. lu Polis otomobili 
• Şık: Son cünahun - Kokaraça 
• ipek: Marahuana 
•Melek: Sevginin ıcsi 
• Türk: Vahşi atlar krah (Rekı) 

• Silmerı Kemanlar çalarken 
• Yıldııı.: Roberta 
• Milli: Her 'ey ıcnin için 
• Oıküdar Hale: Karımı ben öldürdüm, 
Makineli adam. 

YENi NEŞRiYAT 

AYDABiR 
Ressam Münif tarafından yapıl

mış dört renkli ıık bir kapak içinde, 
en güzel yazılar, resimler ve fotoı
raflarla dolu olarak 84 sayfa çıktı. 
(Aydabir) in bu sayısı, ayni tarzda 
çıkan Alman, Amerikan mecmuaları 
kadar zengin ve güzc:ldir. 

Edebiyat kısmında: Faruk Nafiz, 
Halit Fahri, Orhan Seyfi. Yusuf Zi
ya, Halide Nusretin şiirlerile Reşat 
Nuri ve Sabahaddin Alinin birer hi
kayesi, Fikir ve sanat kısmında: Pe
yami Salanın (Kari Marks ve Namık 
Kemal makalesile Nurullah Atacın 
bir tetkiki vardır. Tarih kısmında: 
(Avcı Sultan Mehmet) Ahmet Re
fik. Mülakat kısmında: Şair Leyla, 
eski Boğaziçinin aaz ve mehtap eğ
lencelerini anlatıyor. Hüseyin Cabit, 
Ağa oğlu Ahmet, Fazıl Ahmet, İzzet 
Melih hayatta kaçırdıkları fırsatları 
söylüyorlar. Dişçi Müftü zade Akif 
dökülen saçları çıkardığını iddia edi
yor! 

Fen kısmında: Kıymetli doktor 
Ekrem Şerif (Tansiyon merakını) i
zah ediyor. Abdülfeyyaz Tevfik 
(Tozun kıymeti) ni anlatıyor. 

Spor kısmında : ( A vrupada seyret
tiğim ilk maçta Be kiri görmüştüm 1) 
Sait Çelebi. Bunlardan başka: Ser· 
met Muhtarın bir yazrsile, sinema, 
moda yazıları ve memleket, dünya 
haberleri vardır. 

Perşembe 
Perşembenin 31 inci saym renkli 

ve on altı sayfa olarak çıktı. Bu sayı· 
da Ziya Şakirin Osmanlı tarihinde 

- Hani madame de Renale'in 
mektubu? 

- İşte. Vermek için biraz ha.ıu· 
lanmıı olmam daha doğru buldum. 

MEKTUP 

''Dinin ve ahlakın emirlerine karşı 
borçlu olduğum vazife beni bu ağır 
işe, size bunları yazmağa mecbur e
diyor: bir kimseye kötülük ediyo• 
rum ama buna, dinlenmemesi günah 
olacak bir vicdan buyruğuna uyarak 
ve daha büyük bir kötülü~\· n önüne 
geçmek için katlanıyorum. Bu an
da duyduğum ıstırap, vazife hissin
den üstün gelmemelidir. Hakkında 
bütün hakikati söylememi istediğiniz 
adamın yaptıkları pek karıtık, hatta 
şeref ve namus mefhumlarına pek 
aykırı göründü. Hakikatin bir kıs
mını ört bas etmek daha münasip 
bulundu; gerek ihtiyat, gerek din 
öyle emrediyordu. Fakat mademki 
onun yUzUnU öğrenmek istiyonunu.ı, 
size bildiğimi gizlememeğe borçlu· 
yum: o adahun hareketi, benim an
latabileceğimden de daha çirkindir. 
Fakir ve gözü aç olduğu için, .zayıf 
ve zavallı bir kadını baıtan çıkarar'k 
kendine bir mevki edinmek, meyd'a
na çıkmak istedi. 

''M. J .. nin din, iman tanımadığı
m da ilaveye mecbur olduğumu da 
söylemek boynumun borcudur. Eli
mi vicdanıma koyup düı;ününce, o a-

BORSA 
~ 
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PARALAR 

Al11 

Sterlin 617,-
Dolar 124,-
20 Franıı.ı franıı 165,-
20 Liret 168,-
20 Belçika francı 80.-
20 Drahmi 22.-
20 lniçre fr. 115.-
Florin 82.-
20 Çek Kuron 93.-
Avusturya ıilin 22,-
Mark 33,-
Zloti 22,50 
Penıo 24.-
20 Ley 14.-
Leva 22.-
20 Dinar 52.-
Yen 34-
tıveç kurona 3).-
Altm 141,-
Mccidiye 53.-
Bınkııot 232,-

ÇEKLER 

Pariı üzerine 
İngiliz lirııı 
Dolar 
Liret 
Bclca 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Mark 
Zloti 
Peaıo 
LC7 
Dinar 
Yen 
Çcrııonı. 
lıvcç kuronu 

ESHAM 

620,-
126,-
168,-
172.-
82.-
24.-

11s-
84.-
96.-
23.-
35,-
24.-
25.-
15.-
24.-
54.-
35.-
32.-

943,-
53,50 

234,-

12,05 
618,50 
0,79,42 
9,77,72 

4,72 
2,44,75 

63,90,86 
1,17.lS 

19,21,30 
4,24,70 
1,97,63 
4.21.-
4.51.40 

63.77,55 
34,9fl.31 
2.71.H 

10.91 
3,13,80 

lı Bankası Mü.. 92.-
., ,. N. 9,60 
,, ,, H. 9,70 
Anadolu % 60 24,80 

.. % 100 40,-
Sirlrebnayriye 15' 
Tramvay 22,50 
Bomonti - Nektar 7,-
Terkoı 14,75 
Reji 2.15 
Aslın Çimento 1,95 
Merkez Bankası 58,25 
Oamınh Bantaıı 22,-
Telefon 9,-
lttihat Deiirmencilik A.T.Ş. 9,25 
Şark Deiirmenleri 0,71 
Şark Merkez Eczaneal 4.-

TAHViLAT 

Rıhtım ıo.-
Anadola 1 •e ll Kapon !ıeaik 41,80 

,, III 42,50 
Anadolıı müme111il 44,80 

iSTiKRAZLAR 

·~~=-Tiir'l "BorCll ı 
II .. .. 

25,10 
99,-

.. ,, III 
İstikrazı dahili 
Erıanl 9!1-

maktül kadınlar tefrikası, Su.at De~ 
vigin edebi romanı, Mahmut Yesarı
nin hikAyesi, Halide Nusret Zorlutu• 
nanın Batıdan Doğuya. isimli seya • 
hat notları, M. Sami Karayelin Aske
ri mekt~plerin spor ıenlikleri yazıst• 
Kemal Ongörenin Osküd.ardan An•• 
doluya silih ve cephane nasıl kaçı• 
nldı &ibi yazılar vardır. 

Yeni Adam 
96 ıncı cayw çıktı. 1çindekilerS 

Kısa tetkik ve tenkitler, Atatürk ı:ı• 
demektir? Virgül, Güneş getiren ,._ .. 
ta. İsmail Hakkı .. İdeal düşkünlerlt 
Kerim Şadi. Marksı nasıl tanıyorla~1 
Cami. Gc:nel durum (~iyasa). Kültiit 
tetkikleri, İsmail Hakkı, Tarihi n~~ 
öğrettim? İlim haberleri v G. Do 
kişi. Yabancı kelimeler, İsmail Halı• 
kı, Ölüler (dram) . 

Ahmet Oğlu Ahmet 
M. Şevki bu ad altında topladıl' 

küçük aavat hikiyelerini kitap b• " 
tinde netretmittir. Kitap, Aktaı; 
Matbaasında basılmıştır. Nefis b 
cilt halindedir. 

damın girdiii evde muvaffak oıın-~ 
için, kullandığı çarelerden birinin ° 
evde en çok ıözü geçen kadını ~r 
tan çıkarmak olduğuna kanaat geU: 
meğe mecburum. Biricik arzusu e~ 
efendisini de, paraaını da ele ı~ 
mektir, fakat menfaat aramaz 1 
göziikerek ve birtakım roman ciiJIY 
leleri okuyarak bu arzusunu gizler; 
Bir evden çıkınca da orayı fela~e 
içinde, vicdanları ebedi azablar içııı" 
de bırakır,. vı. va. vs. 

Gayet uzun ve gözyaıları ile yırl 
ıilinmit olan bu mektup, madaaıe d~ 
Rcnale'in kendi eli ile yazılaıJt~ 
hatta her vakitkinden daha fazla ıJ 
•enle kaleme ahnmııtı. J ulien oıı 
okuduktan eoma: it 

- Dotrueu M. de La Mole'a ~ı· 
llY demete dilim varmaz, deu-: 
baldı ve ihtiyatlıca hareket edi~ 
Haqi baba kalkar da kızını öyle 
adama verir? Adieu. .p 

Julien arabadan atladı ve sok~ 
bapnda bıraktığı yol arabasını ,,, 
di. Mathilde'i unutmuı gibi glS dl' 
kilyordu; kız onun arkaaından ~,,.. 

yim dedi ama dükkancılar birer t;,r 
kapılarının önünde gözükmeğe dit 
lamıılardı, hepsi de onu tanır1'' ı• 
bunun için hcıDCn bahçeye girı"e 
mecbur oldll. ~ 

[ A r ka$1 vır 
N.ATA 
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lıtanbu) Har•ci Askeri 
Kıtaatı ilanlan 

Demirköyün 12,000 kilo 
k_u~u üzümüne, 15,000 kilo 
Pılavlık pirincine, 2400 kilo 
zeytinyağına, 24,000 kilo 
tuzuna, 12,000 kilo makar
~~sına, Pınarhisarın 70,000 
ılo Vizenin 85,000 kilo ar

Pasına, D e m i r k öy ü n 
~~O,ooo kilo arpasına, 250 
ılo samanına ihale günü is

t~kli çıkmadığından hepsi
n_ın pazarlıkları 6 İkinciteş
rın 935 çarşamba günü sa
~t 15, 16, 17 ye bırakılmış-
ır. İsteklilerin Vize Satın

;ın:ıa komisyonuna gelmc
erı. (409) (6807) 

••• r 510320 kilo yulafa istek-
~··Çt~madığından pazarlığa 
0~ulmüştür. Pazarlığı 4 

~~ınciteşrin 935 saat 15 te
ır. Yulafın mecmu tutan 
~80~7 lira 60 kuruş olup ilk 
ern1natı 2105 lira 7 kuruş

~ur. Şartnamesi her gün An 
ara levazım amirliği Satın

~l~~ komisyonunda görü
;bılır. Pazarlığa iştirak e-

CCeklerin 2490 sayılı kanu 
nun 2 ve 3 maddelerine gö
re iktiza eden vesaik ve mu-
::kka~ t~minatlarile birlik-

bellı gun ve saatte komis
~ona J!'elmeleri. ( 3 6 8 ) 

(65ı9) 8758 

2.&ıyı 
pı~ - 3596 numaralı kamyonun 
t akaaı zayi olduğundan hükmü yok· 
Ut, 

Galata Mumhane caddesi No. 66, 

74 Adil B. fabrikası 

So- k 
tı gu ınl aldınız? Batınız mı ağ-

>'Ot? ffiç d"" .. lCA uıunmeden bir YENİ 

za ŞE ılmız. Sıhhat ve neıenizi ka
So ~taınız. Birlik kutusu 7 1/2 12 lik 

uruı. ' 
............ 
~--------

1!.Dr. A. KUTIEL 
ataköy Topçular caddesi N .33 .... 7823 =----------~ .~Uın\ : · .. ,n·yat y J • ~n "Utij. E ve azı ış en ..... 

tıliıc :.. ~em izzet BENiCE. Gazete-
t«nb ~t~ar.ıhk r. A ~irk~ti. 11-
Baaw~- • Ankara caddeıi. ı 00 

~tı yer : TAN Matbaası 
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Adapazarı icra Memurluğundan: 
Bir borca kartı merhun olup para

ya çevrilmesine karar verilen ve ta. 
mamına yeminli üç ehli vukufla 7000 
lira kıymet konulan Tıfcılar mahal
lesinde ve Dutdibi mevkiinde vaki 
üatilnde 18 oda altında bir ahır ve 
dokuz dükkan ve bir kıraathane ve 
bir kahveyi müıtemil hanalti denilen 
hanın Akkadın ve Aliye ve Sevime 
ait dört hiHe itibarile ilç hissesi bu-
günden itibaren açık artırma ile Qtı• 
şa çıkanlmı§ ve artırma prtnameai 
herkes tarafından görülebilmek üze
re 4-11-935 tarihinden it~baren icra 
divanhaneıine talik edilmif olacak -
tır. 

Birinci artırma ile aatııı 5-12-935 
tarihine müaadif perıembe günü sa
at 16 ve icabında ikinci artırma ile de 
satışı 20-12-935 tarihine müsadif cu
ma g'Ünil ayni saat 16 da ve Adapa
zarı icra dairesinde yapılacaktır. Ar· 
tırmada gayri menkule tahmin olu -
nan kıymetin % 7 5 ini bulursa gayri 
menkul en çok artırana ihale oluna -
cak aksi takdir!le gayri menkule tah
min olunan kıymetin " 7 5 ini bul • 
mana 2280 aayılı kanuna tevfikan 
satıJ beJ sene müddetle tecil oluna
cak ve artıranlar taahhütlerinden 
lı:urtulmuı olacaklardır. 

Alacakları tapuda kayıtlı olmıyan 

alacaklılarla diğer alakadaranın ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu hakları· 
nı ve huauaile faiz ve masrafa dair 
iddialarını ilin tarihinden itibaren 
20 gün içinde icraya müracaatla kay
dettirmeleri aksi takdirde alacakları 
tapuda kayıtlı olmıyan alacaklılann 
satıf bedelinin paylapna11Ddan mah
rum kalacaklardır. 
Artırmaya iıtiraki için müıteriden 

kıymeti muhaınmlneıinin % 7 bu • 
çuk nisbetinde pey akçeıi depo et • 
meleri lbımcbr. 

% 2 buçuk telllliye ve feraf ve 
teslim ıibi maaarifatın müıteriıine a
it olacağı ve müfteri ihale bedelini 
ihaleyi takip eden yedi ıün içinde 
defaten vermesi mc,rut olup aksi 
takdirde İcra ve İflas kanununun 
133 üncü maddesi dairesinde muame· 
le yapılacaktır. Müıteriden satıı 
günlerinde satıı yerinde hazır bu -
lunmaları ve fazla malümat a]mak ia
tiyenlerin icranın 935-380 aayıail~ 
müracaatları lüzumu ilin olunur. 

(16088) 

, 

·' 

~} ~~-., 
I 

~ _, ; 
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Yüksek Mühendis mektebi Arttır
ma ve eksiltme komisyonundan: 

Teahhüdünü ifa etmiyen müteahhit nam ve hesabına 
açık eksiltme ile (20) aded masa ve dolap alınacaktır. 
Tahmini fiatı 700 ve teminatı da 52,5 liradır. Eksiltme 
1-i 1-935 saat 14 tedir. Şartnamesini görmek için her 
gün eksiltmeye girmek için belli gün ve saatt~ komisyo-
na müracaatlan. (6434) 8735 

--....... ı-------------------------------·---
ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Sahası Bir met~osu- Muvakkat 
M. mu- nun değer teminat. 

Aksarayda Çakırağa M. Küçük 
rabbaı kıymeti 

Langa bostan S. 46 emlak N. e-
vin arkasında bir yüzü bir buçuk 
diğeri altı seksen santim murab-

, 

bamda kulei zemin 10,20 3,5 2,68 
Almlrayda Küricçüba§ı M. Kü-
çük Langa cd. 119 em!ik No. h 
evin arkasında 1 yüzü bir buçuk 
diğer yüzü altı metre 70 santim 
olan kulei zemin yeri 10,05 3,5 2,64 

Yukarda semti saıhası bir metrosunun değer kıymeti ve mu
vakkat teminatları yazıh olan kulei zemin yeri alakadarları ara
sında satılmak üzere ayn ayrı açık artırmaya konulmuştur. 
Şartnameleri levazun müdürlüğünde görülür. Artırmaya gir
mek istiyenler hizalarında gösterilen muvakkat teminat mak
buz veya mektubile beraber 18/ 2 citeşrin 935 pazartesi günü sa-
at ıs de daimi encümende bulurunahdır. "B.,, (6840) - - ------------------------· 
Cibalide odun iskelesi sokağında ya
zıhane yeri 
Cibalide odun iskelesi sokağında ya
zıhane yeri 
Cibalide odun iskelesi sokağm<ia 4 N o. 

Seneli.k mu- Muvakkat 
hammen kirası teminatı 

1,35 

18 1,35 

yazıhane yeri 18 1,35 
Yukarda semti, senelik muhammen kirası ve muvakkat temi

natları yazılı olan mahaller 936 senesi Mayısı sQnuna kadar ki· 
raya verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. 
Şart~eleri lev.azıım müdü~~üğ~e görülür. Arttırmaya gir
mek ıstıyenler hızalannda gosterılen muvalclcat teminat mak
buz veya. mektubile beraber 6/ 2 citeşrin 935 Çarşamba günü saat 
15 de daımi encümende bulunmalıdır. (B.) (6658) . 

Senelik mu- Muvakkat 
hammen kirası teminau 

Hasköyde Hasköy caddesinde 171/ı73 
No. lı dükkan 36 2 10 
Heybeli Adada Yalı maıhallesinde Ay- ' 

• yıldız S. eski belediye mevkii 36 2, 70 
Beyoğlu Tcpebaşı M. Meşrutiyet cd. 8 

•!il- R!l!!!!!lll!l!!lm!!!!!!!illl!!i!ll .. ililliiiil!!!!!!9• No. lı dükkin 

Deniz yolları Şişli - Mecidiyeköyünde Mecidiyeköyü 
1S6 11,70 

c~ 18 metre murabbaı yol artrkı yeri 
1 Ş L E T M E S 1 Alıpaşada Hopyar M. Alipaşa cd. ıo7 

Acenteleri: KanldSy KBprDbatı No. lı dükin 42 3 ıs 

18 1,3S 

Tel 42362 - Sirked MllhUrdar· _Yukarda semti senelik muhammen kiraları ve muvakkat te-
tı-ıade Han. Tel Z2740 111111 ~matları ~:a~ılı olan mahaller 936 senesi Mayısı sonuna kadar 

T kıraya verıl1!1ek üzere ayn ayrı açık arttırmaya konulmuştur. 
rabzoq yolu ~a~namele~ı levazım müdürlüğünde görülür arttırmaya girmek 

ERZURUM .,•puru 2 ikinci j
1 

ıstıyenler ~ızalarında gösteril~n muvakkat teminat makttuz ve
tqrın CUMARTtSI ,Cal uat 

1 
ya.m~ktu~!le beraber 7/ 2 citeşrın 935 Perşembe günü saat ıs de 

20 de HOPA'1• kadar • 6772,, 
1 

daınıı enc~erıde bulunmalıdır. (B.) (6656) 
8748 

••••!!!!!lii!!!•i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!I:• Hepsine. 15 lira değer biçilen Fatih Çarıambada 60 mcı mek
------.-------. tep bahçesınde bulunan çürilk çerçeve ve kapılar açık arttırma

ya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görillür. 
memurlu- Arttırmaya girmek istiyenler 113 kunııluk muvakkat teminat lıtanbul 4 üncü İcra 

fundan: 
Satılmasına karar verilen kilim, 

kanape, radyo, dikit makinesi ve aai
renin 4-11-935 pazartesi &ünü saat 
11 c!en itibaren Kmalıadada avukat 
Hasan Fehminin 47 numaralı evi ö
nünde ikinci açık artırma ile satıla
cağı 934-1584 sayılı dosya ile ilan o
lunur. (16095) 

makbuz veya !11ektubile beraber 6/ 2 citqrin 935 Çarıamba günü 
saat ıs de damıt encümende bulunmalıdır. (1.) (6647) . 

sabun 

Dumlupınar 1000 kilo 
Hakimiyeti M. soo kilo 

Yukarda cinsi ve miktarile 

zeytinyağı bir kilOllUllun 
kıymeti 

1250 kilo 27 
300 kilo 38 

bir kilosunun muhammen bedeli 

;!lllllllllllllllltlllllllllllllllllll111111111111111111111111tllllllllrtlllllllll'.::S 

! Türk Hava Kurumu ; 

i Büyük Piyangos~ ~ 
i Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir § 
!! Yeni Tertip Pllnını gör6nuz § 
5 1. el K .. lde 11 • 2. el Tetrln 935 dedir. ~ 

~ Büyük ikramiye ~ - -
i 25.000 Liradır ~ 
~Ayrıca· 11,000, 12.000, 10,000 Llrahk ikramlyelerles 
- (20,000) Llrahk bir mUklfat vard1r. := 
§ Pllnlart okuyunuz. Ve bu zengin piyangonun § 
§ talllllerl araaına giriniz. E: 
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltltflJ11111tllllllllllllllllll~ 

8724 

Kapah Zarf Usuliyle Eksiltme: 

Nafıa Bakanlığından: 
1-Eksiltmeye konulan İş: "Tokat Vilayetinde Nik

sar - Reşadiye yolunda Betonarme Fadlı köprüsü in
şaatı. 

İnşaatın keşif bedeli 21500 liradır. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A- Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 
D -Tesviyei turabiye, şose ve kagir inşaata dair 

fenni şartname, 
E - Betonarme büyük köprüler hakkında fenni şart• 

name, 
F - Keşif hülasa cetveli, 
G-Proje, 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı 1 O 7, 5 kuruı 

bedel mukabilinde Nafıa Vekaleti Şoseler Reisliğinden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 11-11-935 tarihinde pazartesi günü 
saat 16 da Ankarada Nafıa Vekaletinde Şoseler Reisli· 
ği dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1612,5 li· 

ra muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki 
vesikaları haiz olması lazımdır. 

1 - TiGaret Odasına kayıtlı bulunduğuna dair ve
sika, 

2 - İsteklilerin yapmış olduklan işlere aid vesikalan 
ihaleden en az Uç gün evvel göstererek Nafıa Vekale
tinden alacakları ehliyet vesikası. 

6 - Teklif mektupları yukarıda Üçüncü maddede 
yazılı saatten bir saat evveline kadar Şoşeler Reisliği 
dairesine getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderile
cek mektupların nihayet Üçüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş qlması ve dış zarfın mühür mumu ile 
eyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecik· 
meler kabul edilmez. (3053) (6538) 8737 

ı ·~, ~~.!i!!!!!!!l!!!l!!!!!!!!!!!!!!ii!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!i!!i!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!ii!ii!!ıii!!i!ii!i!!!!!ii!!!i!!!ii!!i1~!!!!!'._iı!!!!!!i!i!!!i!!~I 

1 i Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara · 

Banka Komerçiyale ltaıyana ~ 
SermAJeai : 700,000,000 (ihtiyat akçeıi ı 580,000,000 Liret) : 

T raveller• ( Seyyalain çekleri) ıııtar 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Dolan Frank olarak satılan ı 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emni
yetle taşır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, . 
şehirde, otellerde, vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük 
tediyat için nakit makammda kolaylıkla istimal edebilirsiniz. , 

11 
Travellera çekleri hakiki sahibinden başka kimsenin kulla- ' 

1 namayacağı bir şekilde tertip ve ihtas edilmiştir. ( 5999) 8719 I 
. 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer
kezi Satınalma Komisyonundan: 

İtlafıfar ameliyatında kullanmak üzere 30 ila 50 ton 
çubuk kükürt eksiltme ile satın alınacaktır. 

A - Tahmin bedeli kilosu 18 kuruştan 9000 liradır. 
B - Kükürt şartnamesi İstanbul Limanı Sahil Sıh

hiye Merkezi Levazımından parasız alınır. 
C - Eksiltme 15 İkinciteşrin 1935 cuma günü saat 

15 te Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında İstanbul 
Lımanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapıla.caktır. 
E- Muvakkat teminat paraBI 675 liradır. 
F - Eksiltmeye sirecek olanların 935 senesi Ticaret 

Odası vesi.kası söetermeleri mecburidir. 
G - İsteklilerin saat on dörde kadar teklif mektupla

mıı Komisyona vermeleri lAmndır. (6823) 

·-
yazılı iki kalemde~ ibaret sabun ve zeytinyağı puarlığa konul
~uıtur •. ~rtnamesı l~vazım müdürlüğünde görülür. Pazarlığa 
gırmek ıatıyenler 7S lırahk muvakkat teminat makbuz veya 
mektubile beraber 5/ 2 citeırin 935 Salı günü saat ıs de daimi 
encümende bulunmalıdır. (1.) (6653) 
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Yağsız Gündüz. Yarım Yağh Gece ve Acı Badem Yağh 

• 
J . 1 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyen izale eder. 
Dünyada mevcud kremlerin en nefisleri, en sıhhileridir. Nazik cildli kadınların hayat arkadaşıdır. İhtiyarları gençleştirir ve gençleri güzelleştirir. İnsana ebedi bir tf ravet veren Hasan Acıbadem yağı il8 
yağsız gündüz ve yarım yağh gece kremlerini unutmayınız. Kutusu 50 tüp halinde 20, Türkiyede yapıl.!.f ta Avrupa etiketi yapıştırılan ve halkı aldatan kremlere vesaire ıtriyata aldanmayınız. Hasan ismine ve 

markasına dikkat ediniz H A ~ A N D E p O S U : Ankara • istanbul • Beyoğlu 
• , 

MODEL 1936 
16 • 2000 metreye kadar 

RADYOSUNU 
H E R K E S A L K 1 Ş L 1 Y O R. 

Eıkişebir, Hasan Alanya, 

ve re Siye Sat 1 Ş: t:~:~ ~::::~ ve Şki. ~:=~0İ;k ~~~. v;, ~0~::~~ 
. Zooıruldak, M. Mahir trik. ticarethanesi. 

Ademi iktidar 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
Tafeilat ı Galata posta kutusu 

• 1255 -· 

lstanbul Ko mutanhgı 
Satınalma Komisyonu 

iUlnları 

Keşif bedeli 849 lira 7 3 
kuruş olan Topanedeki 2 
No. lu Dikimevine ait tami
rat 4-11-935 pazartesi gü-
nü saat 16 da pazarlıkla ya-

1 pılacaktır. Şartnamesi her 
gün öğleden evvel komis
yonda görülebilir. 

İsteklilerin vakti muay -
yeninde 12 8 liralık son te
minat mektup veya mak
buzlarile birlikte Fındıklıda 
Satınalma komisyonuna gel 
meleri. ( 6832) 

* * * 
İstanbul Komutanlığına 

bağlı birliklerin motorlu 
vasıtaları için ihtiyaç olan 
33500 kilo benzine yapılan 
teklif evsaf ve şeraitine uy
gun olmadığından tekrar 
kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Beher kilosuna tahmin e
dilen bedel 3 6 kuruş olup 

• 

s K o D A 
Fahrikalannın yeni otomobil modelleri: Takıim Bahçesi yanındaki · 
Grand Garajda teşhir edı!mektedir. Gayet tık, zarif ve ucuzdur 

Benzin aarfiyatı: ~ 
4 Galon benzin ile 220 kilometre yol yapar 
Yazıhane: Galata, Şark Han S inci kat Telefon: 42146 -

lahiıarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Tekirdağı Şarap Fabrikasında 45000 lira bede· 

1i keşifli Kav ve teferrüatı inşaatı kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme şartname ve projeleri 225 kuruş mu· 
kabilinde Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesi vez· 
nesinden alınacaktır. 

3 - Eksiltme 11-11-935 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 15 de Kabataşda Alım, Satım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin tain olunan gün 
ve saatten bir saat evvel yani saat 14 de kadar yüzde 7,5 
muvakkat güvenme paralariyle birlikte kanunun tarifa
tı ve şartnamedeki şeraitine temamen uygun ve noksan· 
sız kapalı zarfları Komisyon Reisine makbuz mukabi· 
!inde ve behemehal teslim ttmeleri lazımdır. ( 6602) 

8738 

ihalesi 4 İkinci teşrin 9 3 5 - - - - ~-

pazartesi günü saat15te- 'Süngercilik T. A. Şirketi 
dir. 

Şartnamesi Fındıklıda Hüdavendigar hanındaki merkezini 

Sahibinin Sesi, Beyoğlu, Galatasaray Merkezi karşısında ı 

,,~~~~~~~~~~~~~~~~J 

1415 Mercan Dayahatun 

2260 Edirnckapx Avcubey 
2931 Beykoz 
2937 Tarabya 

3003 Taksim Büyük Pangaltı 
3224 Üsküdar lcadiye 

4170 Kuzguncuk 

5584 Boyacıköy 

5787 Kandilli Camcı bağı 

5817 Fener Abdi Suba§ı 
' 

6153 Yeşilköy Şcvketiye 

6~41 Kadıköy Caferağa 

6446 Kumkapı Şeyh Ferhı 

6982 İstanbul Davutpaşa 

7322 Fener Tahta Minare 

Tığcılar 

E. Futacı Y. Kavata 

E. Y. 12 Ahşap dükkanın 9/. 
240 his. 

6 40 metre arsa 
13 26 metre arsa Kilise 

Bostan E. 10·12 Y. 16-18 Ahşap iki evin 4/ 128 
his. 

Elma dağı 
E. Yazmacı Avadis Y. 
Hayırlı 

E. Bağcı Y. Ay çiçeği 

E. Fıstıklı Y. Yaver 
Salahaddin 

E. 25 Y. 81 
E. 14 Mü. 

14 Mü. 
Y. 23-25 

harita 125 

E. Y.1 

E. 67 Y. 43 Yenimahalle 

Balat cad. E. 15 Y. 15-17 

Nigar E . 5 Y. 7 kapı 9 

E . Muradiye Y, Mu· 
rat Bey 
Ayazma cad. 

Tarhane mektebi 

E. 1 Y. 13 
E. 35 Y. 26 

harita 625 
E. 11 Y. 11/ 1 

11/ 2 - 11 / 3 

77 ,50 metre arsa 
186 metre arsa 

125 metre arsa 

Ahşap ev ve dükka
nın 104/ 768 tam ve 
16/ 768 çıplak mülki
yet his. 
115 metre arsa 

Kagir iki dükkan ve 
üstü iki kat odaların 

3/ 4 his. 

514 metre arsa 

Ahşap evin 1/ 3 his. 

33,5 metre arsa 

İçinde üç kuyu ve 
meyva ağaçları olan 
~76 metre bostanın 
i6,5/ 48 his. 

Külhan E. 24-26 Y. 30 129 metre arsa 

T . L. 
50 açık 

32 
52 

75 
100 
186 

170 

48 
70 

921 

515 

420 

402 

artırma 

.. .. 
,, 
.. .. 
., 

,, 
., 

.. 
" ,, 

., 

1000 kapalı 
zarf 

260 açık 
artırma 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 1)/ 11 / 935 tarihine tesadüf 

Satınalma Komisyonunda Galata'da Voyvoda caddesinde 25 • 1 numarada 
görülebilir. Eksiltmeye gi- Sümer Bank binasının 3 ncü kat.na taşınmışdır. 
receklerin 770 liralık ilk Yeni telefon numerosu 44969 
teminat mektup veya mak- ~~~~~~~~iii!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~J 
buzu ve 2490 sayılı Kanu
nun 2, 3 maddelerinde 
yazılı vesikalarla birlikte 
teklif mektuplarını belli 
gün ve ihale saatinden en 
az bir saat evveline kadar 
satınalma komisyonuna ver 
meleri. ( 6499) 

8754 

Önümüzdeki cumartesi 
çıkacak olan haftahk 
.siyast halk gazetesinin 
ismidir. 

• • • Dünya ııyaaasıoı canlandıran 

renklı ve temsili resimler. Halk 
masalı • Polıı romanı - Ca.uı
luk tefrikası - Memleketimiz-

1 

1 deki hadiselerin halk dılile an- ' 
latılışı . Hıkayeler, fıkralar, ka 
karikatür!•.. ' ---ve nihayet bunlardan 1 

sonra: 
Gu.etenin yaprakları arasında 
16 sahifelik müıtakil forma ha
linde bir tefrika ile 20, 15, 10 
S liradan başlıyarak 200 oku
vucuya muhtelif kıymette he· 
dıyeler dağıtan zengın ıkrami · 
yeli bir müsabaka 

Bunların hepsi •• hepsi •. 

• • • 
HEMŞERi ı 
ile beraber önilmüzdeki iki ıon 
te~r ·n cumartesi günü aize 
geliysr. 

Fiyatı yalnız 5 
kuruştur. 

M. M. V. Hava müsteşarllğından: 
Hava Müsteşarlığı inşaat şubesi için bir mühendise 

ihtiyaç vardır. Ücret bidayeten 126 liradır. İstekli olan· 
lar nüfus tezkeresi, hal tercümesi ve diploma tasdikli 
suretleri ile bonservis sıhhat raporu ve istihdamına ma· 
ni bir hali olmadığı hakkında Emniyet Md. Hüsnühal 
mazbatalariyle Hava Müsteşarlığına müracaat etmeleri 
talip fazla bulunduğu takdirde müsabaka imtihanı ya· 
pılacağı. ( 3 77) ( 65 78) 8761 

,- Eczanelerden 

Baş • Diş • Romatizma -

~~~!!!!!!!!!!ıiıi!~~~ " Has ,, 

... 
l.teyiniz. 

Gripe karşı emsalsizdir~ 

kelimeslne dikkat. _, 

Elinizde bir ayna bulunmadıkça yOzOnüzan hala 
parlayup parlamadığının 

bizzat farkında 

olamazsınız 

~/ görürler 

I / f /!''' ,,##,. l , / ı Kendinizi böyle bir tehlikeye kaptırmayınız; 
~. ~ ve unutmayınız ki, cıldlnizln naturası ne 
"IU~, olursa olsun, L. T. PiVER • ın 

MATITE 
gOzelllk pudrası slze batan ~erkeklerin hoşuna giden kadife 
manzaralı mat çehreyi temin edecektir. 
M A T 1 T E fevkalade mat bir pudradır : çOnkO , kendisi 
talksız ve içindeki maddeler de mattır. 

ParfOmöri l. T. PIVER A. Ş .. İstanbul .Şubesi 
şı,ıı Ahmet Bey sokak No. 56 . Telefon : 43044 


