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Son Anlaşma Omidi Kesildi : Zecri Tedbir
lerin Tatbikine Bu Ayın 18 inde Başlanacak 

İtalyanlarla Anlaştlam.adı Yunanistanda 

İngiltere, italyanlar Libyadan 3 Fırkayı Gen.?y 
Çekmedikçe Akdeniz Filosunu Azaltmıyor Bugun Yapılıyor 

..___ 

Akdeniule: Cebelüttarikte, Maltada, Port Saidde, Haylada, ve Kızıl denideki ln6İli:ı; 

lıuuvetlerini ııö•terir harita 

Y enil kabineyi Çaldaris 
mi Kondilis mi yapacak 

Atina, 2 (Tan'ın Özel telgrafı)
Ge.noy yann yapılacaktır. Onun 
içjn daha timdiden buradaki ıiya
ıal mehafilde Caldaris ve Metaksaa 
gibi kralcrlann da dahil olmaaiyle 
genis bir ittihat kabinesi kunılmaar 
meselesi görüıülmektedir. fakat 
ne Kondilis ne de Çaldaris böyle 
bir kabinenin kurulmasına aslen 
taraftar olmadıklannı söylemitler
dir. Caldaria ve taraftarlarının dü
§Ündükleri tudur: Kral geldikten 
aonra parlamentonun çoğunluğunu 
elinde tutan Çaldariıi kabine te~ki
line memur edecektir. Kondilis İse 
krr lın icap ederse parlamentoyu 
feshetmek hakkına malik olduğu• -
au ileri sürmektedir. 

Kralın dütündüklerini hükumete 
ve Çaldaris taraftarlarına anlat
mak Üzere eaki Hariciye N azrrla
rından Stetin'i Atinaya göndermek
tedir. 

Bitaraf çevrenler, kralcılar ara -

~------------, Cenevre, 2 (A.A.) - Laval, dün 

a Z •ı y e t bir saat kadar Aloisi ile görüşmüş ve 
ondan M>nra bugün komite önünde 

l> .. 
Li;ı ~u" gelerı telgraflar, Ceneurede 

un anla ·· · ı · · 

vereceği söylevin metnini son defa 
olarak gözden geçirmek üzere, lngiliz 
heyetinin bulundufu otelde Hoare 
ve Eden ile ikinci defa olarak buluş
muştur. 

verdiği ümidini izhar etmittir. Sanıl
dığına :göre lngiliz bakanlan Laval'in 
biı talebine müs'bet bir cevap verme- ı 
miti• ve 14 lkincite.,.inde yapılacak 
olan seçimden evvel müıbet bir neti
ceye vanlamıyacağını bildinniılerdir. 

itten fma umıt erının tama-
dir.O •uya düftüğünü göstermekte-
3'Qpıl devlet mümeasilleri ara•ında 
lletic Qn konuımalar hiçbir müsbet 
edtı·~e vermemiı,bilaku /ngilterenin 

<ıen b · J •ele•· erı talyan - Habeı me-
'" ınde ta'-' ·~· . 
llQ "1" b '<ıp ettıgı .rıyasanın da • 
ltaiıti~• et bir ıekil aldığını gö.rter-

' 811 takd" d J ~loi• · R ır e tal yan murahha.rı 
ltae4ı~ omaya eli bot dönecek de-

ır. 

l>iier t 
lli~eJt• Qraftan /ngiltere, Akde-
dir. Fı durumunda ı.rrar etmekte • 
4GrqıJ,ranaa, burada herhangi bir 
~~rr11111 j/f. ~~kuund~ Fransı:ı; liman
"C.ii ol "ll~lız gemılerine hareket 
'•ırain ~Qgına dair evvelce uerdiği 
tere 

0 1 tekrar ettiği halde /ngil
fiir / fll noktaina~n ileri .rürmÜ§-

ltQlyQ l . 
lır4QYI n a_r Lıbya hududundan üç 
""-4den. llerı çekmezlerse lnııiltere 
~Gltrrı ız donanmasını kat'iyyen a-

C 'YQcaktır 
lere e;evrede ;apılan ~n görüıme
Qrcaar11:%crran lngiltere ile Fransa 
IQ"''f a dQha .rıkı bir do.rtluk baf
~ltl~f ~e ltalyadan da o derece u
~İrler 1 '"11tır •. Şimdilik zecri ted
';flerrae1t':1e~anı~ası otomatikman 
llıde11 .,.edır. Tedbirlerin ayın 18 
'l'İlrrıiı/ ıbaren tatbikine karar ve-

p ır. 

•lçiİ{/.er;:• •cıbahı /ngili:z büyük 
JIQprrar' f var e fU yolda bir teklif 

''lı fır: 
. cıab""· 
•ınc b' r;rlStanda Kızıldenizde kendi-
ltaıya;r lirnan verilmesine mukabil, 
ltcndis·a terkedilecek araziyi bizzat 
böyle ~.ayıra?lktır. Vakıa ltalyanm 
lllünasi ır pro1eyi kabul etmesi irsin 
ttaarrıaf ih zaman henüz gelmemiştir. 
zaman Lava} ve Hoare böyle bir 

a., ;~ ~elcceğine emindirler ... 
Seı;r hoz hr •on derece manidardır. 
1tai4 ze er~ Gide bu :ı:amanın ekono· 
•on,.Q :r1ı tedbirlerin tatbikinden 
-· •• ec V• • ... ,ftir e6ıne ııaret etmek İ•te-

Havaı aytannın haber aldığma sö
re, LavaJ, dün sabah 1 ng:İliz bakanla
n ile yaptığı konutmada MUıtolini
nin Libyadan bir fırka çekmesi üze
rine lngilterentn de Akdenizdeki .ııe
mileri adedini azaltmak üzere emir 

Son dakikada öğrenildiğine göre, 
dünkü Laval - Hoare konusmaları, 
lngiliz Dış işleri Bakanlığı Habeş iş
leri dairesi tefi Peterson ile Fransız 
Dış itleri Bakanlığı Afrika işleri dai
resi şefi Saint • Ouentin arasında ka
rarlaştırılan tekliflerin bir neticeye 

[Arkası 13 üncüde] 

Cephelerde Sükunet Var 

italyanlar Yol Yapmak, Nak
liyat. Düzeltmekle Meşgul 

, 

Tip•de ltalyan o.rlıerlerinin bir yürüyüfii 

Asmara, 2 (A.A.) - D. N. B. A
jansının özel aytarının telsizle bildir
diğine göre, General Graziani, Italyan 
Somalisinde kain Varderei mevkiinin 
sivil ahaUdcn ta~liyesini emret-

mittir. Bu tahliyenin sebebi, 
Ingiliz Somalisi yerlileri ile 
çıkması muhtemel hadiselerin önüne 
geçmektir. Çünkü, odalara gitmek 

[ Arkuı 5 incide] -----.:.._ 
------------------------------------------------:-------------~ 

l>iin, T alt . 
~''"•tadında Yunan A.pollon "e Beıiktaı talrımlan arcuında bir maç yapıldı. Maç 3-2 galib~tımi:ı; 
ile neticele11di. Yukarda maçtan aldırtlıiımg ü~ en•tantaneyi •Örüyoraunu~. Yaaauıı 

•par •tly/amada olıuyacolraıma.. 

Kontlilia 

~r?daki geçimsizliğin önü alınmak 
ıçın yeni kabinenin eski parlamen
to başkanı Vozikia veyahut Steit'in 
başkanlığı altında olmasını ve bu • 
raya Çaldariıin, Metakaaıın ve 
Kondiliain ıirmeaini istemektedir
ler. 

Bugün müsbet olarak bilinen şey 
Çaldaria ile Kondiliain arasında bü
Y.Ü~ a~rılıklık bulunduğu ve Çalda
r~sın ~ır an evvel kabineyi eline ge
çınnege çaJıtbğıdır. 

lıçiler ue genoy 
Atiaa, 2 (Özel aytarnnızdan) -

l~i ~a~tisi geneloya ittirak için bü
t~ ~fçılere bir beyanname netret -
mıştır. l~iler cümhuriyetçi olarak 
genoya gırecekler. 

Parlamentonun 
le•hi muhtemel 

Paria, 2 A.A - Journal gazetesi 
Ko1:'dilia'in bir diyevini netretmek -
t~ır= Kondilia parlamentoda ekse
nyetın artık halkçı partiainde oı.. 
madığını binaenaleyh parlamento • 
nun feshi muhtemel bulunduğunu 
aöyl~mit ve programının kapital a
leybınde olduğunu, iıçileri ve köy
lüleri tutacağını söylemiştir. 

Kondilüin bir nahı 

Atina, 2 A.A - Gazetecilerin bir 
aorsuıuna seneral Kondiliı dün fU 
cevabı vermiıtir: 

''Kralın dönmesinden evvel hü
kumet, parliım~ntoyu dağıtmak 
fikrinde değildir. Buna kralın ken
diai karar verecek ve ana yasanın 
kendisine verdiği haklarla durumu 
halledecektir . ., 

Papanutuyu aürgün edildi 
Atina, 2 A.A - Cümhuriyetçi 

parti Batkanı Papanastasyu Miko
noa adaaına sürgün edihnit ve bu
pn aürpn edildifi yere &'Ötürül
mij,ştür. 

Günün Meselesi 

Belediye ikinci Ekmek 
Çıkarmaya Karar Verdi 
Dün Tetkiklere Başlandı, 
Birinci Ekmek Yine Artacak 

Memnuniyetle öğreniyoruz ki 
ikinci nevi ekmek çıkarılması lüzu: 
munu anlatan ne§rİyatımızın isabe
tini teyit eder bir şekilde, belediye 
harekete aeçmit ve tetkikata bat-

\ 

lamıştrr. ikinci nevi ekmek çıkarıl· 
maaı fırıncıların isteklerine d e uy
gun olduğu için, dün kendilerinden 
birçok nümuneler alınmı§hr. Bele

{Arkası 13 üncüde] 
======================~~= 

Kadını 

Çevire 

Feci Şey 

Kuzu Gibi Ateşte 
Çevire Öldürdülerl 

12 gün akla sığmayan işkencelerle öldü
rülen kadının katilleri yakalandılar 

(Özel aytanmız bildiriyor] 

1 
Ay~~· 2C:- Boz~oğan ilçHinin Alamund köyünde çok feci bir cinayet i1-

enmıştır. ınayehn korkunç ve tüyler Ürpert.i,ci tafsilatı şudur: 
Alamud k " .. h lk d N · · · _ oyu a ın an elının 180 lıraaı çalınmrıtır. Veli, bu hırsız· 

lıgın Tombak isminde b" k d t f d ı - · . .. . . ır a rn ara ın an yapı dıgrnı zannetmış, kar-
deıı Huseyın ıle bir olarak kadını tarlaya kaldırmıttır. Tarlada kadln-
cağrza tamam 12 ·· · k 1 . gun •t ence yapı mııtır. Bu itkence, akıllara hayret 
veren bır fecaat manza · · c1e • t' C ·ı .. .. .. raaı ıçın geçmış ır. anı er, kadını gunlerce 
dovJ!lU§ler, en sonunda kazığa geçirerek ateşte piıirmek ıuretile öJdür
mütlerdir. 

Tombak kadın: 
" s· . - ı:ı:ın paralarını:ı;ı ben çalmadım. Benim 13 altın liram var. /ıter-

aeni~ on.ları alın./ lsterseni:ı; üstelik tarlamı, evimi de uereyim. Fakat 
bana e:ı;ıyet etmeyin .. ,, 

Feryatlan içinde çırpınıp durmuştur. Bütün yalvarmalara rağmen, 
katiller, itkenceye devam etmişlerdir. Ceset, evvela tarlanın bir köşeaİ· 
ne gömühnüt, sonra oradan çıkarılıp kuytu bir yere bırakılmıttır. 

Hadiseye el koyan jandarma, katilleri kısa bir zaman içinde yakala
m•ia muvaffak olmuştur. Bu iki engizisyoncu adliyeye verÜmitlerdir. 

Kar Geliyor! 
Giresunda Batan Mavnalarda 

ölenler De Var Kurtarılamayıp 

Dünlıü yalmurtlan kayan ue Bebek trcrmlJCly yoluna ltapıyan 
bahçe dıvarının enkazı kaldınlıyor .. 

fYdmur ve fırtına hakkında mal\imat is uyfalanmızdadır. l 



l'RlllMI 
Sahnede şiir ve hakikat 
San'atin bütün şubelerinde 

olduğu gibi tiyatr<>cla da haki
kat, yahut ta bunun zıddına, 
sahnede hayatın sadık teker
rürlcrinden yorularak şiir ara
yanlar. biribirinden cok farklı 
ruh ailelerine mensup iki ayrı 
hasret ifade ederler. En son 
mecmualarmdaki akislerine ba
kılırsa Fransada hala sahne şiiri 
nin ve sahne hakikatinin müna
kaşasına devam edildiğini gö
ruruz; fakat yine görürüz ki 
tiyatro konvansiyonu'nun ve 
sahne tekniğinin en mütaassıp 
ve uyanık nöbetçileri olan mü
nekkitler bile, geniş muhayyile 
eserlerinin tenkidini realist bir 
tenkitten ayırırlar. 

Bizde bir eseri mensup oldu
ğu yaratma cinsinin müstesna 

• sartları içinde ve basmakalıp 
tel~kilerden ayrı olarak anla
yacak bir tenkit olmadığı için, 
Türk sahnesinde Shakespeare 
ve Goethe'den hef'hangi bir yer
li muharririn ulvi kıvamda ese
rine kadar tasa tutulmadık ede
biyat kalmamıştır. O halde ki, 
takdiri kötü eserler çevresi i
çinde kalan münakkidin hücu
mu, her.hangi bir yerli kabiliye
ti büyük İngiliz ve Alman şai
rinin Türkiyedeki bahtsızlığına 
ortak eden bir muvaffakiyet 
vesikası telakki edilmek lazım
gelir. 

Peyami SAFA 

HAK YERLERi 

Otomobil· Bisiklet 
Çarpışması davası 

Geçen 30 Ağuıtoı zafer bayramı 
geceıi, Sirkeci durak yerinde bir 
otomobil-bisiklet çarpışması olmuf, 
bisiklet Üzerinde bulunan lhıan 
hafifçe yaralanmııtı. ' 

Birinci ıulh ceza mahkemesinde 
dün otomobili idare eden Bekiri~ 
duruıması yapıldı. Ve bazı ıahitler 
dinlendi. Şahitlerden biri, bisiklet 
Üzerinde bulunan lhaanın yolun 
kapalı olduğunu görünce durduğu· 
nu, fakat arkadan gelen Bekirin 
idaresindeki otcı:nobilin ilerlemek
te devam ederek çarpıımasına &e· 
bep oiduğunu aöyledi. 

Suçlu Bekir, bu şahitliği kabul 
etmedi. Öteki ıahitlerin çağrılması 
için, duruıma baıka güne kaldı. 

• Ali iıminde biri, dün müddei
umumiliğe müracaat ederek poliı· 
te, dayak yediğini iddia etmiş ve 
muayene.ini istemi~tir. Adliye he
kimi Salih Hatim, Aliyi muayene 
ederek raporunu ver.miıtir. 

Alinin vücudünde dayak yediği. 
ne delalet edecek izler bulun,mut
tu;-. 

e Muhtelif yerlerde hırsızlıklar 
yapmaktan ıuçlu Jak iaminde biri· 
nin dün üçüncü cezada' duruı
maaı yapıldı. Davacı Saim gelme· 
miıti. Duruıma, kendiıine tebligat 
yaJfılmaaı ve ıahit çağrılması ıçın 
haıka güne bırakıldı. 

Bizans eserleri 
Polonya Universitesi Bizans eserl"

ri profesörü Gavronski şehrimize gel 
miştir. Profesör vilayetten aldığı mii 
saade ile şehrimizdeki bütün Bizans 
eserlerini tetkik etmekte ve fotoğraf
larını almaktadır. M. Gavranski bu
radaki te .kiklerini bitirdikten sonra 
memleketine dönecek ve Bizans eser
leri hakkında büyük ve resimli bir 
kitap yazacaktır. 

No. 78 

Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDl 

Selimin yazısında ''ıen eaki Ce
mile iıen ... " kelimeleri, onun gö
zünde, kabara kabara aatırdan ay
rılarak birer çıkıntı gibi yükıcli· 
yordu. Gözlerini kapadı ve bu aöz
lerin manaaı içine dalıp kaybolan 
ıuuru ile baygınlığa ben;ı:er bir iç 
çekiliıi duydu. "Ben eıki Cemile 
İaem ••• " diye düıünyordu i gözleri
nin önüne bütün Karagümrük gel
di. Oradaki yatak odaaııun beyaz 
patiaka perdeli iki pencereai ara-
11nda aıvaları dökülmüt duvarda 
aırıtan bağdadiye tahtası, mahalle 
ve ev intibalarına ıık ıık karıtı
yordu. Neden en ziyade bunu hatır
lıyor? Belki de evinden nefretine 
ait aayıaız küçük ıebeplerin mah
teri içinde ona en ziy1Ldc batan bu 
idi; fak at, şimdi, onun yerinde ağır 
ipek perdeler ve dekor boyalı b~
ton duvarlar gördükçe eskisine, cı· 
iti Cemilenin patiska perdeaine ve 
ırnaaı dökülmüş bağdadiyeainc kar
tı gizli bir hasret duyuyot"du. 

Saatlerce hayale daldı Ne za
•rnndanberi yıvlanndan kurtularak 

Yine Bir 
ihtilaf 
Tecim ve Endiistri Odası memurla

rının yardım sandığı resmen tesekkül 
etmiş olmakla beraber ortaya yeni 
bir ihtilaflı vaziyet çıkmıştır. Sandı
ğın şimdiye !radar bitirilen parası, 
Oda tarafından sandı'k idare heyetinin 
ıııesul memurlarına tevdi edilmek is
tenmemiştir. Buna sebep, sandik ida
resinin şahsiyeti hükmiyesi bulunma .. 
dığı kanaatidir. Sandık heyeti istifa
sını veya bütün Oda memurlarının ay 
rı ayrı imza vermelerini icap ettiren 
bu vaziyet ihtilaflı şekilde devam rt
mektedir. Oda memurları, sandığa e
sasta muanz oldukları için mesele 
müşkül bir duruma girmiştir. . 

Fındık istekleri çoğaldı 
Yılbaşı yortuları münasebetile Av

rupadan fındık istekleri artmııtır, Bu 
aı tış, fiyatların yükselmesinde imil 
olmuştur. Karadeniz Iima:llarından 
gelen Fob iç fındıklanmız 4ö • 4 7 ku
ruş üzerinden alıcı bulmaktadır. Bu 
ayın yirmisine kadar yapılacak yükle
me'er Noel ve yılbaşı yortuları için 
yetiştirilmek istendiğinden piyasada 
ki muameleler, ııatı lar hararetli bir 
şekilde sürmektedir. Ayni durum, ce
viz piyasası üzerinde hakimdir. CP.· 
viz fiy1.#'""ırı, on gün önceki fiyatlara 
nazaran iki kuruş kadar artmıştır. 
Dün, cevizin kilosu 14 - 14,5 kuruş 
üzerinden muamele görmü~tür. 

Tifo aşısı istaıiyonları 
çoğaltıldı 

Tifonun çoğalması karşısında Sağ
lık direktörlüğü, şehirde lbımgelen 
tedbirleri almağa başlamıştır. Şehrin 
muhtelif yerlerinde 77 aşı istasyonu 
açılmı~tır. BUtün belediye, hükumet 
doktorları müracaat eden kimseleri 
derhal 2şı.layacaklardır. Amelesi çok 
olan fabrıkalara doktorlar gönderile
r ek aşı yapılmağa başlanmıştır. inhi
sar idaresi tütün depolarında da ame
l~. aşıya tabi tutulmaktadır. Tifo yü
zunden tek tük ölümler de kaydedil
mektedir. 

POLiS 

Çöken bir taş yığını 
Altında kaHll, öldü 

Ortaköyde Hasan sokağında 11 
numaralı evde oturan 44 yatların· 
da Mustafa, birkaç gün evvel evin 
tamiri iılerinde kullanmak üzere 
bahçeye muhtelif büyüklükte taı 

iıtif ettirmi§tİr. Mustafa dün, bü
yük yığını muayene ederken bir
denbire yıkılan istifin altında kal
mış, muhtelif yerlerinden ağır ya
rala? al;nııtır. 

imdadına yetişen zabıta, ifadeye 
muktedir olamıyan Mustafayı Be
yoğlu haataneıine kaldırmı§tır. 
Muıtafa, bütün bakımlara rağmen 
yaııyamamıı, ölmüıtür. Tahkikat 
derinleıtirilmektedir . 

•Dün gece aabaha kar}ı 4,15 de 
Cağaloğlunda Nuruoımaniye cad -
deıinde Kapalı fırın yanında bak
kal Halidin kiraladığı handa yan· 
gın çıkmıttır. Ateıin büyüyeceği 
itfaiyclfe ha bor verilmiı ve yetiıtı.n 
grupun §İddelli önlemesi sayesinde 
hanın yalnız merdivenleri yandık
tan sonra yangın ıöndürülmÜ§tÜr. 

Haber verildiğine göre fırın ıi
gortnlıdır. Tahkikat deva:n etmek
tedir. Yangının fırın aahibi Marko· 
viç tarafından atılan bir sigaradan 
çıktığı tahmin edilmektedir. Tah
kikat ıürmektedir. 

çarpılmıt gibi duran ruhu yeı Jiye· 
rine oturmağa ba§hyordu. Hayatı
nı daha aydınlık &'Ördü. ~elime ce
vap vereceği zamanı da tayin et· 
mek üzere idi, odaya hizmetçi gir· 
di: 

- Sizi bir bey görmek iıtiyor, 
dedi. 

- Nasıl bey o? 
- Hani geçen gece miıafirlerle 

beraber gelmiıti: Memduh Bey. 
Cemile bir nefret luırekelile 

omuzlarını kaldırarak: 
- Peki canım, ne hni§? dedi, ne 

iıtiyor? Nerede? Kapıda mı? 
- Salona aldım. 
Cemile yataktan kalktı ve acele 

giyindikten aonra, ağır ağır ıalona 
girdi. Memduh Bey bir elınde tap• 
kaaı ve eldivenleri, öteki elinde de 
bir mektup zarfile ayakta ve ka· 
pıya yakın duruyordu. 

Cemile ona oturmasını rica etti. 
Sonra lokantada merdivenden na· 
aıl yuvarlandığını anlattı. 

Memduh Bey aordu: 
- lnıallah ağn ırzı kalmamı~

tır hanımefendimiz? 
- Artık geçti gibi... Doktor bir 

merhem verdi, onu ıürüyoruz, ya
rın ıargıyı atacağım. 

- Oh oh .•• Çok memnunum .. Çün-
kü aizi prenıeı hazretleri namına 
davete geldim efendim. 

Memduh Bey elindeki mektubu 
zarfından çıkararak prensesin ken· 
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Ne Dersiniz? 
Y i NE 

Birkaç gün e&J&Jelki bir bahse 

tekrar: dönüyoruz. Bubahi• tadı '1• 

iç açıcı bir§ey değildir. Jstanbul
da tifo hastalığı hôlci sürüp gidi • 

yor. Otede beride tifo va/taları gö-
rülüyor. Alakadar dairelsr bize 
açıkça bir i.tati6tik vermedikleri 
için bu hastalık fehrin sağlığını 

ne derece tehdit ediyı>r bilmiyo • 
ruz. Fakat bu iatatistihl.er yftrine 
inatfı bir sükut bfaıi tali.-ılandırı • 
yor. 

Vaktile Jstanbulda lwlcra uar • 
ken belediye her günhü vakalann 
adedini ve yerlerim ya:z.nrdı. Böy. 
lelilde halk durumu lıat•rıyabilir· 
di. Dftnecftk ki; eğftr böyle giinlüh 
tebliğler yapılırsa halk iirker. Has 
talıktan ürkmek faydalı §ey.:lir. 
Bir hcutalıiJın 'cnişl;ği bitinmiye
rek mühimsenmemesi. ondan ürk· 
meklen çok daha teh 'lıelidir. 

Haber alıyoruz; ki; ba:ı hasa -
nelerdeki çalııanlar a•c.sında bile 

llkokullarda kitap 
ilkokulların ö~türkçe kitaplarına 

göre tedrisatın ne şekilde yapılacağı 
hai~ tesbit edilememi§tir. Çocuklar 
mekteplerine gidip gelmekte; fakat 
tedris işleri hentiı: düzene sokulama
dığı için kendilerine normal bir şe
kilde tedrisat yapılamamaktadır. Bu 
yilzden öğretmenler de sıkıntı çek· 
mektedirler. 
Verilen malUmata göre öz türkçe ki
tap listesindeki direktif dahilinde ted. 
risatm ne şekilde yapılacağı tesbit 
edilecektir. Bunun için ilk tedrisat 
müfettişleri her gün Kültür Direk. 
tör'üğünde toplanmaktadırlar. Bu top 
hmtıların en kısa zamanda bitirilcrclc 
ilk tedrisatın daha fazla sekteye uğ
ramasına çalı ılacaktır. Ilk tedrisat 
islerinin genel olarak tanzimi için 
yar direktörlerden Adille çalışmak 
üzere bir ilk tedrisat miifettişi tayin 
edilmişti. Yeni Kültür Direktörü de 
bu islerle daha yakından atakadar O· 

lacaktır. 

Kültür Bakanlığında yeni 
tayinler 

Vera lisesi direktörü Osmahın Kül 
tür genel müfettişliğine tayin edildi· 
ğini yazmıştık.Osmandan bo~alan Ve 
fa lisesi mildürlüğüne de KUltür yar 
direktörlerinden Şevket Süreyyanın 
tayin edileceği söylenmektedir. Bun
dan başka yüksek tedrisat §Ube mü
dürlerinden Kudsi, Giizel Sanatlar 
Akademisi direktörlUğüne, Talim ve 
Terbiye Heyeti üyelerinden Ali Hay
dar, Avnürrefik ve Yüksek Tedrisat 
Şube Direktörlerinden Nureddin ge
nel müfettişlige, Mülga Darülfünun 
Edebiyat FakUltesi reisi ve Konya 
saylavı müderris Ali Muzaffer yeni 
açılacak Ankara fakUltesi dekanlığı
na, MUlga Darülfünun coğrafya mu· 
allimlerinden Hamit Ankara fakülte
si coğrafya profesörlüğüne, T'niver-. Ed .., 
~ıte ebiyat fakültesi Başkatıbi Sıt-
kı Ankara fakültesi başkatipliğine ta 
yin edileceklerdir. 

Yeni açılacak eczaneler 
Son nüfus sayımı Istanbulda nüfu

su arttığını göstermiştir. Evvelce, 927 
nü.fus. sayımına göre ecza:ıeler 1ahdit 
edılmışti. Şehrimizin yeni mahalleler 
kurulan ve bu suretle kalabalıklaşan 
semtlerinde yenidl'n eczane açılma
sı için tetkikat yapılmaktadır. 

diıine hitaben yazdığı ~ahrlarda 
evvelce bahsi &'eçmit olan §aİr Ce
mile Hanımın da pazartesi ak§amı 
Büyükderedeki yalıda bulunma• 
sından ayrıca sevineceği kaydını 
okudu. 

Cemile ayak ayak üatüne ata· 
rak: 

- Beyefendi, dedi, anlamıyo
rum, beni tanımadığım yerlere ni
çin götürecekıiniz? 

Memduh Bey dizlerini bitiıtire. 

Ti F O ... 
bu pis hastalık varmış. Haydar • 
paşa bulaşık hastalıklar ha::tane· 
sinde bir hayli tifolu yatıyormuş. 

Bunlara karıı ne tedbir alınıyor? 
Şimdi mektepler açıldı. Sinemalar 
açıldı. Jlalkın biribinfo teması 

la~la.Oatelik hAvalar da bozdu.Su 
ansız.ın hava bozması bir n1ızle ve. 
ya grip aalgını dn getirebilir. Ve 
böylelikle şehidinin '1ıukavcmeti 

kırılır. 

Bir §ey gözümüze adeta aatı . 
yor. Sağlık işlerinde n~ olup bitti
ğini bilemiyoruz.. D::11yanın her 
yerinde böyle şeyler ghli tutul . 
maz, açığa vurulur.' Her tanıdık, 
bir tanıdığının tifo/oı olduğunu 
söylerken alakalı dait'c'cr susma
>ı aöylemiye tercih edıyorlar. La. 
kin aöylememekle hastalık dur • 
ma•. 

Biz böyle düşünüvoru::. 

Siz ne dersiniz? 
-=--=--==-) 

Talebe İCjln 
Tramvaylarda 
Tenzilat isteniyor 

Tramvay sosyetesinin her yaştaki 
t~lebeye tenzilat yapmamasından ye
niden şikayetler başgöstcrmi§tir Şir
ketin mevcut mukavelooinde yüksek 
mektep talebelerile 15 yaşıııdan yu
karı olan talebelerin tenzilattan isti
fade edemiyecekleri tasrih edilmekte
dir. Evvelce yapılmış olan mukavele
deki bu sarahat halkın haklı şikayet
lerini neticesiz bırakmaktadır. Alaka· 
darlar vanue.. ....- ~-ı.-b-. -· cı~ınhı 
talebe ıçin tenzilatlı bilet kullandığı 
halde Tramvay sosyetesinin 15 ya~ın
dan yukarı talebelerden tam bi1et pa
rası almasını doğru bulmamakta ve 
mukavelenin son yıllarda düzene so· 
kulan bazı maddeleri gibi talebe ücre 
tine temas eden maddenin de gayri 
makul olduğunu söylemektedirlc:r. 
Bazı snaCldelerin makul olmadığını 
Tramvay Şirketi de tasdik etmiş ve 
son yıl"arda aHikadarlarca yapılan 
mükerrer miiracaatlar sonunda bun
ları halkın lehine dUıeltmist~r. Bun
larm arasında Iı.'minöniyle Sirkeci ~ra 
ıımda kıt'a farkı alınmak meselesi de 
\'ardır. Düzene konulan bu i ler gibi 
talebe meselesinin de halline calısıla
cak ve sosyete nezdinde te~ebbüs'er
de bulunulacaktır. Diğer tarMtcın hii· 
kümetle sosyete arasındaki ihtilaflı 

islerin düzene sokulmasından );onra 
şirketin mukavelesi yenilenit'Jfeh bir
çok noktaların olduğu gibi bu cihetin 
de halk lehine tanzimi'kararlaştırılmış 
tır. Bu sebeple yeni mukavefede her 

yaştaki talebenin tenzilatlı bilete ta
bi tutulması tasrih edilecek, Univcr
site ve diğer yüksek okul talebeleri •fo 
muayyen bir mesafe dahilinde yüz 
paraya seyahat edeceklerdir. 

... 
Köstenceden yeni göç· 

menler geliyor 
Nazım vapuru. bu hafta Köstence

ye gidecektir. Köstencede binden faz 
la göçmen birikmiştir. Son haftalar 
içindeRomanyadan.gelen göçmenlerin 
sayısı 2214 ten çoktur. Bunlar bera
berlerinde 600 at ve 525 araba getir
mişlerdir. Son gelen göçmenler Tekir 
dağına gönderilerek yerleştirilmiıler
dir. 

rek ve boynunu eğerek bütün vü
cudunu ezip büzen bir nezaket 
içinde cevap verdi: 

- Hanımefendimiz, en kibar 
sosyetelere mensup zevatrn bile 
prenaeıin bir davetinde bulunmak 
ıeref ini kazanmak için gösterdik· 
feri tehalük bir gözönüne getirile· 
cek olursa, elbette ki zati behiye
lerinin böyl~ bir ,ereften istiğna 
göstermek auretile ibraz buyurduk
ları gururu ancak gururu §airane 

KUÇUK HABERLER 

• Türkiye içki aleyhtarı gençler 
kurumunun beşinci yıl kongresi bu 
sabah saat 9,5 da •Eminönü Halkevin
de yapılacaktır. 

• ilk tedrisat müfettişlerinin öğ
retmen ve derslerin durumu hakkın
da hazırladıkları raporlar kalemler 
vasıtasile Kültür Direktörlüğüne ve
Tiliyordu. Yeni bir kararla bundan 
sonra raporlar doğrudan doğruya 
Kültür direktörlüğüne verilecektir. 

• Ecnebi ve azlık makteplerindeki 
bütün öğretmenlerin senelik fişleri -
{\İn doldurularak gönderilmesini Kül
tür direktörlüğü bu okullardan iste
miştir. 

• Bina vergisi ikinci taksitlerinin 
alınmasına başlanmıştır. Birinci tak
siti vermemiş olanlardan vergi tahsili 
emval kanununa göre haciz suretile 
alınmaktadır. 

• Ulusal Endüstri birliği, Iş Ka
nunu projesi üzerindeki incelemeleri
ni tamamlamı§ ve raporunu hazırla· 
mıştır. Bu rapor, yarın Ekonomi Ba
kanlığına gönderilecektir. 

• Alman - Türk Ticaret ve Sanayi 
kılavuzu ne§redilmiJtir. Bu kılavuz, 
ticari temasları kolaylaştıracak bir
cok malumatı ve adresleri ihtiva et
~ektedir. 

• Istanbul Tarım direktörlüğüne 
gelen raporlara göre son yağan yağ
murlardan sonra kışlık ekime ba~lan 
mak üzere köylüler hazırlılduını bi
tirmişlerdir. Yağmurların kış sebze
lerine de büyük faydası dokunmuf
tur. 

• Cümhuriyet bayramı münasebe· 
tile yapılan merasimde bulunmak ü
.ı:ere Ankaraya giden Ingiliz ve Ame
rikan sefir'eri 1ehrimize gelmiılerdir. 
Sefirler yakında yine Ankaraya dö· 
neceklerdir. 

• Yeni tekilde ıılah edilen Balık
çılık enstitüsü, dünden itibaren bu 
yoldaki çah§ma1arına baılamııtır. Dün 
"'J: ........ -... __ -- ·ı.; ""'i&tandan mü· 
rekkep bir tetkik hey~tı Baııiçuııı; it"' 
miaile on beş gün kadar sürecek bir 
inceleme gezisine çıkmıştır. 

• Türkofis deniz danışmanların
dan Turhan Ceıat, htanbul Türkofiı 
fUbcsi danışmanlığına atanmıştrr. Ye· 
ni danışman dün vazifesine baılamıı
tır. 

• Selanik sergisi Türk komiseri 
Türkofis merkez danışmanları:ldan 
~ürerx.a dün Ankaraya dönm~tür. 
\{orqıser, Arsıulusal Se'anik sergisin
tie Türk mallarının karşılanıı ve ka
lıte~i üzerinde etraflı bir rapor vere
cektir. 

• Arsıulusal Selinik panayırında 
tışhir edilmek üıere muhtelif mües
~eseler tarafından oraya gönderilen 
mallar, tamamen Iatanbula iade edil
mi~tir. Nümunel~r. sahiplerine veril
mektedir. 

• Yuıyµ[ta istihsal mevsimi geç
miştir. M'a1, ~ayet az gelmekte ve ta-
7.C mallar Almanyaya ihraç edilmek
tedir. Dün yumurta piyasasında çift 
yanın sandık taze mallar 31 - 32 lira 
olarak muamele görmüJlerdir. 

Unkapanı köprüsü tamir 
edilecek 

Geçen günkü fırtınada bağlama zin 
cirleri kırılan ve tamire muhtaç bir 
hal a'an Unkapanı köprüsünün ke§fi 
yapılmıştır. Keşifte fen heyetile bera· 
her belediye fen direktörU Hüsnü de 
bulunmugtur. Heyet keşif raporunu 
hazırlamış ve köprünün tamirine baş
lanmıştır. Bu tamirat bir hafta içinde 
bitirilecek, bir kaza meydana gelme
mesi için açık bulundurulan köprü 
kapatılarak nakil vasıtalarının ıeçme 
ferine müsaade edilecektir. 

ile tevilden batka hiçbir tarzı izah 
b\.\lunamıyacaiı atikirdır. Prenıea 
tarafından ıebebi davet, ıizi gıya
ben tanıyan o rüzide mullıtteki 
ıöhreti ıan'atkiranenizdir; fakat 
benim bu ıebebe de munzam olan 
ayrı bir ıebebi ittiyak ve iıtirha
mım da vardır ki o da ıizinle bir 
cece daha beraber olmaktır. 

Cemile bu mendeburu yeniden 
laf ebeliğine teıvik etmemek için 
ıözlerinden yine bi-:- ıey anlamadı
ğını ıöylemedi: 

- Pazartesi ak~amı mı? diye 
sordu. 

- Evet hanımefendimiz. 
- Üç gün ıonra, düıiineyim. 

Tahsine de sorayım. 
- Ret veya kabul, 1üpheıiz iti

kadımca kabule taalluk edeceğin. 
der. emin olduğum cevabınızı ya. 
rına kadar prenıea hazretlerine ar
zetmek mecburiyetindeyim. Tah
ıin Beye gelince kendiıinin muva· 
fakatleri eaaatır. Nitekim beni bu· 
raya kendiıi &'Öndermiıtir. 

- Sizi buraya Tahıin Bey mi 
gönderdi? 

- Evet haıumefendi. 
- Peki, timdi benden ne iıter-

ıiniz ıiz? 
- Ret veya daha doirusu kabu. 

le taalJuk edeceğinden emin oldu
: ium cevabınız. 

- Kabul. 

Cumhuriyet 
Tersanesinin 
ilk Eseri 

Gölcükte yapılan ilk Türk yağ ge
misinin denize indirildiğini dün kıs~· 
ca yazmıştık. Geminin denize indiril• 
mesi dolayıaile parlak bir tören yapıl• 
mıştır. Törende deniz sübayları, d~· 
vetliler bulunmuştur. Törende bıf 
söylev veren deniz fabrika l arı gen~ 
direktörü şarbay Naim demiştir kı; 

- Sayın konuklar; 
Geçen sene mayısta bu geminin o 

murga konmasını kutlulamıştık. 1311 
gün o tarihten on yedi ay sonra Göl• 
cük tersanesinin ilk gemisini deni•• 
indiriyoruz. Bu gemi cümhuriyet def 
rinin ilk gemisidir. V c bizler Ciimh\I" 
riyet devrinin ilk gemisini yapmakl• 
sonsuz bir kıvanç duymaktayız. U. • 
mit ediyor ve dileyoruz ki bu geminıtı 
denize inişi savaş ve tecim filo1arıırıı
zın öz yurdda Türk bilgi ve işçisi!e 
yapılabileceğine bir belge olsun. J3ıS 
ulusumuzdaki yüksek yapıcı kabiliye· 
ti tanıtan Yüce Onder Atatürke ,,, 
onun emek arkadaşı büyüklerimiz• 
sonsuz saygılar ... 

Bundan sonra Yüzbaşı Adna:l kaP" 
tan da bir söylev vererek ezcümle de
miştir ki: 

- Türk denizciliği bugün, on ilci 
yaıına basan cümhuriyetimizin ilk ge 
misine kavu ·tu. Heyecanla, kıvançla 
öğünerek cümhuriyctimizin ilk gemisi 
diyorum. Çünkü Türk denizcileri ke11 
di yurdumuzda kendi emeğimizle r• 
pılmayan hiç bir gemiyi tamamile bt 
nimsi yemedik. Ve benimseyemezdİ~ 
te. Bu bizim yurdumuzda kendi bilgi 
ve kendi itçimizle yapılan ilk gemİ1J'IİI 
dir. Bunun için buna CUmhuriyeti! 
ilk gemisi diyoruz. Türk sancağı h1Y 
bir gemide bu kadar nazlı, bu kadat 
gururlu dalgalanmadı. Bunun içit' 
Cümhuriyetin ilk gemisi diyorum .•• 

ispanya ile 
Tecim konuşmaları 
Başhyor 

V ,.ni tecim müzakereleri için ır 
panyaya gıu.......... h .. :vct üyel ·rındeıı 
bazıları dün Ankaradan şelfnı.;__ ,.,! 
mişlerdir. Heyetin bu hafta sonunda 
Madride hareket etmesi muhtemel• 
dir. Diğer taraftan bu ay sonund• 
müddeti bitecek olan Türk - Italy•~ 
tecim anlaşması için henüz yeni b11 

hazırhfa girişilmemiştir. Anlaşın' 
için ne vakit müzakerelere başlanıla' 
cağı belli değildir. 

Ereğli limanındaki gemiler 
çıkarılacak . 

Umumi harp zamanında Ereğli 11' 
manında batan birkaç vapur enkaıı. 
son fırtına dolayısile bazı şikaye Je~ 
yol açmıştır. Bu enkaz vapurların ~ • 
mana sığınmalarını güçleştirmekte.d1.~ 
Vapur şirketleri gemi iskeletlerırı1 C 
çıkarılması için Bakanlığa müraca• 
etmeğe karar vermişlerdir. 

General Esadm cenazesi 
kaldırıldı 

Olümünü dünkü nüshamızda büyil~ 
bir teessürle yazmış olduğumuz es • 
htanbul valisi General Esadın ccrı~ 
zesi dün törenle Pcneryolundaki e\' rf 
den kaldırılmıştır. Törene bir a;1'~ 
müfreze, bir polis kıt'ası ile bırÇ .,ı 
General, üst sübay ve sübaylar "' 
merhum Generalin ailesi efradı ·15.' 
dostları iştirak etmiştir. Süel miiZ1bıl 
nın çaldığı matem havaııı arasın~a iiP 
kahraman askerin cenazesi eller ust ,p 
de Kadıköyüne götürülmüs ve Osf11 oır. 
ağa camiinde namazı krlındiktan ~.,el 
ra Karacahmet şehitliğindeki .~O" 
makberesine defnedilmiştir. :13ut et 
lstanbulluların iyi tanıdığı ve çok 5,t: 
diği komutanın ölümü teessürle . t< ili 
ııtanmıştır. Ailesine taziyetleri.111 
sunarız. 

- Teıekkürler ederim, C~ 
Hanımefendi. ıı 

Memduh Bey ayağa kallttı• o;'~ 
taklit eden Cemileye doğru 
admı atarak durdu: dl' 

- Bir iıtirhamım daha varı 
di. 

- Efendim? 1i' 
- Bu da bendenizin §ahsıD111 ~--

bir iıtirhamım: Cuma günü ~e .,;-. 
bul buyuruluraa, zati behıYe dl' 
Tahsin Bey, Madam Uli ve bed,_
niz Büyükderede otelde bir te 
'8nda bulunacağız. 

- Naaıl dediniz? ıııd•· 
Memduh Bey aözünü tekra~,1'' 
Cemile iyice anlamadığı 

aordu: 
- Cuma günü değil mi 1 
- Evet. ııd~ 
- Yani pazarteıi akotıı111 

ıonra. 

- Evet. ·· _..,, • ıof"' 
- Bunu pazarteıi &'ece•• 

aek olmaz mı? 
- Şüphesiz efendim. ~-· 
Cemile Memduh Beyi k•Pc~il" 

dar teıyi etti. Adamcağız V 
nin elini Öperken: dı· ~ 

- Ah ıiz... diye mırıldan •itil' 
yerlere kadar eiilerek çıkıfı• Jif' 

Cemile ''Ne antika adaf1'1, e P'.. 
düıünmÜ§tÜ ve kendi kend

1
•", , 

de: "Beyoilu kibarı bun,. 
dır?'' (• 

• (Arkası 



Kamutay Encümenleri 

Seçifecek Yeni Üyelerin 
ihtisasla rını 

Gösteren Cetver dağıtlldı 
[ Ozel aytanmız bildiriyor] 

la Anakr~, ~ - 1Camutayda encümen seçmeğe esas olacak say
t vlann ihtısaslarıru gösteren bir cetvel bugün kendilerine da
l ıt~lnuştır. Kamutayın çarşamba günkü toplantısında en.oümen 
~rın yeni üyeleri seçilecektir. 

- wnusıw...-.ıa -.--- ......... ._.. ... , nw• ..... 

-.... ~EMLEKETTE TAN 
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ı . İzmir köylerinde Denizlide ilk hayYan aerıiai 
lztniztnilr, (Ozel aytarımu bildiriyor) D . r O 
)'ılbk ,_~~ylığı içindeki köylerde beş enız 1• ( zel aytarunız bildiriyor) 
rıe .. 11;e>ycülük programının tatbiki- Denizlide ilk defa olarak bu sene açı
bıi ~nemle devam edilmektedir. Iz- lan hayvan sergisine merk'eaden ve 
~ r:_~ de~erli ilbayı, her §eyden ön- çevreden birçok cins hayvanlar İf~ 
lra 11;oyl~rın ilerlemesini temin için rak ettirilmiştir. Taylar arasında Ta-
0.,!_~tiyaçlarile yakından alakadar v~ta~ Telgraf Çavutu Nurinin tayı 
~dır. bırıncı çılanıı ve 60 lira milklfat al-
köyl d mıştır. Tay sahibi bu paranın 5 lira-

tlrono.ıı~r en, köylünün rahatını ve s~nı Türk Hava Kurumuna vermif-
ltiıd . ik darlığını fazlalaştıracak şe- tır. 4 tane tay ikinci celmiftlr. Bun
ltö ~ .. ıatekler talep edilmemektedir. lar kırkar lira almııtır. Uçtınctl celen ta.f k:. ~endi varı nisbetinde çalışa- 4 tay da otuzar lira almqlardır. 5 ta. 
hafta ~~ünü rüzelle§tirmektedir. Bu ne tay dördüncü celıni§, bunlar da 
)tt ıçınde yüz köyde bir cümhuri- yinnişer lira almıılardır. 
)ap ~dı kurulmuı ve küşat resmi Kıaraklardan De~irmenlSnil mahal-

1&1111ftır. • 
..., lesinde Bekir oğlu Abmedin krarap 

1 nci gelmi•, 60 lira alm!fbr_· Bundan 
KOÇUK TELGRAF sonra ikinciye 40 lira, 4 Uçtıncilye o-

1-t A B E R L E R 
1 

tuzar, 9 dördüncüye Jiımi1er lira n· 
rilmittir. 

• Sığırlar arasında yapılan seçimde 
llın Denizli, (Tan) - Davas kazası- Ca.berden Halilin boia11 birinci ıel· 
'tlf kızıtcabölük nahiyesinde halk-ta- miJ, 30 lira verilmiftir. 2 tane ikinci
)tt 11\dan yapılmakta olan okula vili- ye yirmi9er lira, bir tane qçUncüye 
dllft.l~tçen sene 1.800 lira kadar yar- on b•t l ira. vcrnıni9tir. ineklerden 
lı~ bulunduvn 0 :1.:. "uınnurıyet ~dalı Halilin ineği birinci cellllİf, 30 
o~~oa açılma töreni yapılacak lıra almıştır. Kazanan hayvan sabi~ 
zrı~ o)ulun bazı eksiklerinin ta- Itrinin herbiri milklfatlanndan ild
tdiI . ?>aaı için 250 lira yardım den on liraya kadar Hava Kurumuna 

nıııtır. yardım etmi§lerdir. Bu arada HilGli 
ta;k~enizli, .<~an~ - Denizli • Sa- Samanlı da Çocukları Eairıeme Ku· 
hi-n {.. ~aı üzerınde bulunan mü- rumuna 5 lira bırakmqtır. 
be Sa opr~ltrden Kanlıdere köprüsü Bir esrar satıcısı ma~ olclu 
tiik Et~öy - Buldan arasındaki bü- Balıkesir, (0.ıel aytanmu bildiri
~lar ele köprüsünde önemli onar- yor) -Suıurlufun Yıldız köyünden 

Y•ptırılını9tır. Hüseyin oğlu Mustafa, Mustafa Ke-'1: l"ıtnlr • ~H} ~ -9Wı;.ıtMm ~ti mal pafa tfç~sinden ka~a 8U'fedil
)l ayıııda Türtiyeden Almanyaya mek bere satınalmJi ofdutu ;:o 

Pllan ih g ha da lerind• . racat 42.917.000 mark de- ram esrarı yvan pazarın 

'

i.. . -.dır. Bu yekiln geçen yılın be- teri bulup satmak isterken yablaa
••tı ayınd k" mıı ve ihtisas bak yeri ıenel aava-

lniır f a ı ihracat tutarından iki ganlığına verilmittir. 
'•b~ 2f.z~dı.r. Yıl sonuna kadar ihra- Tez elden görülen mahkemesi ao
~.k~r.ınılyon marka çıkacağı mu- cunda 1210 lira hafif para cezasına 
~ ve bir yıl hapee çarptınlmıttır. 

~~========~~~======~ 
Si1AtılJJiTITJ1ITJTJiJTJJJ1I1J&~ 

_f OTOCRAFINIZI BiZE GONDERINIZ, 
_KARAKTERiNiZi SiZE SOYLIYELIM 

HGseyin Cahit 
~~:~ok ~ümmalı ve atqli idi. 

eki tırnaklarının yuvar-
laklığına bakılırsa, 
hareket ve müna
kapya ittirak hak 
kını bırakmıt de
ğildir. Bu fotoğ
raftaki ağız iki 

cümle arasında ka 
panmııa benziyor. 
Tabü izzeti nefsi
ne rağmen, kendi

ht ol11ıaz sile o kadar meı-
4- lttirak · 8?nuçlarına başkalarının 
tttifi aa ettiği mesaisinin müsaade 
~kit ca~ .bir istirahat zamanında 

tlldıauıi dütünür. 

Resimlerinizi 

Alaoııu Ahmet 
Dikkate değer bir lima 1 Hiller bu 

çehrede hakkedilmif pbi llriJıllJor. 
Sözlerini açıkça 

söyler. Fikirlerin
den yuğurduiu bir 
halitayı dünya üze 
rine atar. Bunu ki 
miıi . e-kmek pbi, 
kimisi de kilden 
yapılmq bir cUUe 

gibi aarur. Tenlritfen bOflaıur. Artia
tir, filoeoftur, bati ve ta•n pederane
dir. Oyle olmakla beraber içinde bir 
çocuk rubu tapr. 

Gönderiniz 
))iri 

~oloji ~t~ki ~rbon Universiteai psi- da llİr tahlil,..,.._.._ -.ıs ..ı. 
tinlrteret·.J:!1f9t cnıpu sekreteri Jan c:eksinia. 
ae d- latif d stanbuldaki kısa ikame- "Tan" ~ .... ~ 
~ ... ~1~ e0 

etınek ve karilerimi- yonomil...-... .._. ...........,_ 
4-n ~lmak iıtedflr. Methur okmmk iate,"ı l• tle .. ra1Qat ... 
~ htzrı. ve okuyuculanmu- tehuaruma •hn.t••• iatlfMe .ı. 
~e •erdik fUuq fotoirafilerini kendi- bilec:eklenlir. 
ı._- ~eri d MUtehau11 bu foto&rafi-
~"-ij 1~~ahliller yapmak bak- Arzu edenler biZe pyet net "çekll
kh.__ ~t'-anU uzu kabul etti ve her mit. kabilte retüfltia " _,..n tn~ 
""'~rtn . za gelerek çalqtı. Bu büyüklüitinde kafa l'elimlerlnl (f~ 
~. edi"-..!lk. tahlillerini neıre de- toğraf tahlilleri terviai) lpretlle P· 
~ .ıetemi.ıe ıöndermelidirler. 

~ ı. ...... _ ~dıinuz ha zenbn /an Carter~ ba tnlınlne ~ -:--ınC1a yapdan tahlilleri • • 
~ •• ~ ~ iaaı..ti aö- bakacak ve sıu braitltlilJisl 

hMkamda ela ne ~ol- söyliyecektlt. 

Fototraf lnlzi. bize g6nderlnlz, 
karakterinizi size a6yllyellm 1 

• 

3 

BiR MESELE DE BU 

Süt işi Gibi, Yağ ~şi de 
Halledilmelidir O, onun doıtudur ••. 

lnsanlann birimi aleyhinde kötü 
söylmıeai o kadar tabii hal aldı ki; 
bunun dı,ında kalan bütün hareket-· 
)erimiz anonnal sörülüyor. Dostla -
nm var: Onların önünde birinin le • 
hinde söylüyorum. Kulak a1111ıyor
lar. Daha fada ciireairaem biribirle • 
rine: 

Bu yılki at 
Müsabakalarında 
Kazanan albaylar 

G izli Fabrikaların Çıkard ığı 
Ankara, 2 (Oael a~z bil

cliriTOr) - Buıün 935 :rıh at müaa
hablanncla kazanaa aüvari zabit -
lerine ordu eYinde müki.fatlan ve
rilmiftir. 

Yağlar İstanbul Halkını 
Mide Fesadına Uğratıyorlar 

Batitaka~ lunet lnönü n bakan
lardan birçoldan toplanbda hazır 
bulunu,rorlanlL 

latanbulda yai meaeleai - Gizli Fabrikalar - Sütten 

Batitakan aabitlerimizi tebrik e
derek, kendilerinden ilerisi için de 
mu._ffalayetler lteldecliiini söyle
di •• on alb auba:rımıaa mükifat
lanm daiıttı • 

~ 

sonra yağ talimatnamesi bekleniyor - Fiyatlardaki dü-
tüt - Urfa, Trabzon ve piyasadaki tereyağları 

Davetliler seç vakte kadar ordu 
eYinde kaldılar ve ıüzel bir vakit 
seçirdiler. 

/(._,,. fellrilec•lı rtGhiye 
Ankara, 2 ( Ozel aytannuz bildi

riyor) - iç.bakanlık Bahkeair ili 
i~e Bandırma kanama bağlı 
Maayaa nahbeainin kasa haline 
koaulmaama lüaum sörmiiftür. Ba
kanlık bu huauata bir kanan pro
jeai haaırlamaktadır. 

lzmir Emniyet 
Abidesi 
Törenle Açlldı Bir )'(iicı clülrlrônının oitrinin4• 

0

illr •Ö•• çarpan lalıat, hiiniin n• 
olcluia pelr I• bilinmi~n t•reyallannclan 

lımir, (0.zel aytanmı.ı bildiri • 
yor) - Umumi harp senelerinde ve 
lmıirin meı'um.ri11a1 ıünlcrindc va
zife ufurunda canlarını feda eden Iz
mirli polis ıehitlerinin yüksek adla
rına lzmirde ıüzel bir emniyet abide
si dikilmiftir. Abidenin açılma töreni, 
b6ttln bmirlilerin qtirakilc yapılmış 
tır. Askeri kJıvvetle. jandarma ve po-

Emni)'d abidui 

Sağlık Bakanhiı yapbfı süt ta
limatnameainden aonra, bir de yağ 
talimatnamesi yapacaktır. Süt tali
matnameainin tamamen tatbikı için 
verilen iki ay mühlet, yı)batllHla 
bitiyor. 

latanbulda, timdiye kadar naaıl 
temiz ve aıhhi aüt bulabilmek müm
kün detildi iae, yaf, •f .. temiz 
yai lııulmali: ta o kadar ıa:rrikabil
di.e ~ llekmlııtı, .......... 
aiz ve uhhi ~at yiyebilmeai için bir 
talimatname yapmafa zaruret ha. 
aıl olduiunu ıönniiftür. Bu tali
matname yapıldıktan aonra, lıtan
bulda fÜphe karıımamıt temiz Y•i 
yemek mümkün olacaktır. 

y atcdann ifadeaine söre, lstan
bulcla o kadar çetitli yat .. tdmak
tadır ki, bualan biribiriaclea ayır
mak, kontrol etmek, battl INrer 
iaim vermek hayli zordur. 

Ç 'tli yatlar 
8 . v •• l t .,. 
ır yagcı fOY e an atıyor: 

- Menıe tehadetnamesi birçok 
Y•ilarda, Jıta,nltulda ...uir. Çtia • 
idi Kara, Trab-. Urfa, Halep, E.... 
zurum, Diyarlteldr, daha ~ 
isimlerle .. blan yailarm mühim 
bir inamı burada Balıkpazannda 
yapılır. Balıkpaaarmda öyle fabri
kalar •ardır ki küçük iki ocla IÇine 
Karı yaylalanm da, Urfa ovalarnu 
da •ıidınr. Maamafih halkte de 
kabahat var. Yaict :r•iım .. tar
ken, her eanaf ıibi dil döker. Meae
la mütteriaine: "Size yeni selen 
Halep :raimdan vereyim, çok mem 
nun kalacakamız, bizde de :ralma 
Üç teneke var. Aman kaçırmaymız 
eler, müflıeli --... Ve Halq, yatı 
diye aldığı yata fasla fasla para 
verir. Fakat bu yai Halep J•iı ol
mamakla beraber, muhakkak ki p i
YaaaDIJI en iyi yaiıdır.,, 

Y apbğumz tetkikata ıön, lataa
bulda pek fazla ıtok ~•i •ardır. 
Hatti iddia edilditine söre, lataa
bul bol yağı ile meıhurdur. latanba-
1~ her taraftan, Çetit çeıit yai s.C 
lır. Burada da türlü tür lü yat ya
pılır. Belediye, buradaki :r•i fabri
kalarını vakit vakit kontrol eder. 
Bazan bir iki müeaeeae cezaya Ml'

lil mtlfrueleri tören ııraaında abide- p~~.•kta, kapablmaktadır. Fakat, 
Dİll bqucunda yer almqlardır. ilbay bu~ r~ğcılar da, chu cim yajla. 
Fuh Güleç, törene batlanırken huı- n bınbınne kanttırarak. yeni tip 
runu bir dakika sükuta davet etmif, :railar vücude setinnektedirler. 
bunu takiben lzmir emniyet kadrosu- • Urla - Trobaon 
nun en ıenç polis memuru Avni tara- Belediye liboratu•aniula tahlil 
fmdan ~aa bir hitabe •erilmiıtir. Em edilen :raflarda meDf9İ muhtelif 
~ dırektörii Feysi Alrtro.ıun söy- birçok maddeler bulunmaktadır. 
levinden soma ilbay kordelayı kese- 1 Hayvani ve nebati olara)l batlıca 
r~k lbldeyf açmqbr. Emniyet abide- ikiye ayrılan yatlar tahlil eanau. 
une 37 muhtelif &elenk konmuştur. _ 

• 

Bir 6alılıal diilrlrinaHla 7f1i ,.,.,. 

da ba iki bakımdan tetkik olun
maktadır. Aynca içinde ecnebi 
maddeler buluaan yatlar vartlır ki, 
banlar ıayri aıhhi olanlardır. 

1934 yılı haziranma kadar itele
diye .. de Y•iı kontrol ederken e
rimemit Trabzon 1aimı e .. ı tut
makta idi. Ba tarihten aonra, teh
rimizde en fazla aüriimü olan •e 
iyi cim oldufu anlatılan Trabsoq 
ve Urfa Y•ilandır. Trabaoa J•lt 
eluerİJ• bir cina olarak ''ea iyi,, e
tiketi ile .. tıbrken, Urfa 1aiı bi
riaci, ikinci di1e ilU cim iz.inden 
satılmaktadır. 

Y •ilamı cinaleri•e ıön, fiyatla
" çok tahavvül ebnekteclir. Yapı
lan incelemelere ıöre, biriaci Urfa 
piyuada 88, ikiaci Urfa 80 kuruta 
aablmaktadır. Trabzon :rafı iae 68 
lnmqtur. Son altı ay yaz emaamda 
:r•i fiyatlarında biyiik bir deiitik
lik ohaamııtır. Fakat, ton aenelerin 
fi:ratlan inceleııince ıöriilmektedir 
ki, yat fi.yatları boyuna dütü:ror. 
M ... la iki sene eYYel erimemit 
Trabzon :ratlan 100 - 125 bnıt 
araamcla, muhtelif aylara ıöre de
iifiyorda. 8a fiyat seçen Mne 100 
ile 90 araaıacla oynamıfbr. 

Bundan batka, firatlar, tehrin 
muhtelif Mmtlerine ıöre de deJr.: ...... 
mektedir. •-r-

Fiyat 4itii7« 
M ... ıa latanbul tarafmcla Trab

ZOD 7&fı 130 k.,.,. .. bldıfl Yakİt, 
&.,oilu tarafında 131 lnanf, o .. 
lriidar, Kadıkh tarafmcla 130 lm
l'Ufbn'. lt'-nltulda. yal ffyatlan en 
çok Niaan aJ'QMla ~en 
fasla ela T._ua a7111cla ac11zla
maktadır. Bu •amanlar da yeni 
mahsulün batlama nya Wtme za-
manlarına t ... düf etmektedir. 
Yapılan h ... plara söre. eon dört 

aene içinde wim-it Trabzon 1•i· 
lannda tul 84 ı..r..-hık bir tenezail töriilmlttlrr--..--

Urfa yaflan, iki yıl enel 90 ku
nqa aablırken, basin de atalı ya-

- Aldırma! Felek onun doatudu1" 
da.. Ondan böyle söylüyor. Diyor • ..... 

Bu yüzden kimae kimsenin lehiıMla 
bulunamaz old.r. Bir kiınae hak'antla 
birinden sallık almak iatersenız 10 • 
nunda bir kötülüğü çıkar korl.:u .ile 
o ad.mm iyilijini bilae bile, ~Y • 
bin4je söylemeae de lehinde de ha- JJ1 
demiyor •e : 

- Bilmem. Diyor. Bu gidit ie i, • 
aandan in ..... iyi IÖz iıitmek ııaç• '• 
cak. 

Dikkat ediniz! Birisi ötekinin !e • 
hinde söy'ediii zaman: 

- MatlAa bir çıkan var •• 
Yabah. 
- 8u, ODUD neaİ olur? 
Diyonaz.. Fakaaat; selıelelim • • 

leybte .«;yliyealer için hiç kimae 'ka). 
kıp: 

- Bu onan düflDUllcbr ... 
Yahut 
- Aralannda INr ftqeçtt mi var? 
Diye sonna:ror ... 
ınaan:ann hiribiri aleyhinde köti 

aöz söyiemeleri artık bir idet oldu. 
Gammazlık, dedikodu ayıp olmaktan 
çıkb ve biraz dikkat ediline belki 
de karlı bir it oldu .. 

Di:recekainiz ki; iManın vicdanı 
ı nud kail ol..-. 

"Vicdan,, ismini eskiden Arap ha: 

l 
la,...ara korı...dı. Şimdi onlar da kal 
madı. Ve bu seı ititilmez oldu; am • 
ma yazık oldu. 

' B.FELEK 
1 

1 Gümrükte tayin edilecek 
direktörler 

Ankara, 2 (Ozel aytarımız bildiri
yor) - İstanbul ithalat gümrüğü ü
çüncü direktör muninliği ile Gümrülr 
yolcu salonu direktörlüğü ve paıcct 
gümrüğü direktör'üğüne kimlerin ta
yin edilecekleri pazartni günü anl.ı· 
tılacaktır. 

kan ayni fiyata .. blmaktadır. 
Giali labri/ıalar 

Bir de vejetalin yağı var ki bu 
yağın yapıhıı, ekaeri kimaeler için 
meçhuldür. Bu nebati bir 1.ağdır. 
Hiııyvani yaflara niabetle latanltul
da, vejetalin yafı az Miriilmek&;..; 
dir .Vejetalin yallan latanbulda, 
Balrkpazannda huauai fabrikalar
da yapılı:ror. Belediye bunlan kon
trol ediyor. Fakat,'7Qkarda kaydet
tiğimiz .-ibi, öyle ıizli :rai fabrika
sı vardır ki bunlann adrealerini Al
lahtan batka kimıe bilmiyor. 

Vejetalin fiyatlan iki yıl evvel 
65 kanata .. tılırken, bugün 42 ku
ruta .. blmaktadır. Vejetalinin top
tan fiyatı iae 36 kuruttur. 

T •r•~ilanna 6•linc• 
Y •i bahainin en ıizli kapaklı ta• 

l"afı tereyağlandır. Tuzlu, tuzsuz, 
erimit, erimemiı, beyaz, san, euner 
okadar cina tereyaiı vardır ki bun
larin ,nerede, naul, :rapddıiı haki
katen meraklıdır. Bir yalcı tere
yaflarmm uranm hafif tertip fÔY· 
le anlatıyor: 

- Ben halkm yerinde olaam, la
tanbulda çok yerde satılan tereya
ğı yerine, en iyi cinı Trabzon yaiı 
alırım. Bu, daha ıibhi ve ııdalıdır. 
Dikkat edin, ekseri tere:railary yaf 
tadmda bile delildir. Banl•r kuv
vetsiz, adeta köpük sibi terlerdir. 
Çünkü bunlann mühim bir kumı. 
hemen hepsi burada yapılıyor T e
reyafmı uzun zaman boaulmadan 
saklamak meseledir. Zaten ba :r•· 
im uzun zaman .. klaamq olam 
makbul detildir. Tereyafı çiy :re -
nir. Binaenaleyh nekadar taze olur
.. okadar iyidir. Günlük tere:raiı 
satan öyle yafcılar biliyorum ki 
.. ttıklan ae:r hakikaten rünlüktür. 
Fakat yai defildir. Sonra, tereyafı 
vardır. iyi :raid1r. Fakat eakidir, •· 
cımıttır. Bence, ltelediye .. de Y•i· 
11lrmd,.n zivade terevair tfiye ıatı-
1- ,.ıı.n kontrol .......ıidir. Çünkü 
......_ lacr türlü hutal• 7apeilir. 
S.deyaiı. ne de olsa. eriyor, :yanı
yor ve ö1le yeniyor. T ereyal'ı öyle 
mi :ra 1 •• olduh ıibi alıp yiyoruz. 
Paketler içinde .. tılan tereyağlan 
•ar ki, bunlan halk çok hduyor. 
Kwnet •e gıda muskası •İbi lrapı
plıyor. Bu tereyafl'"""'d•n medet 
amanlarm ta•anm alrıllllnaa .. .,, 

Yai meaeleai. havatm en nazik üf·-· mııı.ftlecidir. l:'•na 1canıık 
hiyWi :rafların JllW)bğı mide haata: 
lıklAn •ay111zdır V ıltar var ki. la
tl!nhul~~· bir. türlü l>a .. nJ.,mamı' 
bırçok ~nemh m@~l·l~r ~ibi •ai 
meaeleaı rfe kendi bildifi ~eYirde -
dir. Halkm en b .. ta .. -ı~n 1r1da 
m1tddesini te•k'I etlen va~hr be
lediyenin de itirafı ile ~bittir ~i, ' 
llzrm l"ldiği aekilde kontrol eclile
mi•or. Ne yediiini bJhnİYeD lııtan
bullulan, Saflık Bakaalılmm biri
birini takip "'fffl'Cltk uı:..,,..,._.,_ 
ri temiz '" w,lella playa 1ca ..... 
runa. Ne mutlu latanbula.-R F 
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No. 21 Yazan: Ziya ŞAKIR 

NÖBETÇİ 
ECZANELER 

• Yıldız: Robcrta 
• Milli: Her ljey senin için 
• Oııküdıır Hale: Karımı ben oldütd 
Makineli adam. 

• 
DA VETLElt 

ilahi, Kadınım! .. Onu da Hesaba 
Katmadım mı Sanırsın .• 

Meslekleri Ayrı Nişanlılar 

Karagümrüktc A. Kemal - Şehreminin
de A. Hamdi - Samatyada E. Rıdvan -
Fenerde Arif - Aksarayda Şeref - B h· 
çekapıda Salih Nec:ıti - Bıiyiıkadadz 
Mehmet - Heybelide Tanaş - Galatacl .. 
Doiruyolda Merkez - Tunelde Matko· 
viç - İstiklal caddesinde Kemal Rebul
Şiılidc Asını - Eyüpte Hikmet eczanelerı 

Turk Fiziki ve Tabii ilimler cemi1 
den: Berllnde Kayzcr Vllhelm :Enıcit 
sındc Blyc5İmi şubesi Müdıirü Prof 
Kari N euberg, tarafından 6 İkinciteŞ 
salı giinli saat l 7,30 da Fen Fakültesi k 
fcrans salonunda "İNSANLIK HIZ~ 
TİNDE MİKROPLAR,, mevzuu üzetl 
de umuma mahsus bir konferans veril 
cektir. Konferans turkİeye tercüme celil 
tektir. 

- Ne mi işliyeceğim? .. Kara Cele
bizade Mahmut Efendiye habe:- gön
derdim. "Ne yapsın. yapsın. Hocaya 
bir kanca taksın .. Böyle bir şikarı ka
sırmasın .. Eğer Hocayı kenduye da
mat ederse, şeyhislamlrk mukilrrer
dir,. dedim ve araya koydu'fum 
adamlara da. eğer bu işte muvaffak 
olurlarsa, üç kese vadettim. 

- E. bakalım bunu Cinci Hoca ka
bul edecek mi? .. 

- llahi, kadınım!.. Onu hesaba 
katmadım mı sanırsın. Ona da (su-
1 eti haktan) görünen adamlar gön
derdim. Bunlar gidecekler. "Behey, 
dcvletliı... F.:ugüne bugün sultan ha. 
cası ve ulemanın da sercfrazısın. 
Böylece bekar yaşamak sana yaraşır 
mı? .. Senin dengin olan bir zatin kı
zına talip olup cümle ulema, vüzera 
ve kübera gibi sünneti şerif üzere te
ehhül etmelisin. Zinhar saray kadın
larına talip olma. Zira. günün biri:ıde 
saadetlU padişahın kalbine bir vesve
se dü~er; olabilir ki düşman iğvası
na kapılır. Kadına gazap eder ve se
ni de mü,kül hale sürükler.'' dive-
cekler. • 

- Ya: Hobyar mutlaka Hoca ile 
evlenmek dilerse ... 

- Haaa, onun icin de Valide Sul
tanın fikrini çeliyorum. "Eğer bu 
Hobyar saraydan çıkarsa, harem de
rununda dirlik dwzenlik kalmaz." di
ye kandırıyor.um. 

Şekerparenin ıözii, birdenbire ke
silmişti. Çünkü: 

- Yedinci Haseki, teşrif ederler. 
Diye bir fısıltı işitilmişti. Hazine

darlar ve saraylı1ar, yerliyerlerine di-
7.ilmişlerdi. Hasekiye yol gösteren 
ıamdanlı saraylılar, salonun kapısın-· 
dan girmişler, birer kenara çekilmiş
lerdi. 

Bütün gözler. kapıya çevrilmişti. 
Kapıdan içeri dev cüsseli bir genç ka
dın girmitti. Ağır ağır yürüdükçe, 
şişmanlıktan vücudunun her kısmı 
.ayrı ayrı oynıyan bu kadın, Padişah 
lbrahi.min yedinci haseki yapıp adını 
~a. (Şıvekar) koyduğu, Ermeni karısı 
ıdı. 

Telli Hasekinin yüzü öfkeden kı
zarmış, gözleri hidetlc parlamıştı. ls
teksiz hir halde yerinden kalkarken: 

- Camus laşesinc benziyen bu ka 
rıyı istikbal etmek ban a ne rütbe 
ağır geliyor. 

Diye mırıldanmıştı. Kıdem sırasile 
kendinden bir numara üstün olan Şi
vekarı, saray teşrifat usulü muc:ibin • 
c.e, salonun ortasına kadar ilerliyerek 
istikbal etmesi lazımgeJirken; Telli 
Haseki bir kurnazlık etmiş; guya a
yağına dolaşan uzun eteğini kurtar -
mak bahancsile birkaç saniye vakit 
geçirerek sedef parmaklıklar önünde 
karşılamıştı. 

Artık sıra ile Hasekiler ve Sultan 
lar geliyor; Şehzade Ahmedin anası 
Muazzez, Süleymanın anası Dilaşüp, 
Mehmedin anası Turhan Haseki ve 
lcadınlarla, dadılarının kucaklarında 
gelen küçük Sultanlar, teşrifat ile 
kartılamyor; hepsinin ayrı ayrı etek
leri öpülüyor, ellerine gül suları ser -
piliyor, önlerine altın buhurdanlıklar 
konuluyordu. 

Nihayet, - Uzun eteğinin ucu. Hob 
yar tarafından tutulmuş olan • Valde 
Sultan da büyük bir azametle gelmiş, 
kendisini kapıdan istikbal eden Sul • 
tan ve Hasekilerin arasından geçe -
rek sedirin tam ortasında, üstüste 
konulan ustufa şilteler üzerine yer -
leşmişti. 

Sedirin üç tarafı, baştan başa ipek
lere ve elmaslara bürünmüş olan ka
dınlarla dolmuştu. Her kadın, adeta 
üzerinde bir hazine taşıyordu. Mum • 
ların titrek ziyaları bunlara aksedi -
yor; kımıldanan başlarda ve göğüs
lerde, rengarenk şimşekler parlayıp 
ıönüyordu. 

Fakat nekadar gariptir ki, ıher bi
ri bir yabancı diyardan gelerek şu yal 
dızlı kubbeler altında toplanan ve he 

rnen hepsi de açlık ve sefalet içinde 
doğup büyüdükleri halde nefis vücut 
larınrn parlak tenleri ve yumuşak 
etleri sayesinde bu ikbale nail olan 
bu renk renk ve çeşit çeşit kadınlar; 
hallerine şiıkretmiyorlar: tatmin edi
lemiyen hırslarının günden güne ar -
tan oburluğu ile biribirlerine saldıra
cak birer düşman gibi bakışıyorlar -
dr ... Rus, Macar, ı~. Gürcü. Çer -
kes ve hatta Ermeni.. Bütün bu ka • 
dınların aç gözleri ve haris kalpleri 
bir türlü doymıyor; bütün varlığını 
sarayın hazinesine döktükten sonra 
a~ ve perişan kalan zavallı Türklerin 
gözyaşları, cahilane bir zihniyete ka
pılarak bütün bu saltanat ve haşmeti 
yaşatmak için hudutlarda ıdöktükleri 
mübarek kanları; bunlarda en küçük 
bir insaf ve merhamet bile uyandır -
mıyordu. Bütün bu pembe ve ılık vü
cutlu - Türke düşman - kadınlar, kas 
katı taştan bir kalp taşıyorlar; düş -
man toprakları eibi Türkün kanını 
ve varlığını emmekten bir zevk du
yuyorlardı. 1 

- Devletlit efendimiz.. Saadetle 
teırif buyururlar. 

Baş teşrifatçı kalfanın bu sözleri, 
bütün bu haşmetli kadınları hareke
te getirmişti. Bütün o biribirine 0düş
man olan çehreler silinmiş; bu renk 
ı enk simalara riyadan mürekkep tat
lı birer tebessUm yayılıvermişti. 

Padişah İbrahim: bir kolunda Kız
lar ağası, diğer kolunda baş hazine -
dar olduğu halde içeri girmiş; iri, pat 
lak, siyah gözlerini hasekilerine çe -
virmişti. Şimdi bütün kadınlar, sedef 
parmaklık önünde ellerini göğüsleri
ne kavuşturarak yerlere kadar eğil -
mişlerdi. Şimdi burası, ikbal ve istik
balin; riya ve iğfalin bir meşheri ha
line gelmişti. Ve bütiın bu haris ve 
aç göz>.ü kadınlar; ağır ağır tahtına 
doğru ilerliyen ~u sarsak; şu, vaktin
den evvtl bunak adamı bu gece ken
di odalarına çcldirebilmek için bütün 
kadınlık sanatlarını göstermiye çalr
şıyorlardı. 

·lbrahim, tahta oturur oturmaz eli· 
le işaret etmiş: biıtün kadınlar yerle
rine geçmişlerdi. O zaman lbahim 
başını sağ tarafına çevirmiş: Telli 
hasekiyi haris ve iştiha ile malamal 
hir nazarla süzdükten sonra: 

- Nicesin, has hatunum. 
Demişti. Bu kadarcık bir iltifat 

bile. öteki kadınları kudurtmıya kafi 
gelmişti. Şivekar, yanındaki altıncı 
haseki (Muazzez kadın) ın kulağına 
eğilmilj: 

- Ka, biz insan değiliz ki, efen -
dim aslanımız sadece ona iltifat edi -
yor. Bilmem ki, şu yabanın sıskasın
da ne keramet buluyor. 

Dedi. Muazzez, derin derin içini çe 
kerek cevap verdi: 

- Onu, şelcerplireye sor... Fettan 
karı .. Hepimizin papucunu dama at
tırdı ya. sen ona bak. 

- Attırdı da; hem de ne attırciı. 
Bir zamanlar aslanımız, benim üsti.ı -
me titriyordu. Seni altınla tartııam, 
gene kıymetini ödiyemem, diyordu. 
Tam üç ay var ki, bir kere bile oda -
ma gelmedi. 

- Hocllya ba! vurmadın mı? .. 
- Vurmaz olur muyum, hiç. Elim 

deki avcumdaki vanmı yoğumu yol -
ladım. Bir muska aldım. Fakat. kar 
etmedi ... Bir gün. ıekerpareyi ynka -
ladım. Ayol, bana da b\r şeyler ogret, 
diye yalvardım. Ne cevap verse be -
ğenirsin? .. 

- Ne cevap verdi' .. 
- Haydi şuradan dudu ... Artık as 

lanımız, boşor karılardan hoşlanmı -
yor; demez mi? .. 

Birdenbire başlıyan saz ve zil ses-. 
leri; Usküdarh Ermeni dilberinin dert 
yanmasına hitam vcrivermişti. 

[Arkası varl 

Acaip 1 .. Karı ile kocanın iyi geçine 
bilmeleri için ayni meslekte olmaları 
şart mıdır? Meslekle geçimin ne ala
kası var? Yoksa Tozkoparandan Ar
mağa imzasilc mektup yauın okuyu
cumuz nişanlısile arasındaki açıklığa 
bunu bir bahane gibi mi kuJlannıak 
istiyor? 

Onun mektubundan bir parça: 

" ... Niıanlımın devam edip giden 
kı•kançlıkları ve lü:z.umau:z., mana
aız geçimai:z.liklerini tahlile çalııır
k~n ~nun musiki düşkün,lüğünü be
nım ıae doktorluğa ve fenne karşı 
bağlılığımı görüyorum. O benim 
mesleğimden hoşlanmadığı ve dok
torluğa inanmadıiı gibi ben de o
nun piyanosunu öteden beri istih
fafla dinlerim. Halbuki ben nıuıl 
bütün hayatımı ilme ve kitapları
ma vakfetmek arz.usunda İsem o da 
piyanodan başını kaldırmamak he
vesindedir. Anlcqılıyor ki mealek
leri ayrı olanların, me§repleri de 
a)'rılmaktadır. Böyle iki nifanlının 
evlenmesind•n hayır geltr mi?,, 

Evlilik hayatında ayni meslekten 
karı koca nadirdir ve yüzde doksan 
erkek kadının hiç aklı ermediği, h~ 
hoşlanmadığı bir işle meşguldür. Mes 
lekle değil, meşreple bile ge~imin ala 
kası yoktur. Fakat nişanlınızı kıskanç 
lığa sevkcden amilleri bilmek lazım. 
Sizin geçimsizliğiniz buradan geliyor 
ve siz bunun önüne geçerseniz siz il
minizle, o da piyanosile bütün güniınü 
geçirebilir ve pekfüa geçinebilininiz. 

• 
Çocuğunu tanınuyan baba 

Çocuğunu tanimali: istemeyen de
ğil, tanıyamayal1 baba olur mu? olur. 
Birtakım kazalar, fena tesadüfler, ya
hut elde olmayan ayrılıklar ve baba
nın bir tarafta çocuğunt1n başka bir 
memlekette kalması yüzünden insan 
evladını unutturabilir. Fakat bilerek 
ve isteyerek insanın bu hale düşmesi
ne ne demeJi ? 

Adanadan M. Ce. imzaıile şu mek 
tubu aldık: 

" . Kendim lstanbulluyum. Bundan 
yirmi •ene evvel evlenmiı, ilıi •ene 
aonra ayrılmaya mecl:ııiıUr olmuftum. 
Bu evlilikten bir erkek çocuğum 
oldu. Çocuğumla beraber haıırneıir 
o~Jum. Çalııtım; oğlumu yctiftir
dım. Aradan yirmi yıl geçti. Ben 
bafka birisiyle evlendiğim gibi oi
l'fl"un babası da evlenmİf ve çoluk 
ç~ulr •ahibi olmuftu. Bundan uç 
dort halta evvel bir gün ilk :z.evcimi 
Adana sohaltlarında gördüm. Ya
nımda oğlum vardı. Yirmi yıl son-

. ra illr de.la karıılaııyorduk. O da 
oğlunu ilk defa görüyordu. Tabii 
tanırrıadt. Belki benim gayriihtiya
ri bir hareketimden cesaret alarak 
yanıma geldi; konuıtuk. Neden 
sonra yanımdaki gencin kim oldu
ğunu sorunca söyledim. Şaıırdı. 
Gözleri doldu ve çocuğunun elini 
sıktı. Sonra karuının öldüğünü, 
yalnızlığını anlattı ve bizi ziyaret 
etmek iatediğini, çocuğuna karıı 
liıkaydiainden ne derece müteeuir 
olduğunu aöyledi. Bize gelmui 
mümkün değildi. Çünkü ben bir 
baıltcuiyle evliyim. Bunu da ilk Jc
la duyuyordu. Bu haberin onun ü
zerinde çok lena te•İr ettiiini •İ:z.
l~medi ue: "O halde çocuiumu her 
.zaman görmek Üterim. Hatta onu 
yanıma almayı düıiinüyorum,, de
di. O günden sonra oilumu ona 
göndermelctc, babasını •ık aılt :ziya
ret ettirmclrte mahzur •ÖnrN1mif· 
tim. Fakat bu kocamla aramıMla 
şiddetli bir aynlıia sebep oldu. ille 
:zevcimin bi:ııimle alakadar olUfu, 
bizimle birliltte oturan oilunun o
nu •ılı •ık görmesi kıaltançlılını 
tahrik etti. Şimdi on doku:ıı yapnda 
olan oilumun ya aaıl babaaına bü•
bütiin gitme•İni, yahut onu hiçbir 
.:z.aman :ziyaret etmemeaini istiyor, 
oğlumun babası ise oiluna balt
malr 11e onu yanına almalt hıumun
da mütereddittir. Bu vaziyetten na
sıl çıkayım?,. 

Şimdiki kocanızın dediğini yapa -

1 
rak, yirmi sene oğlunu aramayan ada 
ma söylenecek söz bundan baıka bir 
şey olamnz. Sizinle aynlmasırun se-
bebi ne olu'"•a olsun oğluna karşr li
kaydisi affo unacak şey değildir. Göz 
leri yirmi sene sonra değil, yirmi se
ne evvel dolmak lazımdı. 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Vereme istidat veren tip 
Verem hactahğı hor tipte insanla

ra gelebilir. Fakat bu haıtahlda çok 
uğraşan hekimler ince ve uzun tipte 
bulunan insanların vereme başka ıtür 
iti tiplerde bulunanlardan daha Ç\lk 
sayıda tutulduklarına dikkat etmişler
dir. 

Bu tipte inıoanların ylizlerine ba -
kılınca. hendesede main denilen bak
lava şeklinde olduğu göze çarpar. Yü 
zün orta kısmı, üst ve alt kısımların
dan hem daha genİJ, hem de daha u
zundur. 

Burun da uzun ve geniJ, burun de
likleri iyice açık olur. Yanaklar, çe
ne kemiklerinin içindeki oyuklukların 
büyüklüğünden dolayı çıkıktır. Kaş
lar da yine kemiğin içindeki oyuklu
ğun geniş olmasından ilerile doğru 
çıkarlar. Başa ' yandan bakılınca ön -
den arkaya doğru uzunca olduğu gö
rülür. 

• 
L 1 M AN 

HARE~TLERI 

Buıtın liaıanmıızdan eidccek vapurlar: 
Saat 

20,-
9.-
9,-

10,-

Tarı Karadenize 
Kocaeli İzmite 
Asya Mudanyaya 
Dumlupınu Mersıne 

• 
Bu~n limanımıza gelecek vapurlar: 

Saat 

12,- Tayyar lınrozdan 

• 
SİNEMALAR 
TİYATROLAR 

• Şehir Tiyatr~ıuı Saat 10 da çocuklara 
15 te matıne ve 20 de suvare "Saz, Ca.ı:, 
opereti. 

• Süreyya opereti: Saat 16 da matine ve 
20,30 da sUvare "Bay Bayan,. opereti. 

Aleni teşekkür 
Böbreklerinden ehemmiyetli sure 

te hasta olan annemi tedavi edip 
mamile afiyet kesbedinceye kadı 
gösterdigi fedakıirane dikkat ve ih 
mam ile büttin ailemizi minnettar b 
rakan Profesör Urolog • Operat3 

1 
~ay. ~ehçet Sabite aleni teşekkür! 
rımızı sunarız. 

Aile namına mühendis 
Ahmet Kemal Çelik 

:!IJlllJJIJlllllllllllllllllllllllllll 

gKADIN NE ---• Naıit • Ertuirul Sadi Tiyatrosu: Saat - YAPSIN 15 tc matine ve 20,30 da suvarc "Baba,, E 
piyesi. 

• Tepebaıı 'Belediye Cardenbarında: Mu· 
zik • varyete. 

• Sarayı Monte Kristo 
• ipek: Marahuana 
• Siimer: Kemanlar çalarken 
• Alkuarı 17 No. lu Polis otomobili 
• Şık: Son günahun - Kokaraı;a 
•Melek: Sevginin sesi 
• Türlcı Vahşi atlar kralı (Reks) 

: Yeni bir menu, cüretli bir 
E mevzu, fak at nihayetsiz. bir 
: maharetle canlandırılmış .,e 
~ el'Jder bir :teki ile oynanmış bir 
§ film. JEANNE BOITEL 
- JEAN GALLAND 
: FRANÇOJSE ROSAY 
:iııııııııııııııııııııııııııııııııııııı• 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııı Boyun uzunca, nefes borusu geniş -
ve hepsi dııarıya doğru çıkıktır. ·' ! H a r İ k H a y a t K a z a ve O t o m o b İ 1 -Göğse önden bakılınca geniş ve ; 
uzun görilnUr. Nefes alıp verme hem : 
daha ,.ı..., tn:m ae aana genıştir. Göğ- E -se arkadan bakılınca genişliği ve u- _ 
zunluğu daha iyi belli olur. Göğsün : -böyle büyük olmasından dolayı bel : 
kemikinin iki tarafındaki adaleler ö- : 
ne doğru gider ve belkemiğinin iki ta 
rafında çukurluk meydana çıkar. 

--.. ----

• 
Sigortalarınızı GaJatada Ünyon Hanında Kain 

U N ı o ı-. c ı c o 12 TA S I N A yaptırma. 
Türkiyede bilafasıla icrayı muan:ıeTe enu"'ı ... _ -Lıın 

•• 
UNVON 

Karın önden bakılınca göğüsten 
cok küçük olduiu görillür. Arkadan 
bakıldığı vakit but etlerinin darlığı 
göze çarpar. 

E Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yapurmaymız. 

Kollar ve ba~klar vasati ölçUler
den daha uzun olur. Bazılarında bacak 
tarın uzunluğu daha ziyade bellidir. 
Fakat kol ve bacak kemiklerinin u -
zunluğile beraber adaleler geliımez
ler, küçük ve cılız kalırlar. Ellerin 
parmakları uzun ve yaHıdır. 

Boy ile ağırlık arasındaki nisbet -
sizlik göze çarpacak derecededir. Me 
sela, bu tipteki inNnın boyu 1,75. ya 
hut 1 ,80 metro olduğu halde ağırlığı 
ancak 65,hatti 60 kilodur. 

Lokman Hekim 

Tecim ve Zalaire Borsaımda 
lstanbul tecim ve zahire borsaeın

da diln muamele cören maddeler şun 
lardır: 

Arpa (yemlik) 5,10 • S,25 kuruş
tan yüz ton, buğday (sert) 7,lS - 8, 
buğday (yumuıak) 9,10 • 10,lS, buğ 
day (muhtelit) 8 • 8,26 ve ekstra 
buğday 10,25 kuruJtan 1458 ton &atıl 
mıştır. Bakla S kurugtan 180 ton, ke
pek 2,23 • 2,25 kuruştan 5600 kilo, 
razmol 175 • 300 kuruştan ı 708 çu
val, mısır 5,15 kuruıtan 20 ton, yu
laf 3,29 kuruıtan 300 ton olarak mu
amele görmüştür. Tiftik (oğlak) 
83.34 • 84,10 kuruştan 4718 kilo, mal 
tiftik 69,17 - 74,20 kuruştan 34238 
kilo satılmıştır. 

AN 

f<lişe Atölyesi • 
Renkli, tire, ototipi her türlü 

kliıe yapılır. 

çabukluk, iyi, temiz 
ve güzel iş 

6965 

: Telefon : 4.4888. 8718 
~ ••••••••••••••• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11111111111111111lllfll~ 

AnnA STEn ve FREDERIC MARClf 

Bu hafta S A R A Y Sinemasında 
Görülmemiş bir muvaffakiyetle gösterilmekte olan 

i SLAV 
iHTiRASLARI 

Fran11zca söz.in büyük aşk ve ihtiras filminde bt;tün seyircileri 
zaşyediyorlar ve gözlerini kamafbrıyorlar. 

iıheten: HOLIVUDDA BiR MÜSAMERE hakiki bir MiKI MAVS 
ve PARAMOUNT JURNAL 

ı- MELEK slnEMASlntlA 
Sinema krah J E A n K 1 E P U R A 
M A R T H A E G G E R T 

Senenin en güzel filmi: 

ve 
H 

SEVGiNiN SESi 
Göz kamaşbrıcı şaheserinde büyük muvaffakiyetler kazanmıştır 

Bugün saat 11 de tenziHUh matine 
ilaveten; PARAMOUNT JURNAL 

----~~------~----------------~~ ... ~~ , ___ _ 
Emsalsiz Bir Film •----ı-"11 

SEVMEK YASAK MI? 
Oynıyanlar: nORMA SHEARER • FREDEAIC 

MARCHE - CHARLES LAUGTOn 

YARıNKi RAZARrEsi AKŞAMı YILDIZ Sinemasında 
Mevsimin birinci BUyUk GALASI 

Ne.york primadonnası ye dünyamn en büyük lirik SupranolU 

G R A ·C E tarafından temsil edilert 

BiR AŞK GECESİ 
adb asri mevzulu bUyUk mUzikal film 

Geee oyunlan için biletler fimdiden Ablmaktadır Fiyatlarda deji,ildik 701rtar. 
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iCMAL 
r"Zecri tedbirlerin tatbikıne 

doğru 
Oa -*ider komitbai içtimalannın 

ıa...,.._ıe ltalya - Habeı harbi et· 
l'aflDCl.ılö lli,_a faaliyetin sildet mer 
kezi ~ CıeneYreye intikal etmi!· 
tir. Bu çalı ......... ittirak etmek için 
büyük cleTletı.in Dıt Bakanlan Ce· 
nevreye aittiler. lnailtenyi bu defaki 
Jçtirnacla Uluılar Kurumu Bakam [. 
den cleiil, Dıı Bakanı Sir s.muel 
}f~ tansiJ etmektedir. Habeı itini 
l>aıianaıçtan Wi Uluslar Kurumun· 
ija l..Ptere ,_..na blkip ıeden E11en 
~erine bu Mkamn pçmeıindıeki aebep 
ıudur: 

MMUmclur tD lngiltennin dıı .iya· 
•aıı, Dıt Bakanı adiy\e Hoare ve U· 
luıı.. Kan.mu JWsam adiyle de Eden 
tarllhncl.a ted..ir ediliyOI". iki 8lıkan 
~ Ul•lar Kurumunda t.kip •· 
di.'en 9İ7ua üzerinde bir anlqmazl• 
olduğu Tiva)ıet edilmiş ve Eden'in 
l tal ya ve Muasolini aleyhtarlığından 
tnülhem ...._ hareket ettiii eöylen
lnişti. Hoare Cenevreye aiderek ln
ailiz siyasasını Eden'in bıraktığı yer
den •Jni istikamete doğnı yiiriibnek· 
le bu m~t1ıeri tekzip ıelmek iıtİ· 
~·or. 

FihaJüka Uluslar Kurumunda 1 tal. 
Yaya "-tı geçmek 11raaı gelmiştir. 
l 8 ler l(omiılıeei ısvwloe taıtl»luna 
karar v-aen bet zecri tedbit- hak· 
lcıhda Uluslar Kurumuna aza olan ve 
olına,111n cleYletlen teblipt yal>fll4 ve 
28 Teırinienele kadar cevap •erit. 
tneeinj iatemiıti. Bu cevaplar gelmiı 
"e tasnif eclilmiftir. Dün gazetelere 
gelen bir Ceaewe telınfmdan em lki 
hiilrumetten lnrlı: yeclieinin ltalya hak 
kında birinci zecri tedbiri tatbik et -
!'leie, yani ltalyaya mal satmamaya, 
lurk betinin ltalya hakkında mali ted 
~iricrini latbil etmeje, yani ltafyaya 
Utikraz yapmamaya, kırk üçünün ltal 
Yadan mal al~-:-.. •·• ı "c.uyaya !ba
~· ,:...: ...... Gladdden satın.naya, kırk 

11ÇÜnün de bqıhkfı yard11Da muva. 
fakat c:eTabı verdiii bildirllmektedir. 
Anaıac llu ekonomik, zecri tedbirler 
"?••nele Rdetten ziyade devletle
rı'! ....a.iyeti ömmlidıir. Hwhangi bir 
ln~denin 111Ü•9İr olabi"1eıi için 
~t~ ile lngiliz dominyonlan, 
-vynı Ruıy., Cin, Franaa, Almanya ;.e ~tnerilca gibi devletlerin buna İt· 
ıra eftnıesi faznndır. lhnH:at embar
~oaunda Cinin birinci claec:ede önem 
tı bir ro•u·· .--.JI c·· k- c· r_.ı_• • "'IKUrr. un u ın ~• 

A_~kru,,. sanayi memleketleri;un en bü 
Yu hir mü t • 0 ctir Şimdi L "te d .. f erwa • aoma ye 

Uten '\'azile zecri teAirlerin baflaya 
l"~ğı '-rihi tesbit etmektir. Bu tarihin 
tırndiye bdar teabitine Fransa bir bera cliier 9fteple mini oln.ıfba. Baı 
takan l.a°""in müeyyideleri tatbik. 
L ~n en.I, 1 talya - Habet lwrlline ni-
sıaya& ---L • • L!- a-.-1.1.:! ~ .... ·~-- ıçın iRi" -ruo-S yapa. 
cap Wldirilmiıti. Bu tefebbWün ya. 
c~~ ,..,.. .... ,.. ..ıu.n defildir.Çün 
~ talya - Hahet -. ........ hu ..,_ 
d • eizli sizli ....... inin w per 
~sı ~da aaWı kalıJOI'. Ancak 
ı_. 11. lair tefelııbüı yapılmrt i-. henüz 
l>tr --=- . . Bu • -._ -veuwmftir. mın netic:e-
•ız ,ilıaldıfı MuMOlininin tatltik edil· 
~ iİzer. bulunuı zecri tedbirlere 
~ 1De7clan okur • IHr •iız kull'an. 
lcet....: Ha~ da ukeri hare. 
d tdaw Mtlanuı bııalunma• • ,d; · Eier 1Mrnlw bir .nlafl!Ul arife.İn· 
t" .lt.ıftıun -~ve Mkeri vuiye-
•nı 1na-.... ! - 6--•- . . .. l • ,.;... ... ._~ .. "' uı pa_._ ıçın aoy ennuı 
......... deiilae, zecri tedbirlerin der
~ .. tatlııilDna pçilec:ek elemektir. Her 
Q•lde ba birkaç sün içinde selecek 
~~ bir.e itin iç yüzünü aydınla. 

br. - A. Ş. E. .... 

Çindeki 
Suikastçılardan 
Biri·Öldü 
"e~i*'t•· Çin Baıvekili Vansıins
l'a • artı bir suikaıt yaprldıfını 
... j'-'f lık. Son selen telsraflardan 
bı.!~. ~•ima s~re Vaqıinrey öl-

-,tır. Tell.J'aflar ıunlardrr: 
Nan)ci 

iyj 1.. ne, 2 /l.A - V aqfiqvey 
?"lece aeçirmiftir. 

ı.~kaat ...,_.iyle yanda brrakı
dit~er&naa bu aabah denm e
l»•t t....:..: ~ferana etrafında inzi-

.._irlen arttınlmıftır. 
ı~ar Vansfinsvey'in iyile -
çın11a : zannetmektedirler. Suikast 
t•ct..,. '1Una dizileceii sanılmak • 

Su~~"a~eye ~uikaat yapan 
•iri•I ~I'. aldısı yaraların te • 

I 9 ft.1-.."!-t•• 
~ur •. 

l elcnik hari> akademiai 
''li~:rlin .. 2 A.A. - Hitler, dün 
trıiı· • ~ueı ve Teknik Harp Akade
Su i.ı~ açml'§tır. AçıhJ töreninde, 
ıa1 ll' . nı Gener.al Blomberı, gene
aıu,1:;~~h ve general Görin' bulun-

Seçimden Sonra 

ingilterede KabiJ1e Deği
şecek Ve Daha Ziyade 

Muhafazakar Olacak 
Londra, 2 (A.A.) - Nev Kronikle ., 

gazeteıinin yazdığına göre, seçimden 
sonra değiftirilecek olan kabine bu
günkü kabineden daha ziyade muha
fazakir olacaktır. Bu gazete, tekzip
lere rağmen, Eden'in Uluslar Sosye
tesi işleri bakanlığından çekileceğini 
yazmakta devam etmektedir. Biraz 
mutedil olan Lord Halifax, bu gaze
tenin dediğine göre, SU Bakanlığın
dan ve Bolton - Eyrcs - Mensell 
ise siyasal hayattan çekilecektir. Bah 
riye Bakanlığına büyük donanma, ta· 
rafdarlarından birisi getirilecektir. 
Nihayet Mews Chronicle, Seaham Be· 
çimlerinin Macdonalda rey vermiye
ceklcri kanaatini de izhar etmekte • 
dir. 

Uray rejimleri· 
nin ehemmiyeti 

Londra, 2 (A.A.) - Ingiltercnin 
ve Gal eyaletinin üç yüzden fazla 
kamununda uray seçimleri başlamı§· 
tır. Onümilzdeki parJi.mento seçimle
ri sebebiyle, Uray seçimi sonuçlarının 
oldukça önemi vardır. YUz kadar §C· 
birde muhafaıaklrler 32 üyelik kazan 
mışlar, buna karıı işçiler 24, liberal· 
ler 2 ve nötürler 6 üyelik kaybetmiş· 
lerdir. 

Londra, 2 (A.A.) - Gece yatısı 

BalJvin 

neşredilen İngiliz uray seçimleri ıo -
nuçları şunlardır: M uhafazakirlar 50 
kazanmııtar, 18 kaybetmişlerdir. Li· 
beraller 10 kazanmışlar, 12 kaybet -
mitlerdir. lşçiler 36 kazanmıtlar, 60 
kaybetmişlerdir. Nötürler 20 kazan
mışlar 6 kaybetmişlerdir. 

Loid Corç Zecri Tedbirleri 
Çok Kibarca Buluyor 

.uondra, 2 (A.A.) - Seçim dolayı
siyle dün akıam radyoda bir söylev 
veren Lloyd George dcmittir ki: 

"lngiliz hükumetinin zecri tedbir
ler siyasası muhakkak bir bozguna 
uğrayacaktır. Çünkü zecri tedbirler 
lüzumundan fazla nhik ve kibardır ve 
bu sebepten amaçlanna varamıyacak· 
tır. Evvela, ltalyan donanmasına la
zım olan Karbürani bizzat lngiltere
nin kendisi verecek, diğer memleket
ler ise istiyerek bu zecri tedbirleri kı 
&ataklardır.,. 

Bulgari.tan ve 
:aeeri tedbirler 

Sofya, 2 (A.A.)" - Bulgaristanın 
ltalyaya karıı zecri tedbirlere iştira
kinin lngiJtercnin tesiri altında ve bir 
takım ekonomlt tavizlrr kar§ıbğında 
olduğuna dair çıkan haberlsr resmen 
tcbip olunmakt~dır. 

F otiat Kurulu 
Roma, ı ( A.A.) - Büyük Faıiat 

kurulu bu ayın altı11nda ve bakanlar 
kurulu da otuzunda toplantıya davet 
olunmuılardır. 

Ameriicr - ltalya 
tecim anıllGfmıuı 

Vqineton, 2 (A.A.) - ltalyln bü 

yük elçisi dUn Drt itleri bakanı Hullu 
ziyaret etmi§ ve Roosevelt'in bitaraf· 
lık hakkındaki diyevinin İtalyan • Ha 
beş anlaşmazlığından evvel müzakere 
fİne başlanmış olan Amerika - İtalyan 
tecim muahedesi üzerinde ne gibi te· 
r.irleri olabileceğini aormuştur. Bu ko 
nutına hakkında hiçbir !ey bilinme • 
mektedir. Maamafih Roosevelt'in di· 
yevi ile Dış iııleri Bakı\nlığı tarafın
dan mütekabiliyet esasına dayanan 
bir tecim anlaşması yapılması için sar 
f edilmekte olan gayretlerin telif edile 
bileceği sanılmaktadır. Dıg işleri "Ba
kan vekili, gazetecilere, Amerika -
ltalyan tecim anlaımasının tetkik e· 
dilmekte olduğunu, fakat bunun muh 
telif müşküllerle karıılaştığını bildir
miştir. 

Almanların düfünceai 
Berlin, 2 (A.A.) - Siyasal maha

fil, Baldvin'in samimi surette Ulus
lar Sosyetesinin bugünkü ihtilafları 
halletmesini arzu etmekte olduğunu, 
fak\t Alman çevenlerinin Cenevreye 
itimatları bulunmadığını ve nihayet U 
!uslar Sosyetesinin bütün kararları -
nın hakkaniyet üze.re olmadığını söy
lemektedir. Ayni Alman çevenleri, 
bu mesele ile ilcili obrak Ope.n ve 
Malmedy işlerini iJeri sürmcktedırler. 

Yalnız Ekonomik Tedbirler 
Kafi Gelmiyecek 

• Moıko~a. 2 A.A. - Journal de 
Moacou ıazetesi, buıünkil başyazı
sında ekonomik zecri tedbirlerin e
hemmiyeti ve Uluslar Sosyetesinin 
mevcudiyeti üzerindeki tcıiri meıe· 
lesinden bahsederek diyor ki: 

"Bu tedbirlerin amacı iki muhtelif 
mahiyet arz etmektedir: . 

Birinci amaç, taksim kabul ctmı· 
yen barı§ın muhafazası için arsıuJu
aal teaanüdün en müabct bir tarzda 
iiharr, ikin!i amaç ta muhtemel bir 
mütearrıza, kendiıinc karıı buna 
benzer ve hatti daha tiddetli ted • 

birler ittihaz edileceğini ihtar etmek 
suretile, diğer devletler tarafından 
barıgın bozulmasına mini olmaktır. 

Gazete yazııının bir yerinde diyor ı 
ki: 

''Fakat, bazı ahval yüzünden eko· 
nomik tedbirler gayet zayıf neticeler 
vermekte ve bu ilk tecrübe yalnız e· 
konomik tedbirlerin müteaarrızın işi
ni bozmaya ve barışı temine kafi gel
miyccelini ve iıtikbalde buna ben· 
zer hallerde yalnız ekonomik tedbir· 
lerle iktifa mümkün olmayacağını 
göstermektedirııw _ \ 

italya -Habeş harbi 
üzere hayvanları ile birlikte amın ıeç 
mek yerlilerin adetlerindendir. Gene 
ral Grazlani, Libyada da Kufranm it· 
gali eanaamda aldıfı ayni tedbirleri 
burada da almaktadır. 

Bu saniyede cephede kayde deler 
hiç bir hidiae yoktur. Zannedildiği.ne 
göre büyük hareketler daha bazıtlan
ma halindedir. Aemarada otomobil 
atölyelerinde, otomobillere çok büyük 
önem verilmektedir. Şimdiye kadar 
itlcme mevkiine konan kamyon ve 
otomobillerin adedi 9350 dir. Benzin 
yat ve yedek parça depolan ordunun 
12 aylık ihtiyacına kafi gelecek mik
dardadır. Her gün Musavvadan da· 
hile takriben bin ton etya nakle -
dilmektedir. Diier taraf tan yeni ye
ni malzemeler ltalyadan Doğu Afri -
kası için yola çıkanlmaktadır. 

CBqtarafı birincide] -Bütün IMa lnaneder gösteriyor ki 
ltaJ,. FOiunda IOftUM kad.r deftma 
karar venniıtir. ltaly&JI yolunda dur 
durac8 telı: teY •ardır ki, o da, Anu 
INICla ite bir uzlapna bulunmurdır. 
Bu uzlatma İN gittikçe umulmaktan 
uwklatıJCll' sibi aözülanektedir. 

1896 der ölenlerin İa· 
lteletleri bulundu 

Roma, 2 (A.A.) - Asmaradan bil· 
dirildil~ göre, Adigrat ile Entiscio 
araaında Amblo·Alaga'da bir hatıra 
anıtı dikmek için toprağı kazmakta o 
fan siyahgömlekliler, 1896 harbinde 
ölmüş S ltalyan askerinin iskeletleri
ni bulmuılardır. Bunlardan birinin 
kafataauun üzerinde kurıunlarla de
linmit bir te&nıeıı kasketi bulunmak· 
ta idi• 

12 inci Ylld2nümü 

Dost Devlet · 
Büyüklerinden 
Büyüklerimize 

[Cümhuriyetin on iltinci yılJö
nürnü müna•ebetiyle da.t memle· 
lıetler rei•lerinden ve büyüklerin. 
den yültaclı reİ•İmİ:ae ve büyülıle~
mi:ae welen lıutlama tel yaaıları ıle 
wönderilen cevaplarJan bir lııamını 
dün n•ıretmiftilı. Bupn ile diğer 
tel ya:aılarını neırediyoru.a.] 

Kmnil At.türk C'Ull'IUl't>atbnı 
ANKARA 

Türk milletinin milli bayramı plan 
bu çok mesut anc\a nihayetsiz meser
retle samimi tebriklerimi ve ediyei ha 
lisanemi ve mufahham biraderimin 
selamet ve saadetleriyle Türk mille
tinin §ehamctlc tealisi ve komııu mcm 
leket ve devletin terakkisi hakkında
ki temennilerimi arzederim. 

Rıza Şah PEHLEVi 
Hapetlu Şah Pehlevi Hazretlerine 

TAHRAN 
Cümuriyetin yıldönürnü dolayısile 

tarafı ha9metinelerinden vaki semi -
mane tebriklere en derin teşekkürle
tahıi afiyet ve saadetleriyle asil ve 
riml arzeder ve zatı Ş~intahilerinin 
doıt lran milletinin refah ve tealisi 
için en hlr temennilerj.ml teyit eyle
rim. 

Kamil ATATURK 
Türlc;ye Oümurbaıkanı sahibi faha. 

met K.emiJ ATATURK 
Türk ulusal bayramını zatı faha -

metlerine sıcak tebriklerimi arzetmck 
için büyük sürurla fırsat ittihaz eder 
ve zatı fehametlerinin saadet ve sıh· 
batinin ve necip Türk ulusunun refa 
hının devamı için en halis tf'menniler 
de bulunurum. 

GAZI 
Hqmetlu Gazi Huretleri Irak Kralı 

BAGDAT 
Tjirk cUmuriyetinin vıldönümü mü 

nasebetiyle v&kl olan bir tebriklerin
aen dolayı %atı hazmetanelerine tc -
§ekkUrlerimi takdim eder ve zatı ha•
metan ~lcrinin saadetleriyle necip 
lrak milletinin refahı için samimi te
mennilerimi tekrar eylerim. 

Kamil ATATURK 
Sahibi Fehamet Atatürk 

ANKARA 
Türkiye Cümuriyet bayramı vesi • 

lesiyle zatı fehametlerine ve asrı Türk 
ulusuna saadet ve refah ve halis teb
riklerimi sunarım. 

ABDULAZIZ 
Ha!metlu Abdülaziz lbni11ut 

fluretJ.i 
RYAD NECD 

Türk cumuriyetinin yıldönilmü 
münasebe•ı:ıe tarafı ha9metanelerin
den vaki tebriklere teıekkür eder ve 
gerek zati ha9mtanelerinin ve gerek 
necip memleketlerinin refah ve saa
detlerini temenni eylerim. 

1 Kamal Atatürk 
ı S. E. Türkiye ıReiıicumuna 
1 ANKARA 

Türkiyenin milli bayramı münasc· 
betile Ekselinsınıza memleketinin 
refahı ve ıahsi saadeti hakkında te• 
mennil~rimi arzederim. 

PMrl 
ıYusoala•ya Naibi S. A. Ptenı Paul'a 

Cumuriyetin ilanının yıldönümü 
mUnaaebetile Altesinizin iblağ etmek 
IGtfunda bulunmU§ oldukları temen
nilerden fevkalade mi:tehassis oldu· 
ğum halde sizden en hararetli teşek
kürlerimi ve ıahsi saadetinizle dost 
ve müttefik Yugoslavyanın refahı 
hakkındaki temennilerimin ifadei 
müekkidesini kabul buyurmanızı ri· 
ca ederim. · 

Kamil Ata.tüık 
S. E. Kamil Atatürk 

l" üır40yıe Cumurbatkanıı 
ANKARA 

Cuınuriyct ulusal bayramı müna· 
ıebetile çok hararetli tebriklerimle 
birlikte Eksalanslarının saadeti ve 
ul~sunun refahı için beslediğim sa· 
mımi temennilerimi arza müsaraat 
eylerim. 

Nicola AJkala 
S. E. B. Aile.ala Zamora 
c~ 

MADRİT 
Ekselanslarının, cumuriyet ilinının 

yıldönUmil münasebetile izhar bu
yurdukları temennilerinden pek mü· 
tebaısis olarak kendilerine hararetle 
tcıckkür ve 1ahıi ıaadetlerilc tıpan· 
yol uluıunun refahı için olan en iyi 
temennilerimi arzederim. 

K..mı Atatürk 
L.nil Atatüıll C~ 

1 ANKARA 
.;r'ilrk uluaal bayramının yıldönü

m~ olan ıu anda tahıi aaadenizle 
1:ürk uluaunun refahı için besledi -
f ım en iyi temennilerimi arzctınekle 
bahtiyarım. 

Birinci Fu.t 
Slımaieıte Birinci F .. t 

Mıa .. Kralı 
KAHiRE 

Cumuriyet ilanının yıldönümil mil· 
nasebetilc Majestelerinin Uhar bu
yurdukları temennilerden pek müte· 
hassis olarak şahsi saadetleri ve Mı· 
sır ulusunun refahı için olan samimi 
temennilerimin kabulünü kendlerin
den rica ederim. 

Kamal Atatwiı: 

Gırand • DQ 
A.L.EJLS.A ~ D·R .. ı rı 

H.A. T~ -~-.!! 

No. 22 Çeviren: M. Rasim OZGEN 

I 

Grandük Nikola Geniş Adımlarla 
Yürüyor, 

Söyleniyor, Sadece Dinliyor.dal 
4 üncü orduya gideli altı gün ol

muıtu ki Baron Salça Stavkaya bü
ylik u~umi karargaha gidip gra!'<'ük 
Nikolayeviçe, ihtiyat ku~vetl~rı ~.u· 
lunmadığını anlatmam~ aöy~~~ı. Dort 
demiryol4 hattının bırleıtıgı küçük 
Baranovip kasabasında ~u~.unan 
Stavkaya gittim. Kasaba, büyuk u
mumi karargihın, ıayılmakl~ bitmi• 
yen, servislerinin a.ığabileceğı halde 
değildi. Bundan dolayı Grandük Nl
kola, kardeıi Piyer ve en yakm me• 
sai arkadatları huıuıt trenlerinde 
oturuyorlardı. 

Grandük Nikolayeviç, geniş adım
larla enine boyuna yürüyüp puru• 
yordu. Bu pek iri adam, yeni üni
forması iç.inde pek heybetli görünü• 
yordu. Söyleyip dinliyordu: fakat 
söylemekten ziyade dinliyordu. Çün
kü ziyaretçilerini, ihtiyatla karıda· 
mayı usul edinmi!ti. Telefonlar ça· 
Jıyor, birçok yaverler, esrarengiz 
vaziyetlerle girip ~ıkıyorlar. Ceneral 
ler haritalarını tetkik ediyorlardı. 
Her ıey gösteriyordu ki büyük umu• 
mi karargih, modern bir INlfk~ma~
danlıktır ve bet bin kllomctrclık bar 
sahaya dağılmıt olan milyonlarca 
askerin faaliyetini, takribi. bir suret• 
te idare edebilecek haldedır. 

Grandükü çahıırken tetkik ediyor. 
dum ve ona kartı olan itimatsızlığı· 
mı içimden atmak iıtiyordum. Onu 
kırk senedenberl tanıdığım için, yal· 
nız karargihın ıUzel manzarası, U• 

zun zamandanberi kökletmit olan 
şüphelerimi gideremezdi. Biriıbi!ln?l~ 
den hoılanınayıpmıı:, ncı:akettmızı 
arttırıyordu. Biribirimiıe cali muhab. 
bet göeter:mek için bot ıayretlerl~ 
yoruluyorduk. Bana, bava kuvvetlen 
kumandanhlmı teklif etti ve beni 
tamamiyle serbest bırakacağını vaa• 
detti. Bu vaaifeyi, iuetinefıimi ok· 
şamak için cöıterilen bir cemiyle o
larak kabul ettim. Bu tayin, havala· 
ra hakim olmak hususundaki teşeb· 
büslerime karşı gecikmiş bir saygı 
idi. Her ikimiz de b!liyorduk, ki or
duda, hiç kimse, bu işi liyıkiyle ida
re edemezdi. Stavka, muvakkat mer· 
kez olmak üzere bir salon vagonu 
temin etti. Tayyare, mitralyoz, top, 
pilot, rasıt, makinist, otomobil gibi 
şeyleri, hatta daktilograflarr ben te· 
darik edecektim. Hava kuvvetleri 
bagkumandanhğının rahat çalıtılabi· 
Jecek hiçbir hazırlığı yoktu; öyle i· 
ken, halimden tikiyet etmiyordum; 
çünkü kumandanlarımızın hepcinin 
ayni halde bulunduklarını, harp ih· 
tiyaçlarını kendilerinin temin etmek 
mecburiytl inde olduklarını biliyor
dum. İlk ayın devamlı muharebele
rinden ıonra mühimmat ve teçhiat 
noksanı ba§IÖlterdi. Ecnebi memle
ketlerinden gelen ıeyler, uuk ıimal· 
den dola1ıyordu; ya buzlarla 6rtWU 
Arkanjel limanına veya Jılunnanık 
limanma geliyordu, ki buralardan 
dahile dcmiryolları olmachiı için na
kil müşk\ilitı çekiliyordu. 

Kardefim Nikola bedbin 
bir klhin 

1914 ıenıinin aiuatoa ayında, har
biye nazırı Sukanllnofu ve onan lki 
sene evvel ıaı:etelere yuchrchlı 

"Biz hazırız!,, taılerinl. birçok defa
lar, hatırladım. Ordu grupumuzun 
umumi karargahında kardeşim gran
dilk Nikola Mihailoviçe rasladım. 

Kardeşim çok tenkitçi bir adamdı 
ve şüphelerim içinde, beni belki 
biraz tatmin eder diye, onunla ıö
rügmekte fayda buluyordum. O, as
keri mektebinden birincilikle çılmılf 
ıtratejidc çok iyi bilpi vardı. Onun 
dilinde, bütün korkulanm, ilmi bi· 
rer formül, birer tabir aldı ve nua. 
nnda, mefhur amcaı:ademia de dahil 
olduğu halde, hiçbir batkumandam
mızın bir kıymeti yoktu. Hicvlyeaini 
gerideki hazırlıklarımızı cöaetea 
''kançelarhklarrn farelerinden,, bela· 
•etmekle bitirdi. Sözleri acı, sif .. 
onda dokuz doğru idi. Onuıı venlfll 
iı:ahattan anladım lii, telefatmm. 
muntaz-m ordumuzu mahYe~ ft 
bundan aonra ancak, iyi y~ 
olan ikmal kuvvetlerimiae clayanabi
lirdik. V aziyctimia feci idL KanleFm 
Grandük Nikola NikolayeYiçin. Ga
liçyadaki, epeyce muafferane olan 
yilrüyUtünU durdurmadılı n onlu
eunu, milatahkem bir hat arlruma 
çekmedili takdirde, 1915 yumdan 
evvel çok feltketll bir inhiuma ut• 
rıyacatnnw iddia ediyordu. 

O, iiç saat sl5y!edi, sl5zlerinc delll
le:r- getirdi ve o kadar karanlık fikir
ler serdediyordu, ki batım tuttu. E
wet, yurdıe.erliiinln . telkin ettiği 
bedbinliiinin doiru bır esua dayan
dığını takdir ediyordum; fakat onun
la, günde iki defa yemekte beraber 

Saiin Finlancliyanın lrcrrlı 
ormanlanncla iıaalılar 

bulunacaiımı düıUndükçe eza duyu· 
yordum. 

Bozıun 
Kardttimin sözleri tahakkuk edi

yoc-du. 1914-1915 teki diva!'e~e. ta· 
arruaumua, en iyi aakerlerı~~zı v.e 
as olan ihtiyat cephanemizi ııhp ıü· 
pürdü. Makenzcnin, Karpatlarda 
·1915 teki mefhur mancvraaınr önli
yeblldik. l• ~ıml rapodara ıöre, ~u 
muharebede, dütmanın attıiı yuz 
sandık cephaneye karıı. biı:, a.ncak 
bir aandık atabilmiıtik. Halbukı ha· 
kikat daha fecidi; cephanemia o ka
dar aı:dı ki Uç )'\be kartı bir rıia_pc· 
tinde cephane urf edebilmiıtik. Oy· 
le bir Hman oldu, ki topçumuz sus· 
tu ve ellerinde 1878 modelli ıilihlar 
bulunan aakallı TCdiflerimiz, cepha· 
neaiı:, Makenzen orduaunun karşı 
11nda bulundu. 

Bozgundan daha birkaç hafta ev· 
vel, tayyareciJerim, Almanların ve 
Avusturyalıların Duneçanın öbür sa· 
bilinde top ve akser topladıklarını 
bildirmitlerdi. Bu vaziyette, geriyr 
sekilmenin faydası olacağını, hatta 
ufrıyacafımız telefatın daha ehem
miyctıiz kalacağını anlamak çok ko
laydı. Fakat Stavka (büyük umumi 
kararılh), Galiçyayı, son zamana 
kadar, iteal altında bulundurmakta 
ısrar etti. Sebebi de, ricatımız 
müttefiklerimizin Romanya ile Yu· 
naniatanı elde etmek için cirittiklcri 
tqebbUaleri akim bırakırmıı; çünkü 
bunlar, Almanların teklifleri ile, ln
ıiliz • Franaız vaitleri ara11nda he· 
atla, mütereddit bulunuyorlarmıı. 

Ordumuz. 1915 aonbaban bidaye 
tinde, ilkbahardaki mevzilerinden 
yüzlerce kilometro uzakta bulunu
yordu. Altı defa, kumandanlık mer
keaiml defittirdlm ve her ilerleyi§İ· 
mlade mUıtahkem bir hattın gerisi· 
ne ric'at edebilmek Umidimi.ıin bir 
k11mını kaybediyorduk. 

!>art aylık fellketimizde, tek bir 
te1tlllmb oldu; o ela ırandük Niko
la Nlkolayniçln bqkumandanlıkta n 
almmur ldL O, yUklU bir hesapla 
ıitti: Oaliçyanın tahliyeli Bolnya
nın kalbolması, timali garbide 
ve c e n u b u g a r b i d e mii
him Rus yerlerinin elden çıkması ... 
Ve erklnıbarbiyeınUin planlarıncia 
zaptı imkansız ıösterilen birçok i ·
tihkimlanmızın dÜfJDan eline gc.r
meai, hep onun zimmetine kaydecıı,
miıti. 

Çar, Batkumandan 
Bqkumandanlıfı eline alan çann 

re.lifi, bende iki tij,rlü ak&üla:"'d 
yaptı. Bir defa onun uzun zarrr n 
payitahttan uuk kalmasını muva ık 
buJmuJOrdum. Beri tarafta, ordum.n 
bqma ıeçmninl. 'aıkerin man .,j 

kumtial arttıracak bir amil gö ii· 
JOrdum. Çarın batkumandanlığı ,.le 
almamnm, umumi karargibı sevhil
ce}'Ki diplomatlardan ve iktidar ı z 
cenerallerden kurtarmak cil>i bir r v· 
da11 da olabilirdi. Yeni umumi er'~
mbarbiyc rciai ceneral Alebiyef. lıa· 
na müdebbir röriindU. Mil§kü •tı 
muı iyice kavradı ve zaman ka < .,_ 
mak istiyordu. Difcr aevlrillceyşr ne
rlmbe nazaran bu zata karp, em 11• 

yet duyuyordum. O, ne bir N;-" 11-
yondu, ne de bir Lüdenckof .. F ' lt 
tecribell bir eski ceneraldi. O, b ' i-
10rdu, ki nmanums harplerinde. ıa 
rika kabilinden kumandanlar olar 1 ~ : 
oı.. bile, bunlar aneak askerle i ı 
hatıralarında yer bulabilir. 

Niki ile Alebiyel birliğinin r·ıı
kemmel olabllmesi ~in iki tarı · · • 
mndı: Nlld. S..Petenburgdak 
tncrecDed c8%fSnfkıden aymnıycı ':. 

Arkası vaı 
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Habes-italyan Harbine Dai·r Son Resimler 

B01lıa baılıa kabilelere menwp Habef 6Önüllüleri Aclüababa'cla 

te&ahüraf yaparlarken 

r- F 

Ha6eı Salibiahmerine meruup 6ir kıt'a, cepheye H11lcedilirlren 

Cibuti - Atliaababa yolunu muholaMJya 11itlen aakerler .• 

-

Harrar'ın cenubunda dağlık ve sarp araziden cepheye 11iden 
bir Habeı kolu 

r HABEŞ GÜZELi 
HabeŞ kadınları arasında askere gidenler, ekin e~enler, Habeı Sali

biahmerinde çalışanlar olduğu gibi film çeviren artiatler de 1>ardır. Yu
karda gördüğünü:z genç kı:z Habeş kaclınlıiınclaki ,ü~lliiin bütün 
hatlarını kendisinde toplamıştır. Bu kız mühim bir Amerikan kumpan
yası tarafından angaje edilmiştir. Şimdi Habeıistanda 6•çen bir aık 
macerasına dair bir film çevirmektedir. 

'------~= =~~--------------..-! 

• 

Musawa'ya gelen bir ltalyan vapurunun bütün güvertuin4'• 
Musaolini'nin resimleri dalgalanıyor/ 

Adisabaha'da ltalyan Hfarefinin önünde lo~ 8aaetecıı.. 
rami nfttmurfar~ muhalazlf"-1 

Habetialanı en son terkeden ltalyanın Gondor koruolo• 
muhafıı:lan arasında 

Adisababada, imparatorun bir teftişi esnasında yerli Habeş muharipleri 
Negüs'ü alkışlamak için muhafız kıtaatını yarıp ilerlerlerken 

Cepheye gitmek için Adisababada toplanan yerli askerleri Negüs'ün 
bayrağını taşıy~rak, davullar çalarak ltalya aleyhine nümayiş yaparlarken 
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Beşiktaş, Apolon - Panatina
iko s Muhtelitini. 3-2 Yendi 
Yağmur Altında 

Gürültülü Ve 
Oynanan Oyun 

Şevksiz Oldu ... 
d Dün Atmanın en iyi takımların· oyunun bittiğini ilan etti. 
.,;n. Apolon - Panatinaikos muhteliti Mesele asıl bundan sonra büyüdü. 
eşıktaş takımı ile Taksim stadyo- Yer yer, lüzumsuz ve çok çirkin mü

:unda az bir seyirci önünde kartı· nakaşalar olduktan sonra tekrar o
Ştılar. yun başladı. Halbuki hAdise bu ka

. Apolon • Panatinaikos muhteliti - dar izam edilecck~ir mahiyette dc

lan bu sayı, misafirleri bir parça bo
zar gibi oldiıe de, çabuk kendilerini 
topladılar ve mukabil hücuma geçti
ler. 

nın oynadığı oyun evvelki günkü ğildi. 
:~yu~ız.da ortaya koyduğumuz bil· Daha henüz bir i}\i defa top orta· 
un ihtımallerde haklı olduğumuzu da dolaşmamıştı ki, bardaktan bop
~cydana çıkardı. Biz o yazımızda nırcasına bir yağmur yağmaya ba§-

Oyunun sekizinci • dakiQlarına 
doğru merkez muhaeimleri, bir ara
lık Betiktaı müdafilerinin araların
dan sıyrılmaya muvaffak oldu ve 
kaleci ile kartı karııya kaldı. Çok 111-

kı bir ıut çekti fakat Mehmet Ali 
yerinde kapanarak muhakkak bir 
gole mani oldu. Bundan aonra oyun 
mütevazinletti. '"zamAn zaman her 
iki takımın hilcum'rı oluyorsa da 
hiçbiri müeaair bir ıekle giremiyor
du. 

llıi lıole ar'a•ında heyu~lı "ir önleme 

unanfıtanın en kuvvetli takımlari- 1 ladı. Saha bir dakika içinde bir cöl 
le, bizim birinci sınıf takımlarımı· manzarası aldı. Tabii bu durum ku
~ın he.men hemen ayni ayarda bu - tısında dühuliye tarafında bulunan
dUndugunu ve hatta daha üatün ol· lar parmaklıkları ,-ıkarak ve saha -
ukl.~rı~ı yazmııtık. dan .geçmek ı;uretile, tribünlere doğ-
Dun ılk oyununu Betikta, takımı· r~ bır koıudur tutturdular. Oyun 

na karıı oynayan, bu muhtelit, za- yıne durdu. Ve bu reami&eçid1n 
illan zaman Beıiktaga faik bir oyun bitmesi için de yirmi iki oyuncu i
;Ynamışıa da, oyunun ekaer zaman- tiklerine kadar ıslandılar. Ondan 
i~~da (tempo) Begi·ktaıhların elin.d~ ·~~~~~~ oynanan oyu!l da, bir kör 
h 1• ApPJon • Panatinaikos muhtehtı, doguşunden başka bır 9ey olmadı. 

er Yunan takımında oldu&u gibi, Oyunun ıon kısmında eksik Yu -
~tletik kabiliyeti fazla olan bir ta· nan takımı, Beşiktaşın kaleıini aık· 
d 1rndır. Buna ıüratlerini de ilave e- aık muhasara etti iıe de &ol çıkara-

ccek olursa~ yegane faikiyet1eri madı. Bu arada, bir diğer Yunanlı, 
ıneydan, çıkar. Buna mukabil, gelen ufak bir arızaya uğradı ve sahadan 
takımın, yerden oynamak kudretleri çekildi. Bunun yerine &iren oyuncu 
Çc:>k .azdı. Bilhaaaa, 18 ~a dahiline da, demin sahadan hakem tarafından f •rdı~.leri zaman !Ut atamıyorlar ve çıkarılmış olandı. Bu, naaıl oluyor 
l'u munuebctle g~ zaman uman be- da bir hakemin gözünden kaçıyor 
ı~en üstünlükleri sayı ile neticclene- biz, şaştık ... 
trııyordu. Velhasıl, Apolon - Panatinaikoı 
Yunanlıların kazandıklar iki ıol • muhteliti, birinci maçında hava ile, 

den birincisi penaltıden, ikincisi de, talisialik ile, uğraıtıktan sonra, hiç
~~ak bir mesafeden atılan raıt&ele bir iyi oyun &öıtermcdi ve aahayı 
ır §ut1e olmuştur, 2 • 3 matliıbiyetle terketti. 
Halbuki bizim attığımız &ollerin NIUll oynadılarl 

hepsi, uıtaca çekil"';• · ·· ·•-· .,c pla- Maçı tam saat 15,20 de, malum 
f;''·.- _, ..... ,ti\r: Sözün kısası, dün merasimden aonra baıladı. Beıiktaı 
le tşılrtaı kendınden zayıf bir takım takımı sahada göyle yer almııtı. 
arıııında, vasattan biraz fazlaça bir Mehmet Ali 

oyu? !utturmuş ve galibiyeti temin Nuri Nuri 
etınıştır. Faruk Lutfi Feyıl 
rn ~undan baıka, maçta. burada yaz- Hayati.Hakkı, Muuffcr, Şeref, Etref 

a an ~ec;cmiyew:.cğimiz bir hidiac Son 2ünlerde aramadan avr~ın 

d 0.)'Unuıı heyecanlı ,,;,. fiolıilıaaınfio pa.l ,,;,. lt•I• uu....,.. 
rn~ha. Qlrnuıtur. İkinci devrenin he- Galatasaraylı Tevfik için bir dakika 
•ahn ılk dıkikalarındll.top bizim n111f durulduktan sonra, Yunanlılar sağ
lccn:nu.z da~ilinde iken, taç çiıgm dan inkişaf eden bir hilcum yaptı -
hi b l'lndı bır favul oldu. Hakem Sup lar. Bu hlicum, müdafiler tarafından 

\• llqu tecziye etti. durduruldu ve iade edildi. Top bir 
bilnı'.!n~!'~ı _oyuncu, neden olduğunu müddet ortada dolaıtıktan sonra, 
Yer· dıgımız bir şebepten dolayı, tam beıinei dakikada, aleyhimize bir 
gtr~nc getirilmiş olan topa vurdu ve korner oldu. Hakiki bir tehlike olan 
rne~Ye, kendi kalesine doğru yürü • bu korneri Mehmet Ali yumrukla u
i.:ı!t~ başl.adı. Hakem .Suphi bunu bir zaktaıtırmağa muvaffak oldu ve Be
cıyu 1 nefıa ıneaeleııi telakki ederek şiktaş muavinleri de bu topu hiç dur
'I'akncuya dışarıya çıkmaıını söyledi. durmadan muhacimlerine geçirdiler. 
<1lanırnın en iyi oyuncularınddn biri Solaçık Eıref, güze) ve derin bir sü
tılrn bu futbokünün dışanya çık!· rüıte tS mukabil korner hattına git
!eyd~sı Yunan takımı için büyük bir ti ve oradan topu ortaladı, mllaait 
bUy .. 'd.!f epıi birden itiraz ettiler. lş bir vaziyette bulunan takımın en 
"e ; u. Hakem kararında ıarar etti genç oyuncusu ~uzaffer güzel bir 
•aha:nan ~kımı da bunun üzerine ayak hareketi ile Beşiktaıın birinci 
bckı ;.n çekıldi. Suphi birkaç dakika golünü altıncı dakikada Yunan ka-

e 1 ve ~zun bir düdük çalarak leıine aoktu. Daha ilk dakikalarda o-

10 uncu dakikada Be1iktatlılar 
Yunan kalesine güzel bir init yaptı. 
lar. Şerefin çektiği güzel bir ıütü Yu 
nan kaleciıi iyi bir plonjonla tuttu. 
Misafirler mukabil hücumlarını açık
ları vasıta sile yaptılarsa da, Nuri 
bu akını durdurmağa muvaffak oldu 
ve uzun bir degajman ile topu uzak
laştırdı. 

Ortada bir aralık Hakkının ayağı
na geçen top 11kı bir ıütle Yunan ka
lesine gitti ise de ) 1 ıe Yunan kalecisi 
takımının bir gol yemesine mini o·e 
du. Hücumlan Betiktatlılar sıklaştır 
dılar. Sağ açık Hayati bu arada bir 
kaç tane gollük fırsat kaçırdı. 

/irinci gol 
Birinci devrenin 27 inci dakikasın

da soldan bit Betiktaı hücumu görü 
yoruz. Top Yunanlıların hr.C hattınaa 
llakkıya sesti. o da h!. durdurma
dan aıkı bir tiltle, Beıııctaıın ikinci 
golünü kaydetmeğe muvaffak oldu. 
Vaziyet 2 • O 

Bu gol üzerine Yunanlılar hemen 
hücuma geçtiler ve aağ açıkları bü
yük bir enerji sarfederek tek başına 
B.eşiktaı kalesine kadar indi ite de; 
yıne Mehmet Ali takımını bir golden 
kurtardı. 

Vfüncü 601 
7 inci dakikada Yunanlıların, haf 

bek batında bir frikik oldu. Hakkı 
güzel bir dıt vuruıile bunu da Yunan 
kalesine aokmafa muvaffak oldu. 

Vaziyet 3 - O 
Yunonlılonn wolü 

Oyun yine ayni şiddetle devam et· 
meğe baıladı. Yunanlılar sağdan bir 
hücum yaptılar. Ve bu hücum bir 
müdafilere kadar dayandı Geçileceği 
ni anlayan Nuri bu vaziyet karı111n
da Yunanlı oyuncuyu tehlikeli bir su 
rette dütUrdü ve penaltı •. 

.Çekilen penaltı, Mehmet Alinin 
parmaklarının ucundan sıyrılarak ilk 
defa olmak üzere Betiktaı kaleıine 
&irdi. Vaziyet 3 • ı 

Bu ıolden aonra her iki takımda 
da bir durıunluk eıeri belirdi. Oyun 
zevkıia bir cereyan aldı ve devre de 
bu hava içinde bitti. 

/irinci , • .,,.. 

gelmesine vakit bırakmadan sıkı bir 
ıutle ikinci gollerini kaydetti. Vazi
yet 3 - 2. 

Artık oyun takım oyunu olmaktan 
çıkmıt fert oyunu olmuştu. Hakkı
nın tek başına Yunan mUdafaar hat
larını hallaç pamuğu gibi atıyordu. 

Bu arada yukarda anlattığım hadi
se oldu ve oyun tatil edildi. 

lf unaka!alar bittikten sonra, ta• 

Top pefİnde 

kımlar tekrar dizildiler ve oyun baş-
ladı. 

Ancak, oyunun bu kısmına maç 
diyemeyiz. Bu sadece bir kör döğü
şü olmuştur. Fasjl:ıtız yağan yağ -
mur, top kontrolüne, pas vermcğe, 
arkadaşını görmeğe meydan vernae
diği i;in, her öne gelen topa vuru
yor, fakat niçin ve nertye vurduğu
nu bilmiyordu. 

Bu kısma da Yunanlılar, nefes ve 
bedeni kabiliyetlerinin faydası':'ı 
gördüler, ve sıksık, Be~iktaş kalesi
ni ziyaret etı .-: baş1adJ!ar. Ancak 
dün iyi bir günuııde olan kaleci Meh
met Ali bunları defetmekte güçlük 
çek;nivordu. 

Oyunun bitmesine üç beş dakık:ı 
kala Beşiktaşlılar bir parça canlanır 
gibi oldularsa da, sayı yapmıya mu
vaffak olamadılar ve Apolon - Pa-

Bu devrede, yeni bir oyuncu olan 
Nurinin yerine Hüınü ıirdi. Yunan 
lılar, bu kıaımda daha canlı ve ener
jik oynadılar. Be1ikta1Iılarda ise, yor : 
gun1uık: alaimi gözükmeğe başladı. ı 

ygnanlıların ikinci golü ı 

Kendisi ile 
Evlenmiyen 
ICızı vurdu ! 

Bu fırsattan istifade etmek için : 
Yunan muhacimlcri hücumlarını sık- : 
laştırcblar. Adeta tehlikeli vaziyetler ı 
i~daa ediyorlar. Nitekim çok sürme- ı 
dı . Yunan sağaçığı karşısındaki Hüs
nünün zayıflığından iııtifade ederek 1 
18 pas çizgisi dahiHne girdi. Bütün ı 
oyuncular bu kısma doldular. Yunan ı 
~a.f açığı kendi oyuncularını bir an 
ıçınde gözden geçirdikten ıonra, bi
raz ~eride kalmış olan so1içe topu 
verdı. O da Beıiktaşlıların üzeri~ e 

• 

... 

A•iye 

Ayvansarayda Atik Mustafapaıa 
mahallesinde oturan Asiye, ötedenbc· 
ri Siileyman adında bir genç tarafın
dan takip edilmektedir. Süleyman. 
Asiyeye birçok defalar evlenme teklif 
etmiş, nedenıoe Asiye bu teklifleri ka
bul etmemiştir. Bu vaziyet karşısında 
dün fena halde sinirlenen Süleyman, 
ögle paydosu sıralarında Balatta Sü· 
re>'.yap~şa fabrikası işçilerinden o1an 
Asıyeyı fabrika önünde beklemiştir. 
Paydos düdüğü çalınca Asiye herşey· 
den habersiz yemek ' için dışan çık · 
mış, bu sırada Süleyman da arkasın
dan yetişmiştir. Bütün müracaatları
na daima karşılık alamıyan Süley
man, dün de sevdiğinden yüz bulama 
yınca bı,aiını 'ekmij :ve bi,arc ~ 

natinaikos Bctiktaı maçı 3-2 Yu
nanlıların matlubiyeti ile bitti. 

Yazımızı bitirmeden evvel tunu 
da kaydetmeden geçemiyeceğiz. Dill 
Beşiktaş takımında, kafa ile ve gö
rerek oynıyan bir tek oyuncu vardı. 
O da Hakkı , idi. Top ah;:ında, ıürü~
lerinde, verişlerindeki iıabet çok gü
zeldi. Biz, Hakkının böyle bir oyu
nunu son seneler zarfında ıörmemiı 
tik ... 

S. G. SAVCI 

Galatasaray bugün 
oynuyor 

Bug,ün Taksim stadyomunda, Üa• 
lataaaray takımı ile Apolon - Pana
tinaikos muhteliti ikinci ve son ma· 
çını yapacaktır. 

Galatasarayın bu maça nasıl bir 
kadro ile çıkacağı henüz bel1i değil
dir. Fakat dün seyrettiğimiz oyuna 
göre bugün Galatasarayın galip gel
mesi beklenebilir. 

Yanhş Bir Tefsir 
Güneş Takımı Birinci Kümeden 

Çıkarılmış .Deiildir~ 
Dünkü sabah gazetelerinden biri, 

İstanbul Mıntaka Merkez Heyetiııın, 
birinci küme takımlarından Günt:ı 
Futbol takımını kümeden çıkarma· 
ya karar verdiğini yazıyordu. Nizam 
name küme teşkilatını doğrudan do&
ruya lstanbul Futbol heyeti iımini 
taşıyan fenni heyete bahıettiii için 
Mıntaka Merku Heyetinin böyle 
salahiyeti dıtında bir karar vermif 

1 olmasına, birinci kümeden bir takı· 
mı gelişigüzel bir kararla kümeden 
çrkarmaıına imkan ıöremedik. 

Bununla beraber keyfiyeti alaka
darlardan tahkik ettik ve ıunu ö&
rendik: 

İstanbul Futbol heyeti bu seneki 
küme teŞkilatını mal\ımat vermiı ol
mak için mıntaka merkez heyetine 
bildirmiı. Merkez heyetinde bu mek
tup okunarak (ıttıla kesbedildi) kay-
dile zapta geçirilmiş. 

Neden sonra içtimaa, mıntıka a
zasından Hikmet gelmiş. Küme teı
kilitı bahsini açmıı ve ısrarı üzerine 
futbol heyetinin mektubu (ıttıla. 
kesbedildi) kaydi bozularak tekrar 
müıakereye konulmuı. 

Kümenin on iki klüpten olmaaı 
kabul edildiği halde Güneı takımının 
birinci kümede bulunulmasına itiraz 
edilmiş ve reye konulmuş. 

Ömer Besim (Galatasaray), Sü
heyli (Galatasaray) , Kadri (Galata• 
uray), Suphi (Galatasaray) ıle Hik· 
met aleyhte, dört kişi lehte rey vı.;r

miıler, mıntaka .Dagkan ve asbaşkanı 
teknik bir heyet olan futbol hcy.:ti· 
nin teknik kararlarına müdahale e· 
dilmemck taraftarı olduklarını bil • 
dirmitler. 

Görülüyor ki lehte karar vermiş o
lan dört kitiden başka mıntaka baş
kanile aabaıkanı da (Futbol heyeti· 
nln teknik itleri ı e ınüdahaJe edilme• 
mek) reyile futbol heyetinin kararı
nı tasvip etmiş olmaktadırlar . 

Nizam111menin verdiği salahiyete 
göre, mıntaka merkez heyeti tarafın
dan kabul ıveya rtddi eaas.:n d~ğı u 
olmıyan futbol heyeti teknik İ • • =. •ı, 
fazlı olarak yukarda söyledığ1mi_. 
ıekilde taavip edilmiş olmaktadır. 

Anlatılıyor ki hem mıntakada, 
hem Galatasaray klübünde, hem de 
bu haberi veren gazetede çalışan bir 
zat, fuzuli bir gayretle mıntakanın, 
daha doiruau mıntakadaki Galatasa
raylıların kararını Güneş takımı a
leyhine tefıir edivermekte istekli ve 
içten gelen bir acele göstermiştir. 

Bugün futbol heyetinin fikstürü 
mucibince lik maçlarına baılanacalr· 
tır, 

Örne~ Olacak Bir Yardım 

Eyüp kontrplak f abrikaaı, bu çevredeki fabrikalarda en az l.ir aene 
çalıımıı ameltlerden evlenecek dört çifte verilmek üaere Cümhuriyet 
Halk Partiai Eyüp ıubeai emrine 400 lira venniıtir. Bu para, fabrikanın 
ıöaterdiii J&.rt)ara en uyrun bulunan Sadettin ve Emine İıminde iki iı
çiye kamun merkezinde veri•ittir. Yukarki reaim, yardım edilen yeni 
evlileri kamun yön kurulu üyeleri ile bir arada ıöateriyor. 

Karnera 
Hasmını Yendi 

Nevyork, 2 A.A. - Diln Mıdiaon 
Squara'da boksör Karnera, boksör 
Walter Neuael'i 12 ravuntluk bir maç 
ta dördüncü çarpıımada nakavt eı
mek suretile mağlup etmittir. 

ağır surette üç yerinden yarılamııtır. 
Asiye, derhal Beyoğlu Muaevi haata
nesine kaldırılmıftır. Hldiıeden son
ra suçlu kaçmıı ve bir müddet izini 
kaybetmiştir .. Zabıta, takipleri sonu
cunda Silleymanı dün yakalamıt ve 
M üddeiumumi1iğe teslim etmiştir. 

Yaıalwa MaAi duıwau i.r~ 

lngllterede 
... izlere iş 

Londra, 2 A.A. - Daily Teleg
rapb cazetcsinin bildirdigine göre, 
hlik\imct demiryollarının tamir edil
mesi ve iyileıtirilmesi hakkında bir 
proje hazırlanmı§tır. Bu projeye gö
re, bu ite 25 milyon İngiliz lirası 
nrfedilecek ve böylece ayni zaman
da binlerce itçiye çalıtmı fına tı )~'" 
rilccektir. 

11 Bakanlığı, dün netrettiği bir 
t>ildirikte, son dört yıl •içinde işsiz 
adedinin 2, 7 milyondan 1 ,9 milyona 
'İndilini bildirmittir. 

Ç-1ilc endüıtrisinin iıtihaalltı bu 
yıl on milyon tonu bulmuttur Bu is
tihsal, 1931 yılı istihısalinin ikı nıis-

IMlir. 
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ltalya, Halkı Mlslilman Olan Sömürgelerde Yeni 
Bir Rol Oynama§a Hazırlanıyor. 

(Yarın neşredeceğimiz Akdeniz sayfasında okuyunuz.) 
• 

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

ANA VA

TAN FILO

SUNUN 

BÜYÜK 

GEM i LE

R i N DEN 

BiRi 

İngiliz Donanması 1talyan 
Donanmasını Ve 

italyan Uçaklarını Ezebilir 

... Fakat Bu Donanma Zedele
nirse /ngiliz imparatorluğunun 

Bağı Ek Kabul Etmez . 
Bir Şekilde Zedelenmiş Olur 

ltalyan lilonı 
Diinyanm en büyiik deniz kuvve

tinin Akdenizde toplanc:biı sırada 
1 tal)'mt deniz lıuvvetine de fÖyle bir 
ıöz atabm: 
....... I• dciunma iki farkadır. Speçya• 
- .,.._ ~ fırka, beher' 10 
bin tonluk yedi lmavaa-• - __ • M.. 
heri dört ıemiden mürekkep olaıl 
dört muhrip filotillumiı n ibarettir. 

Tarent apn.mı üa oa-ak kulla
nan ikinci fnbnm iae 6000 tonluk 
dört hafif knanzörii ile 12 muhribi 
varclır. 

ltaiy..Jar Kıız+l-üzcle hu 7nıa 
......... -- iki ... kruvazörle 
ufllk teNk bir iki ıemi IM&kanclur..-
~ 

Umami ıa....- ....& 7apılmıt 
olan ltaban diNtnotlarmclaa ikili 
buıün ........ tamirdedir. Geç• 
hazinnda ...... -ile yapacaldenna 
ilin ettild«i 35.000 tonluk ymi di
retnotı. ıİM ancak 1938 veya 1939 
ydlannda hitmit olac•k•ardır. Hula
• t.u iki kunetia biri1Hri7le _... 
yıı•ine imkia 70ktar. lnıilb .,_ 
aanmau laıhhar bir kuvvettir. Geri
ya .......... lhdyan .....,._be
DÜZ lıeei ilte eclilmemit olMt laJJWd• 
leri b1ı7or. Aaıl.a bu uçaklar ftl 
zırhlı dinıtnotlarla Nt eclebillrl• 
mi? Allala bilir-

Bir tlhfta Jqiltereain 900,000 
tonluk ~ 600,000 ton
luk kmm ki 300 .. tonluk kud 
.... za.-n - parça,a katdm-ta ... 
lebilir. Ditel'. tarafta 250.000 too
luk itaJ)'U donMmMı 'M 1000 • 1500 
uçak. Böyle iki lmnetin karplat
..... uç c:maa •• Dik.... paraya 
....ı olMilirl 

Kaldı ki Jqiitıere - yalan _.. 
d., yapbnmkta olclaiu 2,000 açail 
Akdmizde uçurabileceiini de tehmia 

etmektedir. 
J..,w.ı.r. uyahm. ODiar, ..._... 

yiniz ,örüraüaü,, derler. Bekli,.. 
lim. Acaba ıöreceld..tmis iyi teJl_. 
mi olacllkl•, kötü ..,.1er mi? H.,.. 
bati Nildmalenı bak ....ctirecıek orta"' 
da m ufü lııir ia Wle Wirmit delil-
dir. 
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1 .MlrY.ax~-ı 
Hopkirıs 1 

Bir 'A~ • • •• 
lf0_._~ ~tıkalı cazetecı Mınam 
le ~naby.., Yapbtı lıir mülilcab f&y-

1> • orı 
..... d~ ~e baygın bakıth Miftam U• 

1111' 
1•1~ bar tezlonı üzerinden doiru· 

>or ·~~ oluyor ve tatlı kalın Mlile di-
8b .... 

ıiila) -u~er bayatnnda öyle tuhaf 
'lıftcJ. eır ~ tarif edemem, iki teY ara
~ lıi :tereddit cibiyim. Hayatan -

ç erkete batla.nacağa benze-

miyonam. Fakat lalan bunu yazma 
ym; ~..ıa • ....._ ._ MNb san 
neder; halbuki, if• o1 .. 711 ...... 
bep belki ele fazla hiıli olm.khjım 
dır.,, 

Ve Miriam beyaz ditlerini söste
ren tadı bir tetle11ümle ıizi ve beni 
o kadar kolaylıkla avlıyor ki; İDMmn 
bu sözlerin hakikat olmaclıjma kalıbı 
m buacar. seliyor. 

Bu muhteıem kadını alk hususun .. 
da hot görmek liandır. Çi,inkü aık 
henüz ona sert bir darbe vurmamış
tır ki acısını anlasın t Maamafih ka -
lın sesi kulağımızda bot bir muaiki 
nağmeıi ıibi yine çınlıyor: sonra size her zaman 
"- Beni .. diyor ve biraz durduk· Onun daha biç kimaeyi uarladığmı 

tan sonra devam ediyor: 
duymadım.,. 

"Ben, artık aık kadını rolü yap - Miriam bütün rivayetler hilafına 
maktan bıktım. Sade, basit, herkes evini seven bir kadındır. Onun en ho
gibi et ve kandan yapılmıt bir kadı- ıuna giden ıey samimi doatlarile e -
nı temail etmek istiyorum. Maama - vinde vakit ıeçirmektir. Hatti bü -
fih baıka bir hiılyim daha var. Belki yük §ehirleri de ıevmiyor. 'Meseli 
bu hülyam da tahakkuk edecek. Fa - Nevyorkta olduğu zamanlar kendini 
kat ıize timdiden biqey söylemek sefil hi11ettiğini söylüyor ve ilave e· 
istemem. Çünkü çok korkuyorum. diyor: 
Şayet; muvaffak ol.manam berbat o- _ Halbuki, burada Holl}'Vood'da 
lurum.,, k d h . o a ar ra at ediyorum ki, sanki biı· 

Acaba Miriam'ın korktuğu bu hıil-
ya nedir? ... Bunu söyletmek için bey tün asabım aükunet buluyor. Dans -
hude uğraımaktansa o tatlı ıeıi batka tan baıka gidecek yer de yok. Bunu:ı 
bir mevzua sürüklemek daha hayırlı- için insan evinde gruplar yaparak eğ 
dır. • leniyor. Sonra uzun kır gezintileri 

O gözlerini bir tarafa dikerek tek- o kadar ho§ oluyor ki .. .,. 
rar ediyor: Bütün bunlara rağmen Miriam her 

"Bu hulyamın tahakkuku için daha §eyden evvel son derece mütevazı bir 
az paraya bile razıyım fakat ne yapa· 
yıml kadındır. İçtimai hayatta samimiyete 

Bu ıözlerden anlatılıyor ki, Miri- o kadar büyük bir yer veriyor ki, 
am'ın derdi son ıünlerde ıık sık gö- bundan kendisi bile zaman zaman şi 
rüıtüğü Mr. Goldwy ile alakadardır, kiyet ediyor. 
Bira an içinde mevzuu değittirdiğin- Yine tatlı bakıılarile zihnini en çok 
den de bu anlatılıyor. Ve anlatıyor: inal eden mevzua avdet ediyor ve ka 

"Mr. Goldwyn herıeyi en ince te- lın ıesile diyor ki: 
ferrüata kadar inceler. Meseli saçı- "Maalesef hayatımın en kararsız 
nız biraz dağınık olsa, bunu görerek 
hemen yanınıza ıelir ve çok nazik bir &ünlerini yapyorum. Aık; meslek, 
•esle "Şeke~im; ıaçınızı batka türlü iıt~kba~ hakkındaki planlar, ve bir aiit: 
!.arar~ız ıı~e .daha iyi yakııır., diye ril ıeyler aklımdan resmigeçit yapıp 
oyle guzel bır ıhtarda bulunur ki ka duruyor. Hangisinde karar kılaca&ı -
bil değil onu reddedemeuinb. Hem mı ben de kestiremiyorum.,, 

~..-.-..-.. .... ~ 
YUKARDA : GRET A CARBO'NUN 
GOZEL a&R POW - ORTADAı MET· 
RO GOLbVIN MA YER ARTiSTLE· 
RINDEN MiS LOVEL Y EVELYN VE
NABLE RADYO FiLMiNDE - ALT. 
TA SOLDA: YiNE METRO COLDVIN 
MAYER ARTiSTLERiNDEN CONS
T ANSE BENETT - SACDA HELEO. 
NOllE PAWELL .. ROBERT TAYLOR 
"BRODVAY • MELODi,, FiLMiNDE 

B rasör 

D ünkü Haşarı, Ele Avuca Sığmaz 
Çocuk Bugün Aklı Başında, Bir 
Ev Erkeği Olup Meydana Çıktı 

Piyer Brasör'ü, beyaz perdenin bu 1 Şüphesiz o da kendiıine mahsus 
çok sevimli delikan ısını kim tanımaz. bir "tip" tir. 
Hele timdi evlendikten sonra bütün Mektepte iken çok fena talebe idi. 
sinema mecmuaları sütun sütun on- Tarih kadcır grameri de sevmezdi. 
dan bahsetmektedirler. Spora da meraklı değildi. Ayağını bir 

Piyer hakkında şimdiye kadar çok kere olsun topa vurmamııtı. Hocala
şeyler yazıldı. Çok hikaye söylendi. nm sevm,zdi. Çünkü onun fikrince 
Bu hikayelerin bazdan çok mübali- hocalar ço:. serttiler. Uatelik ders di
ğalı, bazıları ise çok eksiktir. ye bir sürü sıkıntılı şeyler anlatırlar-

Piyer çok samimi bir çocuktur. Fa- dı. Halbuki bir mektep çocuğunun 
kat ona "sinsi'' diyenler de çoktur. vazifesi, derslerini yapmak, vazifele-

N eş'elidir. Onun için ismi çapkın rini hazırlamak, ciddi olmak, uslu ol-
ve azgına çıkmıştır. mak değil midir? 
Hayatı sever. Gençtir, güzeldir. Fakat haşan Piyer'in böyle şeyle-

Asık suratlı dolaf?Dak ona yakışır re kulak astığı yoktu. O, hocasına ha
mı ya? karken hocanın yalnız sivri ukalım 

görürdü ve mesela coğrafya dersinde 
harita yapacağı yerde reeime çalışır
dı. Hocanın sivri sakalı, bilmem ne
redeki nebirin kıvrıntılarından çok 
daha enteresandı. 

Hatta şimdi bile kendisi yazı yaz
masını yeni öğrendiğini itiraf eder. 
Onun için yazısı da kargacıkburga
cıktır. 

Piyer en çok tiyatroyu severdi. 
Mektepte bir müsamere verileceği za
man, derhal bu çok fena talebe olan 
çocuğa müracaat edilirdi. Piyer tiyat
ronun, müsamerenin müdürü, vazo 
sahnesi, aktörü ve hatta dekorcusu 

\ idi. Bu sahada kendisine kimse eri-
\ ıemezdi. 

1 
• Annesi Nelly Brasör, "Palais -
Royal" de artistti. Orada büyük mu-

t 
vaffakıyet kazanıyordu. Piyer anne
sinin hayatını, mektepteki kendi sö
nük hayatından çok farklı b~luyordu. 

Bazan tiyatroya giderdi. Çenesini 
balkonun parmaklığına dayar, saçla
rını avuçlan içine alır ve böylelce 
kendiıinden geçerdi. Günün birinde, 
tam sahnenin önündeki sırada bulu
nan koltuklardan birinde o.turmak fır
ıatıru elde c:_tti. Artık keyfine diye-

.,, 
cek yoktu. Artık adam sırasına geç· 
miş demekti. Sahnede Kamil Kalva 
oynuyordu. Artist bir aralık elindeki 
zarlard:ı:ı birini yere düşürdü. Zar 
tam Piyer'in önüne gelmitti. Deli
kanlı hemen yerinden kalktı. Zan 
aldı ve bir adımda sahneye fırladı. 

Salonda bulunan halk kendisini mü
temadiyen alkışlıyor ve gülüyordu. 
Piyer bundan çok memnu:ıdu. 

Bundan sonra bir sürü maceralara 
girdi ve ilk defa "Belleville" tiyatro
sunda oynamağa başladı. llk rolü ta
biatile hizmetçi idi. Ve söylediği söz 
de: "Madam, sofra hazırdır!" dan 
ibaretti. Koca oyunda hazan iki defa 
bu cümleyi söylemek fırsatını bulu
yordu. 

• Seneler böylece geçti. Bazan sevdi, 
bazan aldandı. Bazan aldattı, hazan 
aldatıldı. Fakat yine rolleri çok ba
sitti. Boyuna hizmetcilik edip duru
yor ve adamakıllı çalısıyordu. Nih:ı
yet Berline gitti. Fakat bu esnada 
askere çağırdılar. Tekrar Parise dön
dü. Askerlik vazifesi:ıi yapmağa haş
ladı. Fakat yine de oynuyordu. Her 
gece "Daunon" tiyatrosuna çıkıyor. 
ve sonra kendisini kuli!' ı&rkasında 
bekliyen onbaşı ile beraber tekrar 
kışlaya dönüyordu. 

• 
Harpten sonra nihayet meşhur ol-

du. Birçok filmler çevirdi. Nihayet 
~unda:ı dört beş sene evvel "Grisu" 
isminde madeo amelesini gösterir bir 
film çevirmeğe başladı. Bu filmde 
gepç ve güzel ıtır kız da oynuyordaa. 
İ'nwalar emtaıında birfbirlerini t8ıl 

nıdılar. Piyes icabı evlendiler ve ni
hayet hayatta da bu küçük Odet ju
vayö, M•dam Brasör oldu. 

.. 
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Dünya Gazetelerine Göre Hidiseler 
Makalle 'ye Yapılan i ta/yan 1 aarruzu . 

Ras Seyyum'a Makalle'de Derhal 
Mukabil laarruza Geçmesi Emredildi 

i ta/yanlar Maka/le önüne Yaklaştıkları Zaman 
2600 Metre lrtifaznda Dağlarla Karşılaşacaklar 

Habeı imparatoru ve 
"Times,, muhabiri Adisaba'dan 

27 Birincitefrİn tarihiyle bildiri
yor: 
Habeş imparatorluk meclisi ve im

paratorun buradaki yabancı müste
ışarları şiıfıaldeki sevkulceyş vaziyeti 
ni dün müzakere etmişlerdir. Son iki 
gündenberi Ras Seyum'dan alınan 
haberlere bakılacak olursa bu cephe
<1::ki Italyan hücumunun şiddetlene
ceği kuvvetle muhtemeldir. Bizzat 
Ras Seyum hücumun yarın başlıyaca
gını Z4'_nnetmektedir. Aksum - Adig
rat yolunun bitirilmiş olması ve ltal
yan hatları boyunca keşiflerin ba~la
masr bunu göstermektedir. 

Ras Seyum'a, Makalle önünde düş
mana şiddetli bir mukabelede bulun
mak için emir verilmiştir. İtalyanlar 
hücumlarını siddet1endirirlerse, ve 
geride kalan ~Ras Kassa'nın kuvvet
leri de vaktinde yeti§emezlerse, Ma
kalle'nin sukutu muhakkaktır. Habeş 
planı mucibince Makalle önünde kuv
vet israf edilmemesi lazımdır. Buna 
rağmen, Tigre'li askerlerin ele avuca 
sığmaz ateşli heyecanları karıısında 
bu planı tatbik etmek biraz gUç ola
caktır. 

İtalyanlar için Maka1le cephesinde 
tah~imat yapmak son derece müşkül 
olacaktır. Çünkü garpta kontrolu ka
bil olmıyan dağlar mevcuttur .. Şark· 
taki geniş ovalar, Habeşlerin serbest
çe hareket etmesine müsaittir. Cenup
ta ise İtalyan askerleri Habeşlerin 
toplu kuvvetlerile karşılaşacaklardır. 

Makallenin önü tamamen 
dağlıktır 

Daily Tele~raph'tan: 
Gerek şimalde, gerek cenupta ltal· 

yanların tekrar harekete geçtikleri 
görülmektedir. Bunun sebebi, faşiz
min 28 Teıri · : vvelde ilan edilmiş 
olması ve General Bono'nun Italyan
lara bir cemile yapmak arzusudur. 

No. 41 

H 1 N Ç 
EDGAR W ALLACE 

bestçe dolaşabilmek için, basık yer
lerdeki zorluk veren maniaları kal· 
dırmağa lüzum görmüş demekti. Bir 
aı: ilerde durdu, bir ayak sesi işit
mişti. Ayak sesi değil, ayak sesleri .. 
Dikkat etti. Bu sesler yukardan ge
liyordu. Arkasından da evvela ha
fiften ba~layıp, sonra kesafetini art
tıran motör gürültüsüna benzer bir 
gürültü işitti. Mahzenin tavanından 
doğru bu sesler az sonra uza~laştı 
ve kcaildi. 

Acaba bir otomobil mi geçti? Bir 
şosenin altında mı bulunuyordu? 
Her halde Ö)lle olacak. 

Tepesindeki sert kayalara haşyet 
ve dehşetle baktı. Tekrar kendidni 
topladı. yürüdü. O dakika bütün 
cesaretine ve sükQnetine sahip olmak 
laz~geldiğini anlıyordu. 

Mahzen birdenbire döndü. Duvar
larda gene oyuklar vardı. Genç kız 
öurdu ve buz kesildi. Fenerin ışığı 
Lu oyuklardan biı ı ıin içini aydın
lilt::uştı. Oyuğun için\le iki adam 
y&:n yana yatıyordu. 
Bı:i" lar orpya uyumağa gelmlt iki 

insan değildi. Bunlar. kafaları kesil-

1 
veliahtı yerlı askerlerin geçit 

Aksum - Adua - Adigrat hattı bo
yunca Makalle'ye doğru başlıyan ta
arruz esnasında zaptedildiği haber 
verilen yerleri büyük mikyastaki ha
ritalarda bile bulmak kabil değildir. 
Bunun için taarruz hakkında henüz 
kat'i bir şey söylenemez. 
Ussülh .ırekesi Adigrat olan soldaki 

birinci kolordunun Debra Sion'u al
dığı yazılmışsa da, bu yeri Italyan
ların iki hafta evvel zaptettikleri an
laşılmıştır. Keşif kollan henüz Makal. 
leye varmamışlardır. Onun için Ital
yan'arın 30 milden fazla ilerlemedik
lerini tahmin etmek daha muvafıktır. 
I tal yanlar en önde kaçaklardan te_şkil 
edilen gayrimuntazam çeteler, sonra 
iki Askari livası ve bunların arkasın-

Rcu Seyyum 

miş, iki ölüydü .. Adele bağırmamak 
için kendini zor tuttu. 

Konuldukları yerde bu ölülerin 
üzerine stal~ktitlerden sular d< • nlı
yordu. Ölüleri taşa çevirecek kilsli 
ıular ... Demek ebediyete kadar bu 
ölülerin üzerine mahzenin tavanın
dan sular damlıyacak ve bu kafasız 
iki et yığını taşa dönüp gidecek. 

Genç kız uzun müddet ne kımılda
nabildi, ne gözlerini açabildi. Niha
yet bir kere daha kendisini toplayı
şıdır ki, korkusunu yendi ve karşı
sında insan kanını hakikaten dondu
racak kadar müthiş manıaraya daha 
iyi baktı. 

Biraz ilerdeki oyuk da boş değil
di. Fakat bu oyukta bir tek ölü var
dı. 

Adele ne yapacağını, nereye gide
ceğini şaşırmıştı. O sırada ilerde tit
rek bir ı ~ık peyda oldu. Kulağına 
korkunç bir kahkaha sesi geldi. 

Tereddüde mahal yoktu. Genç kız 
hemen fenerini açarak, mumu sön
dürdü. Oyuklardaki ölüleri unuta
rak, sırtını duvara verdi. 

İçinde müthiş bir tehlikeyle karşı 
karşıya geldiği kanaati vardı. •:ı sı
rada bir ışık daha yandı, arkasından 
bir ışık daha 1 O kadar ki uzaktaki 
yer gündüz g(bi aydınlanmıştı. 

Bird!'n bir feryat koptu. Boğuk 
bir ses haykırıyordu: 

- İmdat, allahım, imdat! Brixan 
ben daha ölmek istemiyorum. 

resmini seyrederken 
da da bir tabur siyah gömlekliler ol
duğu halde ikinci bir koldan Makal
leye doğru taarruz etmektedirler. Ka
çaklar, yakalandıkları zaman Habeş
ler tarafından çiy çiy yeneceklerin
den, bunların Habeşlere geçmesi müı
küldür. Bu hesaba göre ltalyan siyah 
gömleklileri iki seddin arkasından 
ilerlemektedirler. 
Şimdiye kadar alınan haberlere na

zaran yalnız ortada ilerliyen yerli as
kerler mukavemete maruz kalmışlar
dır. Sağdan ve merkezden inkişaf 
eden taarruzlar neticesinde ovalıklaJ' 
inildiği zaman arazi tanklann hare
katına müsaittir. Bununla beraber 
İtalyanlar Makalle önüne yaklaştık
ları zaman 2.600 metre irtifaında dağ
lık arazi ile karşılaşacaklardır .. 

Sol kola gelince; bunun kat' edece
ği arazi daha güç ve daha gayrimü
saittir. 

Ras Seyu~un büyük ordusunun 
İtalyan taarruzu önünde bir daha bo
zu1acağı tahmin edilmektedir. Maa
mafih General de Bono ve erkllnıhclr
biyesi yolsuzluk ve önde harbeden 
askere erzak ve mühimmat yetiştir
mek hususunda bir sürü müşkülatla 
karşılaşacaklardır. Bu şerait altında 
cephede 6 fırka asker bulundurabilir
se, bunu büyük bir muvaffakıyet say
mak lazımdır. Çünkü gitgide yol uza 
makta ve bunun neticesinde de bu yo
lu muhafaza ve müdafaa o kadar güç
leşmektedir. 
Yağmurlara rağmen ~bbe Shebei 

nehri boyunca arazi kazanılmakta ol
duğu görülmektedir. Dageneri'nin 
zaptı üzerine Callafo da düşmüştür. 
Bundan sonra i'k hedef on beş mil 
ilerde bulunan llo Wcb'dir. 

Şark cephesinde Ogaden havalisin
de Gorahi ikinci hedeftir. Çünkü bu
rada bol su vardır. Bu yeri Habeşle
rin sonuna kadar müdafaa edecekleri 
tahmin olunabilir. • 

Genç kız bu sesi tanıdı: Gregory
nin sesi .. 
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BRİ>i'AN'IN ARTIK ŞÜPHESİ 
KALMIYOR 

Zaten Brixan gene bu ayni sesi 
duyarak, şatonun kapısına koşmuş
tu. Öbür tarafta fenerleri söndürül
müş bir otomobil bekliyordu. Kısa 
boylu, esmer bir aclam, korku içinde 
otomobilin kapısında bekliyordu. 

Brixan sordu: 
- Efendin nered~ ? 
Adamcağız eliyle gösterdi, keke

liyerek: 
- Bu tarafa doğru gitti, diyordu. 

Brixan yanında duran polis mü
fettişine bakt__, 

- Siz burada bekleyini~. dedi, 
belki de gelir. Eğer gelirse hemen 
tevkif ediniz, kelepçeleri geçiriniz. 
Üzerinde silan vardır, tevkif edile
ceğini anlayınca, kendisini öldürme
fe kalkarsa, hemen mani olursunuz. 

Yürüdü. Artık buralarını o kadar 
öğrenmişti ki, gözlerini kapasa yolu
nu bulabilirdi. Büyük gosenin kena
rına geldi. Gregoryden iz yok. 

Yoldan elli metre ilerde, Longva
lin evinin üst katındaki bir pence
reden neşeli bir ışık taşıyordu. Brix
an o istikamete doğru y.\ üdü. O ta
raflarda firariden eser yoktu. Det ek
tif evin kapısını çaldı. İhtiyar asil-

Nasibu dünyaya 
Büyük bir sürpriz 
Hazırhyoruz, diyor 

Pdit. Parisien'denı 
Negus bu sabah ecnebi süel müşa

virlerile uzun bir konferans aktetmiş
tir. Zannedildiğine göre doğu Habeı 
ordusunun sağ cenahının İtalyanların 
bir çevirme ıilreketine maruz kalma
ması için şimal cephesindeki Habeş 
kumandanlarına lazımgelen talimat 
gönderilmiştir. 

Habeş sü bakanı tarafından ku
manda edilen kıtaat şimale doğru 

ileri hareketinde devam etmekte ve 
yolda gönüllü olarak silahsız binler
ce kişiyi beraberine almaktadır. 

General Nasibu, maiyetindekilerin 
İtalyanların Ogadcndcki hareketleri
nin muvaffakıyetsizliğe uğrıyacagı 

kanaatinde bulunduğunu söylemi§
tır. Nasibu bu münasebetle ecnebi ga
zetecilere: "Bütün dünyaya büyük 
bir sürpriz hazırlıyoruz" demiştir. 

Dire - Daua havalisinde ihtiyarlar, 
çocuklar ve kadınlar, Adis - Ababa -
Cibuti demiryolunu hini hacette ta
mir edebilmek için hattın üzerine taş 
yığmaktadırlar. 

1 

Adis - Ababa'da Sudandan gele- ; 
cek bir silah ve mühimmat ka.rvanı
nın muvasalatı beklenmektedir. So:ı 1 

dakikada Makalle ahalisinin şehri 

tahliye için emir aldıkları haber alın
mıştır. Habeş mukabil taarruzu için 
Italyan hatlarının uzatılması makııa
dını takip eden Habeş plinına göre 
Makalle şehri müdafaa edilmiyecek
tir 

Şimal Cephelerinden Mektuplar 

Habeş Cephelerinde Muharebe 
Arıyan Gazetecinin An lathkları 
iki yerli asker sillhlarını boşaltıyorlar 

tarayorlard ı ve karşı sahili 

• 

~ımaı cephe•irtde 

Pari Soir'tlan: 
Her tarafta muharebe arıyorum. 

Bu, kan gönnek arau ve iptilasından 

ileri gelmiyor. Ben buraya bunun için 
gönderilmiş bulunuyorum. Nihayet 
harbi bulabildim. Küçük, çok küçük 
bir harp ... İtalyan kolonisi ile Habeş 
ve İngiliz Sudanı hudutlarının birleş
tiği yerde harbi görebildim. Oraya 
gitmek için yüksek yaylayı aşmak ve 
bütün Garbi Bassopiyano'yu geçmek 
lazımdır. Bu seyahat için iki tonluk 
ko~koca bir kamyon buldum. Benim 
gibi 84 kiloluk bir adam için bu çok 

~ . 
bile. Yanımda ihtiyat bir fıçı esans 

bir Habef topu 

Takılan elbiselerinizden çeşitli İJ!" 
lik yumağı yapan dikenli yollarda uır 
kaç dakika yUrüdükten sonra Setit 
nehrine hakim olan kayalığın tepesi• 
ne vardık. Setit, suyu az olan bir ne
hirdir. Ve Habeşistanı Eritre'den ~· 
yırmaktadır. Yanımızda, gayet iyi 
bir şekilde gizlenmif, benim bile gO
remediğim iki yerli asker, tüfekleri
nin şarjörünü boşaltıyordu. Şehirıl1 

Habeıistan sahilinde, kurşunların isa• 
bet ettiği yerde yapraklar titresivor• 
du. 

Şefleri dedi ki: 
- Otede bir şeyin kımıldadığı!\' 

görür görmez ateş ederler. bulunduğu halde, bu sıcak güne! al
tında, altı günde bin kilometre yol 
aldım. 

1 
Bassopiyano çalılık bir yerdir. Yol

da her çeıit hayvan gördüm. Fakat 

1 
hiÇbir as.ke~e İ:astgelmedim. Kamyon 
Om • Ager adında küçük bir köyde 

Birkaç tüfek sesi daha işitildi. Mtı
kabele ani oldu ve karşıki sahil oı•• 
kinalı tüfek ateşile tarandı. 

Karakoldan karakola gittik. Jlef 
yüz metrede iki adam kcndilerirı' 
mahsus bir tarzda etrafı tarassut edi• 
yorlardı. 

NAS/BU 

Yunanistanda 
Asker lik 

"La Bulgarie" den: 
Yunanistanda yeni ne§redilen bir 

kanuna göre her nevi silah için as
kerlik hizmeti iki sene ve talim m:.id
deti beş aydır. Yalmz mü:;lümanlar 
12 ay hizmet et~e.~le ~ükelleftirler. 
Bunlar bes ay bılfııl hızmet ettikten 
sonra üc bin drahmi vermek suretile 
mütebaki hizmetten kurtulabilirler. 
Muavin hizmetlerde kullanılanlar da 
müslümanlar gibi bedelinakdi verebi 
lirler. Muavin hizmet müddeti de bir 
senedir. 

zade hemen kapıyı açtı. Sırtında, 
beli geniş bir kemerle tutturulmuş 
bir robdöşambr vardı. 

Gecenin karanlığını delmeğe çalı
şarak bakındı : 

- Vay, dedi, Mister Brixan, bu
yurunuz, buyurunuz. 

Kapıyı ardına kadar açtı. Brixan, 
meşhur mumlardan ba~ka gümüş bir 
lamba ile de aydınlatılmış salona 
girdi. 

Longval merakla sordu: 
- Şatodan fena bir haber yok 

yal 
- Var, küçük bir havadis var. 

Gregory nerede? 
İhtiyar, ba~ını kaldırdı: 
- Bu akşam hava serin.. dedi, 

mutat gezintimden vazgeçtim. Kim
seleri de görmedim. Gregory'ye bir 
şeyler mi oldu? 

- Daha bir şeyler olmadı zanne· 
diyorum. H erkesin selameti nanuna 
ona bir iieylcr olmasını da arzu et· 
mi yorum. 

Brixan şömineye kadar yürüdü ve 
dirseğini mermere dayıyarak, duvar
daki portreye bir daha baktı. 

Longval geniş geniş gülümsiye• 
rek: 

- Muhterem ceddimi tetkik edi
yorsunuz galiba! 

- Evet , tetkik edilecek çok ta
rafları var. H er halde nadir güzel
likte bir ihtiyarmış. 

Longval tasdik makamında başını 

durdu. Bu köy Habeş İmparatorlu
ğundan 300 metre uzaktadır. Kendi 
kendiqıe, silahların patladığının far
kına varmadan ate§ hattını geçip geç· 
mediğimi ıormağa başladım. 

Kamyonun gürültüsü üzerine bir 
yüzbaşı evinden dışarıya çıktı. Sabır

sızlığıma ı .. ğmen bu zabitin öğle ye
meğinde bulundum. Kahve içerken 
zabit beni harbe götürmeğe razı oldu. 
Yerli askerlerin bulunduğu bir istih
kamdan geçtik. Bu istihkam bir kış4 
la avlusuna benziyordu. Uniformaları 
bir sarık ve kuşaktan ibaret olan ba
zı yerliler, mükemmel olan silahları
nı parlatıyorlardı. Diğer biri de bir 
tarassut mahallinin tepesinde taras
sut ediyordu. Siperlerde ve tabyalar
da otomatik silahlardan başka hiçbir 

·'ey yoktu. · 

iğdi: 
- Hatıratını okudunuz mıydı? 
- Tabii .. 
Bu hatıratın herkes tarafından o

kunması pek tabii bir ıeymiş gibi, 
Longval hiçbir hayret eseri göster· 
medi. 

- Evet, hatıratı dediği şeyleri o
kudum. Fakat sonradan gelen mü
verrihler bu hatıratın hep yalan yan
lış şeyler olduğunu söylüyorlar. 

Longval omuzlarını silkti: 
- Ben şahsan söylenilen sözlerin 

bir kelimesine dahi inı ınmam. Benim 
amcam çok alim bir adamdı. 

Eğer Knebvorth, bir katilin peıi
ne düşen detektifin şu salonda rahat 
rahat bir lcitap meselesini münakaşa 
ettiğini görseydi, gözlerine \nan
mazdı. 

Brixan bir aralık dedi ki: 
- Siz hazan muhterem amcanız. 

la pek fazla meşgul oluyorsunuz. 
lhtiyar kaşlarını çattı: 
- Yani ne demek istiyorsunuz? 
- Demek istiyorum ki, böyle bir 

mevzu insanı afzla sarabilir de, akıl· 
h adamların yapmıyacağı geyleri 
yaptırır. 

Longval hayret eder gibi detekti
fe baktı: 

- İnsan kahramanları taklit eder
se, fena bir §ey mi yapmıı olur? de· 
di. 

- Evet ama, ıizin kahramanlık 
diye tavsif ettiğiniz şey burada hay-

Akauma ve Avrupa tarzında budıı ' 
iıarctlerinin başladığı yere kadıı'• 
hatlar umumiyetle böyle yerli asker• 

ler tarafından tutulmuştur. Bu 0' 
kafidir. Çünkü Om - Agı r'den 9 Tef 
rinievvelde atılmış olan Habe~ilet 0 

ıehri geceleyin geçmeğe teşebSüs et: 
tikten sonra bir daha hiçbir hareke~ 
te bulunmamıtlardır. (;>nlar en ufs 
bir hareketlerini bile takip eden ateŞ~ 
mukabele etmekle iktifa ediyorlar. lŞ 
te bütün cephede bulabildiğim bıJır' 
dan ibarettir. 

Bu cephede İtalyan askerleri Ad~: 
alındığındanberi en az 50 kiloıne~ıy 
mesafede bulunan düşmana karşı ıi• 
bir ıeyi tehlikeye koymadan ıne9' 
krini değiştirebilmişlerdir. 

li tefsire mu})taçtır. • el.İ· 
Brixan ıömineden ayrıldı. 1~ı i)1ti• 

ni masaya dayadı ve gözlerinı 
yarın gözlerine dikerek dedi ki: r'' 

- Bu gece benimle Chiche&te 
kadar gelmenizi istiyorurr 

- Niçin? 1s· 
- Çünkü siz biraz rahatsızsıl'I 

Tedaviye muhtaçsınız. 1ııı İhtiyar gülümsedi ve omuzlar 
doğrulttu: ·:ıiıt' 

- Ben mi hastayım? dedi, a~!rıı;il 
efendim, ben hayatımda bug~uıııı'~ 
kadar sıhhatli ve kuvvetli oldug 
bilmiyorum. . 01'' 

liakikaten hiçbir hasta balı >'rill' 
tu. 'Bilakis sıhhati, neşesi pek ye 
de görünüyordu. bir' 

Yarını dakika sustular. Bri.ı811 
den ıordu: · 

- Gregory nerede? bile' 
- Gregory mi? Nerede ne 

yim ben? . tit' 
İhtiyarın gözlerin..te ufak blf 

reyiı dahi yoktu. of' 
- Büyük amcamdan bahsecll>' 

duk, dedi. tıl' 

- Evet, sizin buyuk oıııcaıı1''1ı,ıl1 
A ,e 

zamanlar Fransanm resını 

değil miydi? ııli~ 
Bu ıual üzerine öyle bir ıe~ ı~ 

hasıl oldu ki, duvardaki .,aatt0,&ıı· 
takları bile vazıhan duyuııı>' r ,,s 

Arkası 
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.. RADYO 
Meyhane Fashndan 

Kabare Havasına 
. lıtanbul radyosunun göbeğin
:.e Ut kulağında keman, dizle
d1nde kanun bulunduğu müd
, .ctçe Bahkpazarı meyhanele
~1~e, .T epebaşı ve İstiklal cad-
esı b1rahanelerine aşan ispir-
~~ kdkulu ha-.alaı:: dinletti dur-

"'· Büyük Önderin Türk müzi
f.1 .hakkındaki yerinde ve değer-
1 

1§lreti İstanbul radyosunun 
:Uratında bir şamar gibi çatla
, ı. Artık radyodan cezbeye uğ
k &rnış derviş feryatları, diş çı
a aran, çocuk doğuran kadınların 
Vazelerini andıran sesleri duy

llıaz- olduk. 
~ f •kat bu ispirto kokulu ha
fa ar, çeşidi kendine benzer 
ltl'!:Y~tlar yerine kalça ve bacak 
tallZıkleri, karyokalar, kaku ka
~lar, zenci havaları duyuyo-

b ~İYatro gibi müziği de bil-
1.~aa ferdin ve cemiyetin mora-
1n1 ük ltab Y sel tecek bir okul olarak 

\ln uı edenlerdeniz. La.kin hiç 

11
. Utnıamah ki bugünkü mede

çZctlerin en önüne ve üstüne 
b Clnnağı Büyük Önderimizden 

11 uyruk aldığımız Türk ulusu
it~n moralini yükseltmekte vis-
1t1ave Şe~~et kokan, kalça kadar 
la Ve sınır de zıplatan havalar-

rı:asıı başaracağız? 
~z daha "Milliyet" bile İs
tn" ~l radyosunun meyhane 
'l'~•ği karşısında savaş açmış, 
8 lırk okurlarını bu işte hakem 
~ek bir de anket yapmıştık. 

:ı.r • kurlanmızdan gelen ve o 
el ak1tıer "Milliyet" sütunların
l':~· bastığımız mektuplardan 
el Urk ulusunu bu rakı ve laker-
lti a ~~~a~. havalardan tiksinliği
~, ogurtüsünü içinde gizlediği-

anlatrnıştık. 
~ zaman da bu dery1imizi ya
la ak~la radyo sosyetesine an
ltitrnaga uğraşmıştık. Bu yolda
ıt\irıı~~.vaşımız verimsiz kaldı. 
dUr u sosyete salonlarını dolana::,, tef, ut, keman ve "ah 
ılilekl ~es.le.ri bizim bu yoldaki 
tiir er1m1z1 bastıracak kadar 

a Ve kuvvetli idi. 
Uıgün durum değişmiş değil-

dir. "Adalardan bir yar gelir 
bizlere" şarkısı yerine daha de
kolte, adeta bir incir yaprağına 
bürüıunüş kadar çrplak tango 
ve fokstrot yapmaclklan dinli
yoruz. 

Son zamanki neşriyatmıız 
üzerine sosyetenin radyo ama
cına uygun ve en.strüktiv mü
ziksel yayımlar yapmasını bek
ledik. Yazrk ki, her ayar düğ
mesi çevirişimizde Balkanların 
köy panayırlarında bile bugün 
dinlenmiyen eski, kirli aşifte 
kokulu havalar duyduk. 

İstanbul radyosunun Türk 
ulusunun müziksel ve estetik 
kalkınmasında kendisine veri
len ödev bu mudur? 

Faraza 29 llkteşrin programı
nı ele alalım. İstanbul radyosu
nun o günkü programı §Öyle 
idi: 

'Bir saat dans plağı, yarun sa
at Bayan Halide, yanım saat 
caz müziği, yarun saat orkeatrc1, 
yarım saat tekrar caz ve en so
nunda yine yarım saat plak. 
Arada İstanbul Halkevinden de 
kısa bir transmisyon. 

Şimdi soruyoruz: Medeniyet
lerin en üstüne ve en önüne ge. 
çirmeğe and içtiğimiz Tüıit ulu
sunun 29 llkteşrin radyo pro
gramı böyle mi olacaktı? 

Cümhuriyet Bayrammda İs
tanbul radyosuna düşen birçok 
ödevler vardı. Biz bunların hep
sini burada sırahyacn değiliz. 
Fakat müziksel devrimde ancak 
saz yerine caz çalmak gibi ha· 
sit bir harf değişikliği yapan 
sosyete, bardaktan boşanırcası
na yağmurların yağdığı ve ge
milerin ağaçlarla havalara uçup 
parçalandığı 29 llkteşrin günün
de İstanbul halkının ölçüye ve 
tartıya sığmayan heyecanını 
hiç olmazsa şirketin lstiklil 
caddesindeki pencerelerinden 
birinin iç tarafına bir mikrofon 
koymak suretile aynen halka 
yayamaz mı idi? 

Fakat ... 
Bu yağmurlu, rutubetli pis 

havada kim pencere açacaktı? 

T. BLEDA 

• 
• .::;1~•n fİntal vupu iata.a,.nlannda bülbül •• .; picrran htaya 

•tutan Floran.anın güul •e•ile tanınmıı apilteri Bfqfln Tuolini 

istasyonların 
(f. lfcr em· 

istirahat İşaretleri 
1.tıılenc 18Y?nun baş ve aralarmda 
ır, lfc: .Ycrı~ neresi olduğu bildiri-
ttrıdt .~•taaıyon bu bildiriği avni 
td~1~Yltıneği kendisine bir adet 
1Pilı:cr ır. Bunun için birden fazla 
1

Ylli ~~:;:an postalarda da herbiri 
4.nıi ı.rz v t~isyo:ıları açarlar. Hep 
. lltrıa1111 e agızdan cm is}' onlara baş

tiJcrc le ın stbcbi, uzaktaki dinleyi
lfcrı.. 01-Ylık olarak d .. ·· ··ı .. t" , "''- d' uşunu mus ur. 
t 11lam~1 ~~~~iği radyonun dili~den 
'~tar b , ıçın. bu suretle aradığı ve 

t\lçlliıt u mak ıstediği yeri bulmakta 
~ Çekmez. 

L.. dyo . 
""tiı1 dah ıstaaiyonlannı tanıtmak 
'\intilrnua ~ara~eristik bir alamet dü
~t;aıiy011~tur kı, buna bütün radyo 
CtdcJci •rında rastlanan istirahat
~tlcrqirmthtelif makamlardaki işa
h n, dan· dıtan~ul radyosunda dan, 
ttıu •eda' ban dıyc çan sesini andıran 
1-}~lıarı~da erbaradyonun istirahat za
~1~üir. llu tka başka makamlarda 
Cfi Yeruı nları bclliyenler dinledik

nercai olduğunu hemen bu 

işaretten anlarlar. 
Bu i§aretler bazı radyolarda pek 

hoş ve karakteristiktir. 

Mesela Italyan postalarında her is
tirahatte güzel bir bülbül '"i hop1r
lörü doldurur. Cins kedilerin kulak 
kabarttıktan bu bülbül sesi resmimiz. 
de görüldüğü gibi bir kutuya konu
lan bir aletle elde edilir. Reamımiz 
Florans radyosu ile erkek ve kadın 
spikerlerini ve kadının elindeki bül· 
bül sesi çıkaran kutuyu CÖlteriyor. 

Ahenktar 9 notayı çıkaran Buda
peşte istirahat iftretine mahaua ılf't 
te levhaya benzemektedir. 

Severek dinlediğimiz Bükrq rad· 
yosunun istirahat vakitlerindeki İp· 
ret alameti de güzel aesli spikerleri
nin birlikte bulundufu reaimdedir. 
Sarsıntı veya ihtizaza mlni olunmak 
için iıareti zapteden mikrofonun al
tına 1 O kilo afırlıfında bir mermer 
parçası konulmuı, mikrofon da bu
nun üzerine mıhlanmıt bulunuyor. 

Son resmimiz eski radyolarda tat-

Kattooiç iata.ayonunda ••kiJ~n 
iatinJKıtlcrdc daima Ör• ÜHrinde 
plrisl• ourulurdu. 

Kısa Duyumlar . 
Radyolarda 
Haber 
Servisleri 
Radyoların haber kıs~~arı .. gayet 

kuvvetli ve iıtifadelidir. Çunku bun
lar yalnız ajaııs haberlerini yaymak
la kalmıyarak, telefon ve tels!z~er va
ııtasile öğrendikleri haberlerı ılk fır
satta neıreder ve herkese duyururlar. 
Pek mühim ıeyler istisna olarak h.er 
radyo haberler için muayyen vakıt
ler ayırmıtlardır. Nitekim Istanbul 
radyosu da ancak ertesi günkü sa~ah 
gazetelerinde okunan Anadolu AJ~n
aının haber aerviıini bir &ün evvelın
den radyo ile her akpm neşr.ediyor. 
Yabancı diller bilenler güne aıt daha 
etraflı duyumları bütün Avrupa rad

yolannda takip edebilirler. Bu suret
le gece yamıından ertesi güne kadar 
haber dinlemek imkanı vardır. Haber

ler ıu saatlerde neıredilir: 
328 metreli Tuluz postası saat (ge

ce) 2. 15 te haber ncıreder. 3.10 da 
25,60 metreli Pariı - Kolonyal. 3.20 
de ayni potta ingilizce duyumları 

tekrarlar. Sabah 5 te 25,60 metreli 
Paris lspanyolda duyumları dinletir. 

Saat 6 da yine bu posta fransızca du
yumları yayar. Bu postayı 7.45 te 

tekrar i§itiriz. 11.30 da 25,25 metre
li Paria 9ile duyuml~ını söyler. 
19,68 metreli Paris uat '2 ele ititilir. 
18.50 de 25,23 metreli posta duywh
lamu •erir. 20 de Viyana ile Roma 
haberler ncıreder. 20.30 ta ltalyanın · 
ıimal ırupu postaları haber yayar. 
21 de bütün Alman istasiyonları kı
sa duyumlar verir. 21.20 de Romayı 
duyumlarile ititiriz. 21.30 da Tuluz, 
22 de 25,23 metrelik Pariı, 22. 15 te 
Sottena (laviçre}, 22.30 da 1647 met
reli Radyo - Parisı 23 te Cezayir, 24 
te Roma ve diğer bütün ltalyan pos
talıan, 24.10 da Italyanın şimal gru
pu (ispanyolca haberler). 24.30 da 
Pariı P. T. T. ve diğer bazı Fransız 
~taları, 2 de 25,60 metrelik Paris. 

• 
Sörau · Cevap 

Viyana, Breslav ve Bükre§ radyo

ları procramlarında dinleyicilerine 

çok enteresan olduğu kadar faydalı 
bir yer ayırmıılardır. Bir çeyrek ka
dar ıüren bu neşriyatta dinleyiciler
den alınan mektuplara cevap verili
yor ve radyo tekniğine dair sorulan 
her teknik sorguya cevap veriliyor. 
Almanca bilen her amatöre bu öğüt
lerden istifade edebilir. 

• Henry Halle 
Amerikayı seyahat etmiş olan 

Londra radyo caz orkestrasmm şefi 
Henry Hali Amerikadan dönmüş ve 
on bq gündenberi yine Londra caz 
orkfttrasını idare etmeğe batlamıştır. 
Henry Hall dünyanın en iyi caz di
rijanlanndan biridir. Bu defa Ameri
kada &ördüğü yeni sistemde havalar 
çapktadır. 

• 
Alman radyolarında röleler 

artıyor 
Alman radyolannda genel yerler

den yapılan transmiıyonlar gittikçe 
arttırılmaktadır. Bugünlerde hatıra 
gelmiyecek röleler yapılmaktadır. Bu 
meyanda prap mahzenlerinden, ame
le yerlerinden, fabrika ve sair yerler
den transmisyonlar yapılarak burala
n dlinyaya tanıtılıyor. 

bik edilen bir iıtaaiyon işaretini gös
terir. Bir demirci atelyesine benziyen 
bu stüdyo, Katoviç stüdyosudur. Bir
kaç yıl evveline kadar her is~irahat
te stüdyonun ortaamda duran bu ör
sün ha!ına biri geçer ve muayyen 
miktarı tatmamak üzere iki çekiç ile 
be9er saniye fasıla ile çekiçlerle örse 
vurur, dururdu. 

Şimdi birçok radyolar iıtirahatler
de kullandJldan ipretlerini elektrik
le itliyen birtakım yeni ıiatem alet
lerle temin etmektedirler. Bunlar o
tomatik bir tarzda çalışırlar. 
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Haft~n~~ Pr~.9.m:~'!!-~ 
W O Na az il S" 1 20 30 O d 

3 lkinciteşrin Pazar ler. %4: Sözler. 24.0S: Danı pliklarL Piyano. 20.10: oy ev. . : pera •• 
Bu DA p Eş T E role: Puccini'nin "La Boheme., operaaa. 

İSTANBUL 

12.30: Plak neşriyatı. 18: Çay lilati. To
katliyan otelinden nal~ . 19: Türkçe ope
ret parçaları (plak). 19.30: Son futbol 
maçları hakkında konuşma. Sait Çelebi. 
20: Ziraat bakanhil adına konferans. 20. 
30: Radyo caz ve tanııo ırupları. 21.35: 
Son haberler - Borsalar. 21.45: Eminönü 
Halkevi Gôsterit kolu tarafından alınan
cdan ~vrilme komedi: (Murebbiye). 

BÜKREŞ 

12: Koro. 12.30: Sözler. 12.35: Radyo 
orkestrası. 13.55: Plik - Duyumlar. -
Plak. 18: Orkestra - Sözler - Konıerin 
süreği. 20: Duyumlar. 20.15: Operetler, 
sesli filmler. 20.45: Plik - Sözler. 21.15: 
Radyo orkestrası - Spor - Konserin ıü
reği. 23.15: Plak. 

VARŞOVA 

17.15: Orkestra. 17.45: Şarkdar. 18: 
Dans. 18.40: Sözlü müzik. 19: Piyano. 
19.50: Piyes - Sözler. 20.30: Plik - Söz
ler. 21: Senfonik konser. - Sözler. 22: 
Sen program. 23: St. Hübert yayunı. 23. 
45: Plaklar . 

BUDAPEŞTE 

18: Salon orkestrası. 19.30: Macar mü
ziğı. 20.30: Soylev. 21: "Barones Lili,, 
adlı operet. 23.10: Duyumlar. 23.35: Ar
sıulusal yüzme pmpiyonluiu. (Reportaj) 
24: Caz. 
BUDAPEŞTE (Kısa dalıa): 
16 dan 17 ye kadar: Süel konıer. 

VİYANA 

(Ayni proıram kısa dalcalı poıta ile 
de yayılır.) 18: Sözler. 18.20: H. Giebiı 
kendi eserlerinden. 18.50: Operet mıiziii. 
20: Duyumlar. 20.10: Konserin ıüreli. 21 
"Der Zerriısene,, adlı halk piyeıi. 23: 
Duyumlar. 23.20: Keman konıeri. 24: 
Sozler. 24.15: Caz müziii. 

MOSKOVA-KOMINTERN 
18.30: Şarkılı konser. 19.20: Ukrayna 

halk müziği. 20.30: Edebiyat. 21: Senfo
nik konser. 22: Almanca. 23.05: lnıilizce. 
24: Al :_ . 

MONlH 
19: Su, insanlarm hizmetinde,, adlı ya

yun. 19.50: Reportaj. 20: Kar11ılı: Pı:oı
ram. (Berlinden). 21: "Bricitte,, adlı o
peret. 23: Duyumlar. 23.30: Hafif müzik 
ve dans. 

BRESLAU 
l 7: Hafif müzik. l!I: Su, insanlarm hiz

metinde. 29.50: Aktüalite. 20: Müzikli 
skeç. ?.1 • ''(' •ircha,. adlı Japon piyesi. 23 
:Quyurıı., •. .ı~.30: Dans müziği. 

o 
4 lkinciteşrin Pazartesi 

İSTANBUL 

18: Bayanlar için jiınnaııtilı:. 18.20: Ha
fif musiki (plik). 18.50: t. Galip Arcan 
konuşuyor. 19. / , ; Ambaısadör cazinoıun
dan nakil. Müzık. Şan. 19.30: Spor lı:onut
maları. Eşref Şefik. 19.55: Romen halk 
musikisi. Mayestro Estegaço ve arkadaş
larL 20.30: Bayan Bedriye Tüzün. Radyo 
caz ve tanıo cruplarL 21.35: Son haber
ler - Borsalar. 21.50: Orkestra eserleri. 
Plilı:, neıriyatL 

BOKREŞ 

13-15: Plik ve duyunllar. 18: İspanyol 
danaları. 20.15: Plilı: - Sözler. 21.35: O
da müzici. 22.10: Şarkdar. 22.45: Maıı
dolin konseri. 23.15: Role konıeri. 23.55: 
Duyunllar. 

VAR,SOVA 

17.15: Hafif müzik. 17.45: Skeç. 18.20: 
Şarkılar. 19: Keman konıeri. 19.30: Ço
cuklara. 19.40: Sözler. 19.45: Plilı:. 20: 
Sözler. 21: Süel yayım. 21.30: Trio kon
seri. 21.45: Duyumlar. 22: Koro. 22.30: 
Edebiyat. 23: Senfonik konser. 24.05: 
Danı plakları. 

BU DAPEŞTE 
18: Reportaj (Bir tarab mahzeninden) 

18.50: Tarocato konseri. 19.10: Derı. 
19.35: Salon kenteti. 19.55: Söylev. 20.25: 
Şarkılar. 21: Söylev. 21.30: Orkestra. 
23: DuYWnlar. 23.20: Macar mdziii. 24: 
Plilı:. 

VİYANA 

(Ayni proıram her ıün kısa dalıah 
posta ile de yaydır.) 18.20: Plik. 19.1): 
Sözler. 20: Duyunllar. 20.10: Ulusal ser
vis. 20.25: Sonradan bildirilecek. 21: Halk 
müzici. 22: Kadın koroııı "Romantik &e
ce., 23.10: Duyumlar. 23.15: Radyo orkes
trası. 24.45: Danı. 

MOSKOVA - KOMINTERN 
19.20: Oda müziği. 20.30: Sovyet eser

lerinden konser. 21: Strau11'un "Eilence
li harb., operetinın radyo montajı. 22: 
Almanca. 23.05: lnıilizce. 24: Macarca. 

MONlH 
18: Sarkdı konser. 19.30: Konferans. 

19.50: Aktualite. 20: Norveç cserlerindeıı 
kon~er. 21: Duyumlar. 21.10: Karııılı: ten 
muzık. 23: Duyumlar. 23.15: Radyo proc
ramL 23.25: Spor. 23.30: Şopcn konaeri. 
24: Gece müzıii. 

BRESLAU 
18: Hafif müzik. 18.30: Aktüalite. 21: 

Duyumla-. 21.lO: "Blaue Monta&., adlı 
piyeı. 23: Duyumlar. 23.20: Radyo en
dıiıtriıi. 23.30: Gece müziği. 

• 
5 lkincitetrin Sah 

İSTANBUL 
18: Danı musikisi (plik). 19: Bayan 

Halide konu,uyor. 19.30: Eıe caz. Fehmi 
Ege ve arkadaılarL 20: btanbal bclcdi
y•i konservatuvarı Nefesli sular profc
sorleri konıeri. 20.30: Radyo caz ve tan
iO ırupları. 21: Stüdyo orkcatra1L 21.35 
Son haberler - Borsalar. 21.50: Bayan 
Rita Mahmut. Şan. Piyano Latcnaki. 
22.15: Plak eserleri. 

BOKREŞ 

13.05: Koroloıoı cazı. 13.40: Duyum
lar. 13.55: Konserin süreci. 19: Plilı:. 19: 
Sözler. 19.20: Plik. 20: Duyumlar. 20.15: 
Şarkılar. 20.45: Şark müzici. 21.15: Söz
ler. 21.30: Senfonik konıer. 22.30: Du
yumlar. 22.45: Konserin sıircfi. 

VARSOVA 
17.15: Orkestra - Şarkdar. 18.15: Or

kestra. Sözler. 19: Pllk. 19.45: Plllr • 
Sözler. 21.10: Seafonik konser. 23.30: So7 • 

18.30: Piyano - keman. 19: Şiir. 19.30: 
Bertha salon orlı:estraııı. 20.2!:ı: Söylev. 
21: Macar halk prkdarL 22.20: Duyum
lar. 22.40: Opera fantazileri. 23.25: Söz
ler. 23.40: Almanca ıöylev. 24.lO: Caz. 

VlYANA 

18.30: Avusturya prkdarı. 19: Ders. 
19.25: Reportaj. 20: Duyumlar. 20.10: 
Ulusal servis. 20.30: Sozler. 21.10: Rus 
halk şarkıları. 21.35: ·!eni müzikler rö
vüsü. 22.35: Hafta duyumlarL 23: Du
yunllar. 23.10: Mildner kuarteti. 23.45: 
Sorgu cevab. 23.55: Tamimler. 24.10: 
Danı. 

MOSKOVA - KOMINTERN 
18.30: Operadan röle: Rimıki Korsakof 

ıın "Çar ve Sultanm hikayesi,. operasL 
22: Almanca. 23.05: Fransızca. 24: Fele
menkçe. 

MUNtH 
18: Hafif müzik. 19.30: Sözler. 19.50: 

Aktüalite. 20.05: Küçük karışık konser. 
20.40: Sözler. 21: Duyumlar. 21.10: Halk 
müzik ve tarlrıları. 22.l 5: R. Strauss'un 
ıenfonik eserlerinden. 23: Duyumlar. 23. 
30: Gece miıziii. 

BJlESLA U 
18: Hafif •üilr. 19.30: Sözler. 20: 

Brahmı'm prkdarmdan. 20.45: Aktüalite. 
21: Kısa duywnlar. 21.10: Miızikli bir cc
zinti. 22.15: R, Straııu muzıii. 23: Du
yumlar. 23.30: Gece miıziii. 

o 
6 lkincite,rln Çarşamba 

lSTANBUL 
18: Danı muıikiıi (plik). 19: Çoculı: e

ıirıeme kurumu İstanbul merkezi a~ma 
ıöylev. Çocuklara öiütler. 19.30: lstan
bul belediyesi ıehir bandosu tarafından 
konser. Dirije: CcmiJ Cevdet. 20.15: Ha
berler. 20.30: Gavin kardcıler. Radyo caz 
ve tanıo plilı:lan 21.35: Son haberler -
borsalar. 21.50 : Plik nevi:ratı. 

BOKREŞ 

13-15: Plik ve duyumlar. 18: Radyo or
kcatraaı. Sozler. 19.20: Konserin ıureii. 
10: Duyumlar. 20.15: Plik - Sozler. 21.10 
Keman konıeri. 21.45: Teknik ccvablar. 
21.650: Şarkılar. 22.15: Piyano - flüt mıi
ziii. 22.30: Duyumlar. 22.45: Salon or
kestraaL 23.45: Eaıebilere duyumlar. 
23.55: Duyumlar. 24: Konserin süreii 
(Sabaha kadar). 

VARSOVA 

ı 7 .20: Şubert'in şarkıları - Sôzler. 18.20 
Orkestra. 18.50: Sözler. 19: Oda nıuziii. 
19.30: Sözler. 21 : Müzikli ıözler - Muh
telif. 22: Şopcn konseri. 22.40: Şiir. 22.55 
Söylev. 23.05: Hafif müzik. 24.05: Danı 
pliklarL 

BUDAPEŞTE 

18.30: Erkek koroıu. 19.15: Ders. 19.45 
Plik. Tiyatro: "Kriıtın,,. 22.40: Duyum
lar. 23: Opera orkestrası. 24.10: Caz. 

VİYANA 

17.50: Avusturya müziii. 18.55: Repor
taj. 20: Duyumlar. 20.25: Nikolai'nin 
"Vindıor'ıın ıen kardan,, adlı fanta.sik 
opcraaL 23.20: DaJtUDlar. 23.30: Oda or
kestrası. 24.15: Konacrin ııireii. 1: Adolf 
Siebcrth kuarteti. 

MONlH 
18: Şarkdar. 19.30: Sôylev. 20: Karışık 

yayını. 20.50: Aktüalite. 21: Duyumlar. 
21.15: Skeç. 21.45: Şarkılı yayım. 23: 
Duyumlar. 23.20: Reportaj. 23.40: Ara. 
24: Dana ve hafif müı:ilı:. 

BRESLAU 
18: Hafif /uzik. 19.30: Ekonomi. 20: 

Küçük havalar. 21: Duyumlar. 21.15: 
Ulusal yayım. 21.45: "Malta, Avrupa ile 
Afrika araamdalri rarib ada . ., 22.05: A
vusturya müziği. 23.30: Danı. 

• 
7 lkincitefrin Pertembe 

BOKREŞ 

13-15: Plilr ve du711mlar. 18: Radyo or
kcatralL 19: Sözler. 19.20 : Konserin ıü
reii. 20: Duyumlar. 20.15: Plik. 20.55: 
Sözler. 20.40: Plilı:. 20.55: Sözler. 21.15: 
Senfonik konser (Şoson, Sen-Sen, Notta
ra, Stravinalri) 23.45: Duyumlar. 

VARŞOVA 

17.15: Oda müziii. 17.45: Karışık koro 
konıeri. 18.15: Hafif müı:ilr - Söylev. 19: 
Keman konıeri - Sözler. ı9.45: Akorde
on müziii - Sözler. 21: Hafif müzik • 
Duyumlar. 22: Piyes. 22.35: Şarkdar. 23: 
Danı mliziti. 24.05: Dana pllklarL 

BUDAPEŞTE 

18.30: Macar müziii. 19: Ders. 19.30: 

23.30: Dans pliklarL 24.10: Caz. 
VİYANA 

18.20: Konıer. 18.55: Gıizcl aan'atlar. 
19.25: İki artiıtin evleniıi (mektublar). 
20: Duyumlar. 20.20: Bohem kuarteti. 
20.50: Klasık kon• t. 23: Duyumlar. 23.10 
Eilenceli mt~zık. .ı3.~: Tarihael yayım. 
24.05: Konserin ıureıı. 24.45: Danı. 

MONlH 
18: Hafif muzık. 19.30: Sozler. 20: Rad

yo orkestrası. 21: Duyumlar. 21.10: Mo
zart konseri. 23: Duyumlar. 23.20: Rc
portaj. 2.;.ıo: Program arası. 24: Koru 
ve orkestra. 

BRES.LA U 
ıs: Karışık hafıf muzık. 19.30: Sozler~ 

20: Buyuk radyo orkestrası. 20.40: 1' I iu 
procramı. 21: Kısa duyumlar. 21.10: .~o
zart konserı. 22: Operet ak1&111L 24: Ge
ce konseri. 

• 
8 lkincita,rin Cuma 

BOKREŞ 

13: Duyumlar. 13.05: Motzoi orkestra
SL 13.55: Konserin ıurep - Dayumlar. 
Konscrm ıureıı. 18: Rad7o aalon orkea;
trasL 19: ~er. 19.20: Konacnn sureııı. 
20: Duyumlar. 20.lS: 'Plik. U.35: ~pera
dan transmıs:ron. 23.45: Duyıamlar (Ya· 
bancdara). 

VARŞOVA 

17.15: Orkestra konıeri. 17.45'. Sozler. 
18 20· Soliıtlerı~ ıarkdı konaen. 18.50: 
scizı~r. 19: P~. 19.31: Sozlcr. 19:~5: 
Plak - Sozler. 21: Monoloı. 21.~0: La 
Serva Padrone., opcraııL 22.50: Pıyano • 
Keman. 23.20: Dans. 

BUDAPEŞTE 

18.30: Caz. 19: Spor, ders. 19.45: Y~k· 
sek mıizık okulunun konseri. 20.50: Soy
lev. 21.20: Orkestra. 22.45: Duyunllar. 2l. 
10: Plik. 24.10: Maçar muziii. 

VİYANA 

18.30: Keman konuserı. Sozler. 19.35: 
Plak ve soz ıle Atina ıokaklarmı taıvır. 
20: Duyumlar. 20.10: Ulusal serviı. 20.30 
Plilı:. 21.35: Daımık insanlar. 21.45: 
Senfonik konser. 23: Duyumlar. 23.10: 
Eilenccli muzık. 23.40: Sorıu - cevab. 
24.0S: Konserin ıureıi. 24.45: Dans. 

MÜNİH 

18: Radyo orkestrası. 19.30: Sözler. 
19.30: Oda müziii. 21: Duyun' r. 21.10: 
Akşam mıiziiı. 23: Duyumlar. 23.25: 
Spor. 24: Senfonık konser. 

BRESLAU 
ıs· Hafif mıizik. 19.30: Sozler. 20: 

Halk. şarkdarL 21: Kısa duyumlar. 21.10: 
Munih ten röle. 23: Duyumlar. 23.30: Ge
ce müziii. 

• g lkinciteşrin Cumartest 

BOKREŞ 

13·15: Plak ve duyumlar. 18: Sucl 
konser. 19: Sozler. 19.20: Konserin ıu· 
reğı. 20: Duyumlar. 20.15: Plik. 20.JOı 
Enterviv. 2040: Plik. 2110: Şimendifer 
ııo17etCIİ korosunun koııaeri. 21.45: Ca&. 
22.30: Duyumlar. 22.45: Duyumlar (Ya
bancılara). 

VARŞOVA 

17.15: Orkestra. 17.30: Sözler. 17.45: 
Şarkılar. ıs: Reportaj. 1815: Plak - Soz
ler. 19.45: Plik - Sôzler. 21: Şen yayım. 
22: Dııarı uluslardaki yurddaılara. 22.30ı 
Mizah. 23: Halk muziıi. 24.0!i: Konser. 

BUDAPEŞTE 

18.30: Macar muzici. 19.10: Söylev. ~9 
_.O: Plilı: ve ıoı ılc ''Tuna .. yı tasvır. 
20.45: Soylev. 21.15: Saksofoı. - Pıyano. 
21.35: Şen akpın. 23: Duyumlar. 23JO: 
Pıyano. 24: Macar muziiı . 

VİYANA 

17.40: Plik ile Offenbach'm "Orfyos,. 
opcrau 18.25: Danı plikları - Sozler. 19. 
10: Hallı: prlrılarL 19.556: Aylık siyasal 
icmal. 20? Duyumlar. 20.10: Radyo popu_
riıi. 21.40: Fılm bahıi. 22: Fılm naklı. 
23: Duyunllar. 23.10: Piyano. 24.05: Suel 
konser. 1.15: Danı plikları. 

MÜNİH 

18: Opera miızi.ii. 19.20: Soylev. 19.40: 
Oç prkL 19.50: Aktüalite. 20: Ulusal 
proıram. 23: Duyumlar. 23.30: Gece kon
seri. 

BRESLAU 

18: Hafif n/.zik. 19: Sözler. 19.30: Ak• 
tlialite. 20: haftanın du111ntları. 21: K1-
aa duyumlar. 21.10: Münihten role. 23: 
Duyumlar. 23.20: Sozler. 23.35: Gece 
konseri. 

Remıimia Badope• ltntlÜn •e•İnİ İfİttiiimia 1la4apcıt• hclnt 
•pilrerini ue ;.tirtıleatlertlc iıidilen çan •••İni ueren al.ti wösteriyor. Ba 
aletin önünde dcıran milırolon çan sesinin iltti~aından miitee..U "''""· 
mcuı için 10 lrilo aiırlıiında bir mermer fGf1n üacrin• mJalanlfUflrr. Ru 
milrrÖlon ayni aamcmda •Pilıerin ltwcui milrroloftllllur. 
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•• •• 
KULTU R l İkiz Kardeşler 

Enfraruj Şualarla Fotoğrafya 

Fotoğrafyada iki miihim ameliye 
vardır: Birincisi bir optik sistemi va
sıtasile fotoğrafı alınacak cismin ha
kiki bir hayalini elde etmek, ikincisi 
öe elde edilen hayali kimyevi vasıta
liırla tesbit etmek. Hayal, üzerine, 
bromUr darjanla jelatinden ibaret in
ce bir tabaka sürülmüş cam, kolloc:'
yon veya kağıt üzerine tesbit ediliı 

Adi bir plak üzerine muhtelif renk
lerin tesiri tetkik edildiği vakit mor 
ve mavi şuaların gayet fazla, yeşil ve 
sarı şuaların gayet az tesir ettiği gö
rülür. Adi plakların bu hassası renk
li cisimlerin fotoğrafında can sıkıcı
dır, çünkü mevzuun mor ve mavi kı-
1>1mları fazla açık; yeşil, sar.ı ve kır
mızı kısımları fazla koyu çıkar. Tik 
keşiflerden sonra alimlerin gayesi fo
toğraf plll.ğının hassasiyetini büyük 
dalga uzunluklarına doğru ilerletmek 
oldu. Evvela görUldU ki, bir plak ga
yet az bir milddet mor veya mavi şu
alara gösterilirse yeşil, sarı ve turun
~uya olan hassasiyet artar. 

PHiklann muhtelif renklere olan 
hassasiyetleri daha derinden tetkik 
edilince görüldü ki, mor ve mavi şua
ların tesirinin fazla olması bu şuahı
nn hassas tabaka (bronrur darjanlr 
:clatin) tarafından tazla masseditme
:aindendi. Hassaı tabakaya diğer şua
ları masııeden cisimler (boyalar) ila
ve ederek fotoğraf plağının dığer şu
alara olan hassasiyetini arttırmak 
mümkün oldu. Hassas tabakaya eo
zin veya eritrozin ilavesi plağın has-
asiyetini yeşil, sarı, turuncu ve hat

ta kırmızıya kadar götürebildi ( or
tokromatik ve pankromatik plaklar). 

Enfraruj şuaları masseden bir ci
sim ilave ederek büyük dalga uzun
lukları cihetinden hassasiyet hudu
dunu enfraruj içerisine sokmak ta 
mümkün olabildi. Enfraruj şualara 
olan hassasiyet siyaninler ailesinden 
boyalar ilavesile temin edilir. Plağın 
azami derecede hassas olduğu dalga 
uzunluğu illi.ve edilen cismin (boya
ının) en ç~ masettiği inşiaa tekabül 
eder. Kriptosiyanin (1919) hassasi
yeti enfraruj başlangıcına götürür. 
Neosiyanin (1925), mezosiyanin ve 
bilhassa ksenosiyanin ( ı 931) hassa
ıiyeti hakiki enfraru1a sokarlar. 

No. 166 

1 ve S. enfraruj ısualarla fotoirafyada 
JTlanzaranm naııl değiştiğini gciıterlyor

ıar. Deniz ve sema siyahtır, ağ;ıc;lar karla 
ortıilu gibi eorunliyorlar. Ufukta, gözle 
:gorulmesi imkansız olan "Chauıey,, ada
iları beyaz bir çizgi halinde meydana c;ı· 

iluyorlar. 2. Ayni adaların bir dürbliniın 

,nihrakmda almmıs fotoğrafıdır. 3 ve 4. 
Bulutların gokyuzundc yaptıkları kontrast 

Enfraruj şualara hassas plliklara 
sarı ve turuncu inşialar tesir etmez. 
Fakat mor, mavi ve yeşilin tesiri vcır
dır. Bunun i~in yalnız enfraruj şua
ların tesir etmesi isteniyorsa objek
tifin önüne münasip bir cam konarak 
diğer şualar massedilir. 

Enfraruj §Ualarla alına:ı fotoğraf
lar başka fotoğraflara benzemez: Gö
ze tesir eden ş•ıalar kaldırıldığı için 
cisimlerin manzarası değisir; gök si
yahtır, ağaçların yaprakları bembe
yaz görünürler. Çünkü gök hemen 
hemen yalnız mavi şualar gönderir. 
Halbuki klorofil fazla miktarda enfra
ruj şua aksettirir. Enfraruj şualarla 
fotoğrafı alınmış bir ağa: karla ör
tülü gibi görünür (Şekil: 1 ve 5). 

Enfraruj şualarla fotoğrafyc:nrn çok 
mühim bir karakteristiği de sb1 kay
betmesi, binaenaleyh gözün göı emi
yeceği şeyleri gösterebilmesidir. Sis 
havada muallakta duran su buharı w· 
duman zerre!eridir. Bu zerreler gö
kün mavi ziyasını her tarafa dagıtır. 
Cisimlerin gönderdiği ziya da bu da
ğılmış ziyaya karışarak kaybolur ( 1). 
Enfraruj şualarla fotoğrafyada bu da
ğılmış mavi ziya kaldırılır ve cisim
ler tekrar tabii manzaralarını o.ht'lar. 

Bu sebepten enfraruj şualarla uzak
tan fotoğraf almak mümkündür. M. 
Stevens Fransanın bir kasabasının 

ı6.000 metre yükseklikten ve 550 kilo 
metre uzaktan fotoğrafını alabilmiş
tir. (Şekil: 1 ) de ufukta görünen be
yaz çizgi 18 kilometre ötede bulunan 
bir adadır. (Şekil: 2) ayni adanın 
ayni yerden bir dürbünle alınmış fo. 
toğrafıdır. Times gazetesinin bir mu
harriri ayni tarzda Ingiltereden Fran
sa sahillerinin fotoğrafını almıştır. 

Enfraruj suaların tıpta da tatbika
tı vardır. Çünkü derinin altındaki 
gözle görlılmiyen damarların fotoğra
fının alınmasını temin eder. 

Nihayet askerlikte de, enfraruj şu
alarla uzaktan fotoğraf alınabilır.esi 
imkanı, görünmeden düşmanın vazi· 
yeti hakkında malUmat edinilebilme
sini temin eder. Artık ne tabii, ne de 
sun'i sis düşmanı gizliyemez. Ilim bi
ze sisleri delen yeni bir göz vermiş
tir: Enfraruj şualara hassas plakla 

KIRMIZI VE SiYAH 
edrnızı lekelemeıin. Sahte bir ad ta
•kının ve kimıeye sırrınızı açmayın. 
.Muhakkak bir dost yardımına ihti
yacınız varsa, size abbc Pirard'ı bı
takıyorum. 

"Baıka hiç kimseye, hele Luz, 
Cay1uı gibJ ıizin ıınıfınızdan adam
iara bir ıey söylemeyin. 

''Ben öldü)<ten bir yıl sonra M. de 
Croiıenoiı'ya varınız: bunu ıizden 
l"ica ediyorum, kocanız olmak ııfati
ie emrediyorum. Bana mektup yaz
mayın, cevap vermem. Bana öyle 
geliyor ki İego gibi kötü insan de
ığilim ama yine onun gibi söyliyece
'ğim: From thiı time for.th J ne~ 
~ili ..,eak word. 

''Ne konuttuğum, ne de yazdığım 
;görülecek; aon sevgilerim gibi son 
ıözlerimi de size sllnmut olacağım. 

''J. s ... 
Bu mektubu yolladıktan son.radır 

ıki julien, biraz kendine gelip, ilk de
.fa olarak üzüntü duymağa başladı. 
•Yükselme hırsı ile kurduğu umutla
ırın her birini: ''Öleceğim,, sözü, bu 
•cı söz g~nlünden birer birer koparı
~ordu. Olüm. sadece ölüm olarak, 

STE N DHAL 

onun gözünde çirkin, korkunç bir şey 
değildi. Bütün hayatı: felakete uzun 
-uzun bir hazırlık olmamıı mıydı? 
ıfelaketlerin en büyüğü sayılanı da 
-elbette aklına getirmişti. 

İçinden: ''Ne oluyor 1 dedi, altmış 
gün sonra, kılınc kullanmakta ga
yetle usta bir adamla düello edecek 
olsam, yüreksizlik gösterip de hep 
onu mu düıtineceğim? hep halecan 
mı çekece&im?,, 

Bir aaattan fazla vaktini bu husus
ta kendinin nasıl bir adam olduğunu 
anlamağa çalıgmakla geçirdi. 

Ruhunu iyice anladıktan, hakikat 
()oun gözleri önüne, hapishanenin 
sütunlarından biriymit gibi "ıkça 
dikildikten sonra aklına vicdanazabı 
geldi. 

"Niçin vicdanazabı çekecek mi
şim? Bana fena halde hakaret edil
di; ben de öldürdüm, kafamın kesil
mesini hakkettim ama işte o kadar. 
Ben insanlarla hesabı gördükten son 
ra kimseye bir borcum yok; ölümüm 
de utanılacak bir tek şey varsa o da 
şekli: doğrusu bu da, V errieres 
bourgeois'larının beni aşağı görme-

TENKiT 

DE PROFUNDiS 

Semiha pastahaneden içeri girdi 
caddedeki aydınlığın ve gürültünün 

ı uzanamadığı, sakin, kuytu bir köşe -
ye oturdu. Gözlerini açılmak bilmi -
yen kapıya dikmiş düşünüyordu. 

Yazan: Oscar Wildc 

Oscar Wilde, memleketimizde is. 
mi oldukça işitilen bir san'atkardır. 
Bununla beraber yanılmıyorsam, ba
zı mensur şiirlerile bir iki küçük hİ· 
kayesinden, bir de Salome·sinden 
başka dilimize çevrilen bir eseri yok
tur. Halbuki Oscar Wilde, geçen as
rın en dikkate değer çehrelerinden 
biridir. 

Bu defa Burhan Toprak De Pro
fundis'i türkçeye çevirmekle, san'at 
severlerdeki gizli bir arzuyu yerine 
getirmiş oldu. 

De Profundis, Oscar Wilde'in iki 
devreye ayrılabilen hayatının, son 
devresine 'ait eserlerir.,1endir. De 
Profundis'i ve önemini l.akkiyle an
lamak için birinci devrenin Wilde'nı 
hatırlamak icap eder. 

Birinci devre ( 1894 ). ün sonlarına 
kadar gider; ikinci devre (1895} ten 
başlar. Birinci devrenin Wilde'i es
tettir, "immoraliste,, dir; zengindir .. 
Samimi değildir. A Rebours'un kah
ramanı Des Esseintes gibi yeni he
yecanlar tatmak için zekasını yor
maktadır. Ruhu, Salomc'nin ruhu gi
bi yatışmıyan arzularla kıvranmak
tadır. Vücudunun bütiin ( zerreleri 
~'Etin şiiri., olan (Mlfe de Maupin) 
le doludur. Köşe kitabı, kendi tabiri 
ile "Altın kitab,. ı Walter Pater'in 
Rönesans'ıdır; onun bütün sayfaları
nı ezberden okur. 

Bu devrenin Wilde)i bütün dü
şüncelerini İntentions'larda ve (Do
rian G'ray'ın portresi) nde toplar: 
"Esetik etik'ten daha yüksektir. 
Şahsiyetin gelişiminde renk duygu
su, hayır ve şer duygusundan daha 
önemlidir. Güzelliği hakikate tercih 
etmiyen, san'atın gizli mabedine gi
remez. San'at her şeydir, san'at uğ
runda her şey yapılabilir. Hayat ve 
tabiatı yaratan sanattir. Sanat, ha
yatı ve tabiatı değil fakat hayat ve 
tabiat san'atı taklit etmektedir. Ha
yat, san'atkarrn icat ettiğini müte
madıyen gerçelendirmeği arar. Bir 
devir, rengini edebiyatından alır. 
Wcrther ve Rolla örnek oldukları 
içindir ki, gençler canlarına kıydılar. 
Londra cemiyetinin kadınları, prcra
phaelite'Ierin tabloları tarafından 
kendilerine telkin edilen bir güzel
lik tipini mimetisme ile elde etmeğe 
muvaffak olmuşlardır. 

Tabiate gelince o da peyzajist res
samı takip etmekte ve tesirlerini o
nun vasıtasiyle yapmaktadır. Tur
ner'denberi, suları ve bulutları tu
tuşturan gUzel bir batı karşısında 
insan kendinden geçiyor, Whistler
denbcri Times nehri üzerinde dal
galanan siste esrarlı bir büyü keşfcr 
lunuyor.,, 

Bütün kinli gözlerin kendisine 
çevrildiği bir anda, mahkemede, asık 
saçık bir kitabın yazıcısı Wilde ol· 
madığı meydana çıkınca, hakimin: 

- Bu eserin ahlak bozucu olduğu
nu elbette tasdik edersiniz l 

Sua1ine karşı, Oscar Wilde: 
- Ondan daha fena: Çirkin yazıl

mış! cevabını vermekte tereddüt et
memişti. 

o 
İkinci devrenin Oscar Wilde'ı 25 

dolu bir fotoğraf makinesi. 
Hali hazırda enfraruj ~ualara has

sas plaklar piyasaya dökülmüş ve fo. 
toğraf meraklılarına yeni ve sürpriz
lerle dolu bir yol açılmıştır. 

Nusret Kürkçüoğlu 
Fizik D~eanti 

(1) Aynı şekilde bir sinemada lamba
ların yakılması perdedeki hayalin kay
bolmasına sebep olur •• 

leri için fazla sile yeter; fakat fikri 
bakımdan o şeklin ne değeri olabilir 
ki 1 Verrieres bourgeois'ları gözünde 
itibar kazanabilmem için bir yol var: 
giyotine doğru yürürken halka altın 
serpmek 1 Böyle benim ölümüm, on
ların kafasında, altın paııa fikri ile 
birleşir ve gözlerine şaşaalı gözü
kür.,. 

Julien bunu düşünüp besbelli bir 
hakikat olduğuna kanaat getirdik
ten sonra: ''Artık bu dUnya üzerin
de yap,ılacak bir işim kalmadı!,, de
di ve derin bir uykuya daldı. 
Akşam dokuza doğru yemeği ge· 

tiren zindancının gürültüsü ile uyan
dı. 

- Verrieres'de I'\e diyorlar? 
- Monsieur Julieh, bana bu işimi 

verdikleri gün kralın sarayında ıs· 
tavroz önünde ettiğim yemin, sus
mamı emrediyor. 

Susuyordu ama yine de çıkıp git
miyordu. Zindancının bu bayağı mü
railiğini seyretmek julien'i pek ke
yiflendiriyordu. İçinden: "Bana vic
danını satmak için beş frank ister, 
dedi, hele biraz bekletelim ... 

Zindancı yemeğin sonuna kadar 
bekledi ise de Julien yine onu söylet
mek için para teklifine yeltenmedi. 
Nihayet herif, sahte ve yaltak~nır 
bir eda ile: 

- Monsieur Julien, dedi, size kar 
şı beslediğim dostluk beni söyleme-

·çeviren: Burhan T oprali 

Mayıs 1895 ten . sonraki Oıc.ar 
Wilde'dır. Bu Wilde cemiyetin kud
retini, kıymetlerini artık anlamıştır. 
Muztariptir, yaptıklarJndan piıman
dır. Fakirdir. Kitapları yakılmı§, is
mi hatıralardan ıilinmigtir. 

İşte Burhan Toprak'ın ''Dün ve 
Yarın tercüme külliyatı,, nda türkçe
ye çevirip neırettiği De Profundis 
bu ikinci devrenin eseridir; hapisha
nede yazılmıştır. Eski estet, bu kita
bın sayfalarına bütün yeis ve ıstıra
bını dökmüştür: Gururu yüzünden 
günah işlediğini, artık kendine alçak 
gönüllülükten başka bir şey kalma
dığını söylüyor. Yalnız zevk için ya
şamıştı; bundan böyle ıstırabı anla
tacaktır. Istırapla derinden yaralan
dı; fakat o bundan zevkalıyor: Çün
kü ıstırap büyük, ezeli hakikattir; 
ıstırap çekmiyen, hiçbir şey öğrene
mez. Istırap yaratıcıdır, kendisini 
de yeniden yaratacaktır. Hayatındaki 
bu facia bir son qeğil, bir başlangıç
tır. Önünde yeni bir h ayat açılıyor, 
daha güzel daha şen bir hayat ... 
Çünkü bu hayat kalbe gire~ merha
metle aydınlanacaktır. Cemıyet onu 
attı, ona artık yer yok. Ne ehemmi
yeti var 1 Tabiate sığınacak ve ipti
dai şeylerle temas ederek yeni kuv
vetler bulacaktır. 
''Kurduğumuz şekilde. cemiyetin 

benim için hiçbir yeri olmıyacaktır 
ve yoktur. Likin tatlı yağmurları, 
iyilerjn üstüne olduğu kadar kötü
lerin de üstüne yağan tabiatın, kaya 
yarıklarında aaklanmaklığım iç~n 
yerleri, ıssızlıklarında rahatsız edıl
meden ağlıyabileceğim gizli vadileri 
vardır. O, karanlıklarda ayağım 
sürçmeden yürüyeyim diye, yıldızla· 
rını gecenin duvarlarına asacak, 
kimse beni ölümlere kadar kovala
masın diye, rüzglrı ayaklarımın iz
lerini silmeye gönderecek, büyük SU• 

larında- beni yıkıyacak ve acı otları 
ile iyi edecektir.,, ( 1) 

• 
Bu kadar samimi ve değerli bir 

kitabı güzel bir dille tercüme edip 
fikir ve san'at hayatımızı zenginleş
tirdiği için Burhan toprağı şahsan 
tebrik ederim. Eserin başına Andre 
Gide'in Oscar Wilde hakkındaki ha
tıraları ilave olunmua!f, ve aynca 
İngiliz san'atklnnın hayatından da 
kısaca bahsolunmuştur. Bütün kitap, 
b~ştan sonuna kadar derin bir zevk, 
sürekli bir alaka ile okunmak için 

'her geyi kendinde bulundurmaktadır. 
Yalnız bir şey bizi doyuramadı. 

Wilde'ın hayatı ve eserleri hakkında 
daha etraflıca bahsedilmesini arzu 
ederdik. 

Sonra Burhan Toprak Oscar 
Wilde'ın felaketinden bahsederken, 
The green Carnation adı ile 15 Ey
lul 1894 te, imzasız olarak intişar 
eden ve (lntentions) müellifinin fe
laketini hazırlıyan kitaptan hiç bah
setmiyor. Halbuki bu kitabın kahra
manları, Oscar W lide'm ve Lord Al
fred Duglas'ın sembollerinden başka 
bir şey değildir. Bıt işa~et e~tiğim 
noktalar çok ehemmıyetsız noktalar
dır; Burhan Toprak, İngiliz roman
cısının ikiye bölünen hayatından, so
nuncu bölümli teJkil eden :ıstırap bö· 
lümünü tercih ettiği görülüyor. _ 

Şimdi Ballade of Reading Gaol'u, 
güzel bir zekanın son çırpınışı olan 
bu §aheseri dilimize çevirmesini gü
zel kaleminden bekleriz. 

Suat Kemal Y etkin 

(1) De Profundis: Burhan Toprdm 
tercümesi s: 160. 

ğe m'Ccbur e~ıor; bundan adalete 
zarar gelebileceğini, sizin müdafaa
nızı hazırlamanıza faydası dokwııca
ğını söylüyorlar ama... Siz iyi yil
rekli bir adamsır;ızdır, Monsieur Ju
lien, madame de Rcnal'in iyile§tiği
ni öğrenmek elbette sizi memnun 
eder. 

Julien masanın başından fırladı, 
aklı başından ~itmiş gibi idi; adeta 
bağırarak: 

- Ne? ölmedi mi? diye sordu. 
- Nasıl? bilmiyor muydunuz? 
Zindancı bunu söylerken afalla

mış gibi idi, fakat yüzünde, tatmin 
edileceğini uman bir tamahkblık 
gülümsemesi belirdi. 

- Cerraha biraz bir Şey verseniz 
pek iyi olur, dedi; kanunun, adale
tin emrine ~öre onun bir şey söyle· 
memesi lazımdı. Ben size iyilik ol
ıun diye onun evine gittim, o da 
hepsini anlattı ... 

Julien sabırsızlanmıştı, herifin 
üzerine yürüyerek: 

- Yani yara öldürücü değil miy. 
miş? diye sordu; doğru söyle, yok· 
sa seni gebertirim. 

Altı ayak uzunluğunda dev gibi 
bir adam olan zindancı korktu ve 
kapıya doğru geri geri çekildi. Juli
cn, bu tuttuğu yolun hakikati öğren-
mek için doğru yol olmadığını gör· 
dü, yerine oturdu. ve M. Noiroud
nun önüne bir altın fırlattı. 

"Söz verdikleri halde bekletmenin 
manası mı var? Vaktinde gelseler ya ! 

V edatla Sedat, ikiz kardeşler, iki
si birden Semihayı bu randevüye da
vet etmislerdi; her biri şansını son 
defa olarak tecrübe edecekti. 

Semihanın nekadar müııkül bir mev 
kide olduğunu, ne içinden çıkılmaz 
tereddüt buhranları geçirdigini söy
lemcğe lüzum _yok. 

V edatla Sedat biribirlerine o kadar 
benziyorlardı ki, en zeki, en dikkatli 
bir göz bile bazen yanılabilir ve Se • 
dada Vedat, Vedada Sedat diyebilir
di. !kisinin de, altın perçemler halinde 
alınlarına düşen sarı, kıvırcık saçları 
vardı. İkisinin de boyları bir, omuz -
lan ayni genişlikte, yürüyüşleri ayni 
biçimde idi ve ikisi de konuşurken mu 
hatabının tasdikine istiyaç bissedi -
yormuş gibi ayni: "Oy le değil mi 
Siz ne dersiniz? .. cümlesini sık sık 
tekrarlıyorlardı. Onları biribirindcn 
ayıran gravatları idi. İkiz kardeşler 
Semiha ile bir baloda, ailece tanış • 
mışlardı. Evvela Vedat Semihayı dan 
sa kaldırmıstı. Dans ederken, Vedat 
Semihanın kulağına fısıldamıştı: 

- Bilseniz, öyle dayanılmaz bir ca
zibeniz var ki 1 Siıin gibi bir zevceye 
malik olmağı nekadar isterdim. 

Ve Semiha en tatlı vaitlerle ı~ıldı
yan bir bakışla cevap vermişti. Birkaç 
dakika sonra, Sedadın kollarında dö· 
nerken, Sedat da aşağı yukarı ona ay 
ni şeyleri söylemiş ve Semiha da ayni 
tatlı vaitlerle ışıldıyan bir bakışla ce 
vap vermişti. Semihayı tanıdıktan son 
ra, iki kardeş arasında bir rekabettir 
basladr. 

Sedat Vedada: 
- Semiha beni beğeniyor! 
Vedat Sedada: 
- Yanılıyorsun, Semihanın bana 

karşı daha çok zaf ı var. 
Diyor ve münakaşa uzayıp gidiyor 

du. 
İki kardeş te, bu benzeyişte adeta 

bir uğursuzluk bulmağa kadar gidi
yor ve ikisi de içinden, ya kendisinin 
veya kardeşinin çevresinde bir de~i· 
şiklik • mesela bir yara - olmasını 
istiyordu. Fakat ikisi de spor yapt:k
ları ve sporda acemi olduktan halde, 
kalplerinin bütün ihtirasile özledikle
ri bu değişiklik bir türlü olmıyor • 
du. 

Semiha bu tereddüdünden adeta iz 
tırap çekiyordu. I§te, iki kardeş, sa
bırsızlandıklarından, Semihaya bu 
randevuyu vermiş ve onu son sözünü 
söylemeğe davet etmişlerdi. 

Semiha isterse her ikisine de tek -
meyi vurabilir, isterse her ikisini de 
kukla gibi ipte oynatabilirdi. Fakat 
ne yalan söyliyecekti. lkisi de güzel 
çocuktu ve hoşuna gidiyordu. Ah iki 
sini de bir kapta eritmek ve sonra 
tek bir adam yapmak mümkün olsay
dı! 

"Sedat mr, Vedat mı?,, ''Vedat mı, 
Sedat mı?., diye, Semiha kendi ken • 
dine, tek mi çift mi oynar gibi söy • 
lenip duruyordu. Halbuki vakit gc -
çiyor, ikiz kardeşler bir türlü gelmek 
bilmiyorlardı. Artık sıkılmağa başla
dı. Çantasını alıp kapıya doğru yü • 
rürken, bir.denbire kapı açıldı, bir 
batka delikanlı içeri girdi. Semihayı 
görünce: 
-A Semiha! 
Diye hayretle beslendiği belli bir 

gülüıle güldü. Semiha da kendini tu
tamamıştı: 

-A Doğan! 
Semiha, Doğanı kıramıyarak tek -

raor oturdu. 
Semiha Doğanı ıüç sene evvel ta • 

nımııtı. O zaman Doğan Semihaya 
fena halde tutkundu, peşinden ayrıl
nuyordu; fakat Doğan çelimsiz bir 

Herifin sözlerini dinleyip madame 
de Rcnal'in yarasının öMürücü ol
madığına içine kanaat geldikçe Juli· 
en gözlerinin yaşardığını hissediyor
du. Birdenbire: 

- Hadi çıkın 1 diye bağırdı. 
Zindancı itaat etti. Kapı kapanır 

kapanmaz Julien: ''Ulu Tanrı'm!,, 
diyip diz üstü düştü; ı;vzlerindcn 
ancak sıcak yaşlar akıyordu . 

Ömrünün en yüce heyecanını 
duyduğu o anda, gerçekten Tanrı'ya 
imanı vardı. "J?apasların mürailiği
ne ne bakayım? diyordu; bunlar 
Tanrı fikrinin hakikatine, ululuğuna 
bir leke sürebilir mi?., 

Julien ancak o zaman, işlediği suç 
için vicdanazabı duymağa başladı. 
Paris'ten Verrieres'e hareket etti
ğinden beri, bütün vUcudunu saran 
bir sinir bir-yarıdelilik buhranı için
de idi; bu halde, bir tesadüf eseri 
olarak, ancak o anda geçmiş, yeise 
düşmesine meydan vermemişti. 

Gözyaşları asil bir kaynaktan do· 
ğuyordu; ölüm cezasına çarpılacağın 
dan hiç şüphesi yoktu. 

"Demek ki o yaşıyacak! diyordu ... 
B~ni affetmek ve sevmek için yaşıya
cak ... ,, 

Ertesi sabah ges vakit zindancı 
gelip onu uyandırdı ve: 

- Doğrusu çok sağlam yüreğiniz 
varmııı ! dedi. İki defa geldim ama 
sizi uyandırmak istemedim. Size cu-

Nakleden: 1\11-F A 
genç ve biraz da çekingen tabiatli 
duğu için Semiha ona fazla yüz ~~ 
memişti. Sonra ümidi keserek SllP: 
hayı rahatsız etmemiş ve mekte 
bitirdiği için memuriyetle Anadol 
gitmişti. 

- Ben sizi dışarlarda biliyordudlt 
- Görüyo•sunuz ki. buradaydllıı 
Semiha, kendi kendine: "Artık 

miyeceklerl,, diye düşündü. F 
kendisini bukadar beklettikleri 
onlardan intikam almak istedi ve 
gana karşı çok mültefit davrandı. 
Doğan hararetle anlatıyordu: 
Hatırlıyor musunuz? Uç sen~ .,, 

vel size karşı nekadar' bUyük bır 
fım vardı. Emin olun ki, hala da 
ayni hararetle seviyorum. _.t. 

Semiha kızarmıştı. Biraz da ~ 
cup bir sesle: , 

- O zaman daha çocuktum .. 
ginizin kıymetini takdir edeme 
tim. 

- Ah bu tesadüf ne güzel şe 
- Ben de sizin kadar hatta siJ 

fazla sevindim bu tesadüfe 
- • Oyleyse Semiha .... 
Ve gözgöze geldiler. Semiha, a 

ve tatlı bir su;lc : 
- Eveti 
Diye mırıldandı .. Doğan, Sem· 

nm kendisine doğru uzanan elle 
dakikalarca dudaklarını gezdirdi. 

Semiha: 
- Artık gidelim. 
Diyince kalktılar ve caddeye 

tılar. Kendilerini bir sürpriz be 
yordu: Karşı kaldırımda Sedatla 
dat, bir sinemanın resimlerine 
yor, yan gözle de kendisini göz 
yorlardı. Semiha, sebebini Do 
sezdirmeden, ona Allahısmarladık 
yip tramvaya atladı ve gitti 

Sedatla Vedat, bir kardeş fed 
lığı yaparak, randevüye gelmemi 
di. .. Simcli ikisi de Semiha ile m ·· 
sebcticrinin kesilmesine memnun fA 
muşlardı .. Sedat Vedrıdın kulagına 
sıldıyordu: 

- Hayatımızın sonuna kadar 
kar kalalım, ne dersin? 

Kuduz ve kuduzun çoğ 
sebepleri 

İstanbul kuduz müeasescıi 
dürveba~ahlbiba~eriy~oi 
lor Zckiıi Muammer Tunçman 
rafından herkesin anlıyabil 
gayet açık bir ifade ile köpek, 
di ve farelerde görülen kuduz 
talığı ile kuduzun çoğalma se 
leri ve bunlara kartı yapılma 
:zım geeln tedbirler hakkında 
simli güzel bir eser yazılmı§hr. 
rin bi rtetkik mahsulü olan bu 
metli eserleri okuyucularımıza 
siye ederiz. 

~ündelik ~!s1:. Gaz 

TELEFON { Yazı ipleri.: 2 
İdare 15lcn : 2 

TELGRAF: "TAN,, ia 

Bir aylık 
3 
6 " 
ı yıllık 

AB ONE 
Türkiye iciıı Orptt 

Lira K. Lira 
ı 50 
4-
7 50 
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iL AN 
llinlar itin llincıhk Sirketleriıı• 

racaat edilmelidir. 
Küçük illnlar dofnıdan do 

idaremizce alınabilir. 
Küçük ilinlarm 5 aatırlıfı bir 

30 kuruıtur. 5 satırdan fulaıı l 
tır baıına S kuruı alnur. Bir d 
fazla için yekilndaıı %10 kuruı 

rC'miz M. Masion en iyisincl 
şişe şarap gönderdi. 

julien: 
- Ne? dedi, o kerata hala h 

mı? 
Zindancı sesini kısarak: 
- Evet, moqsieur, dedi; a

karlar hızlı konuımayın, duY 
size bir kötülük gelebilir. 

1 ulien keyifli keyifli güldU: 
- Yahu 1 dedi, bana bundall 

ancak bir kötülük gelebilir, o 
zin böyle dostluk, insaniyet 
mckten vazgeçltleniz ... Ama dl 
tını göreceksiniz. 

Bu son sözü emreder gibi usS 
vurla söylemişti. O tavrurı 
yüksekten atına olmadığını da• 
vererek ıspat etti. 

M. Noiroud, madame de. 
hakkında ne öğrendi ise yeJ11 

rer birer anlattı; ama madell' 
Elisa'nın geldiğinden hiç balı 
di. 

O herif, bir adamın olabile' 
dar n§ağı ve il'adesiz bir in&a,, 
Hen'in aklına bir şey geldi:. C 
çimsizdcn olsa olsa üç d~!-. 
frank para alır, hapishane.,... 
kişi bulumıyor kil beniınle 
lsviçre'ye kaçmağa ruı olta 

rArkasf 
N.A 



r So:ıı. 
Dakil<ıı. 

Kar Geliyor 

Fırt.na Giresun Lima
nını karmak8rışık etti 

Batan Kayıklar, ölen
ler, Yaralananlar Var 

Çarşamba günü başlayan Karayel Recep reisin 4 tonluk Gayret motörü 
fırtınası hafiflemesine rağmen el'an Heybeli açıklarında. 

• deva.m etmektedir. Fırına Karadeniz- 4 - Kemalin Şehiryıl ismindeki 
<le bılhassa Giresun limanında mühim bir tx>nluk tenezzüh motörü Heybe
tahribat yapmıştır. Bu hususta Ana- lidc. 
dolu Ajansının arka arkaya verdiği 5 - Balıkçı Tanaşın üç çifte ve 
!U iki telgraf Karayelin orada yaptı- iki çifte balık kayıkları Heybeliada 
gı \ahribatı olduğu gibi anlatmakta- açıklarında. 
dır: 6 - Kartalda Hacı Babanın 4 ton-

Giresun, 2 (A.A.) - Dünkü fırtı- luk çektirme kayığı Kartal önlerinde. 
nadan batan mavnaların deniz üstün- 7 - Maltepede Mustafa Reisin 4 
de kalan tayfalarını kurtarma işi sa- tonluk motörü Tozbumu açıklarında 
at 20 ye kadar sürmüş ve elli kişi olan fırtına yüzünden batmışlardır. 
bu tayfaların hepsi de kurtarılmıştır. 8 - İstanbul limanına ait Arapoğ
Fırtınadan on mavna bir kayık parça- lu Ali Reisin Ceylinı Bahri motörü 
lanarak batmıştır. Doyçe Levantiniye ile Hüsey~n reisin Çektirme kayığının 
kumpanyasının Angora vapuru:ıun da arma ve dümen teferrüatlan kı
bordosunda götürdüğü iki mavna ile nlmıştrr. 
tayfaJaruun betlerinden haber alına- Bütün bu kazalarda nüfusça hiç bir 
nıamıştır. Bu tayfaların vapura alına- zayiat yoktur. 
:rak canlarının kurtarılması vapur kap Bahçe caddeye kaydı 
tanına telsizle haber verilmek üzere Dün yağan şiddetli yağmurların 
g.ece saat 19 da Denizyolları idare- tesirile Eminönü - Bebek t.ra.mvay _hat 
61ne yıldırımla bildirilmiştir. Batan tında ve Kuruçepne<le Çını fabrıka
ırnavnalarla beraber tüccarların 2000 sı yanındaki bahçe caddeye doğru 
~uval olduğu sanılan fındık, fındık içi kaymıştır. Sabahleyin saat on buçuk
ve cevizleri de denize dökülmüş, bun ta esasen doldurma bir halde bulunan 
lardan iki yüz kadar fındık ve ceviz ve önü zayıf duvarla örülü ufak bir 
suvallan ıslak olarak kurtarılmıştır. bahçe ansızın caddeye doğru fırlamış, 
l3atan bu ınıallann •igortah olduğu duvar taşları ve bahçe topraklan cad 
6anılıyor. Yalnız fob satışların Istan- deyi kaplamıştır. Hadise, hemen Or
buıdan yapılan sigortalarının zamanın taköy tramvay deposuna, belediyeye 
da yapılıp yapılmadığı belli değildir. ve sosyeteye haber verilmiş, tramvay 
Zarar ve ziyan ise henüz tesbit edil- lar saat on bire kadar işleyememiştir. 
lnemişse de 70 ile 80 bin lira arasın- Ortaköy deposundan tahrik edilen 
da olduğu tahmin ediliyor. bir amele grupu hususi bir tramvay 

Giresun, ı (A.A.) - Limanımızda arabasile vak'a yerine gelmiş ve ya
bul~nan Alman vapuruna fındık yük- mn saatlik bir çalrşmadan sonra yo· 
l~n~rken birdenbire çıkan fırtına de- Iu açmıştır. Uray da bir fen mühen
n~~ı müthiş bir surette kabartarak bü disi göndermiş ve hidise yerinde icap 
~k .?algalar yaptı. Iskelede bulunan eden keşfi ya~tırmıştır. Caddenin te
'YUklu mavnalar parçalandı. Binlerce mizliği akşam saat 16 ya kadar sür
:fı.~d_ık içi ve ceviz çuvalları denize müş ve kayma sırasında yaralana:ı, 
doküldü. Mavnalardaki insanların kur ölen olmamıştır. Söylendiğine göre, 
tanıması çok zor oldu. Vapurun ya- kayan toprak parçası diima hafif bir 
nındaki mavnaların içinde bulunan in duvarla tutulduğu için çok defa ufak 
&anları vapur sapanla aldı ve mavna- bir yağmur karşısında caddeye akmak 
ları yedeğine bağhyarak açıldı. Ye- tadır. Bu bahçenin önlüne kuvvetli bir 
dekteki mavnalardan ikisi halatla- duvar örülccektir. Dik bir sathı mai
l'ı koparak büyük dalgalar arasında lin, korunun eteğinde bulunan bah
l>.arçalandı. Insanlarını kurtarmak i- çenin bugün doldurularak duvarın 
sın sahilden yüzdürülen kayık büyük örülmesme ba~lanacağı umulmakta -
d~!galar içinde kayboldu, Bunların ve dır. 
d~ger batan mavnaların içinde ve de
~ız üstünde kalmış felaketzede insan

Ruş limanlarında 

b~r kısmen halat atmak suretiyle ve 
ır kısmı da yüzmek suretiyle bazı

ları yaralı ve bazıları bitkin ve bir ta 
nesi aklını kaybetmiş bir halde çok 
zorluk ve fedakarlıklarla kurtarılabil
<li ve hemen tedavilerine başlanıldı. 
licnüz kurtarılmamış insanların ço -
C~kları, e§leri, anaları ağlaşıyor. Bü
~un Giresun halkı deniz kıyılarını dol 
h Urınuş ve gözleri yaşarmış olduğu 
. ~ide biıy'iik bir heyecan ve helecan 
ıçı~e kurtarma iııini takip ediyor. 
~enız üstünde kalan bu zavallıların da 
d Urt~rılacağı umuluyor. Ilbay yanın-
1.~ .~ıman başkanı ve emniyet direk-
oru olduğu halde yalı kenarında kur 
tarnıa işinin tezelden bitirilmesine 
ıer~ken bütün tedbirleri aldırıyor. 
h 0lı~ kuvveti, belediye zabıtasının 
epsı, itfaiye teşkilatı ve halktan bir 

~ok fedakar insanlar denizdeki insan 
'tarın. kurtarılması için çalışıyor. Za
.1ar .zıyan ve batan mavnaların sayısı 
1 

eFnsan zayiatı belli değildir. 
ırtına devam ediyor. 

y Kar geliyor 
\> Vagmur, dün kısa fasılalarla geç 
'7 akte kadar sürmüştür. Barometre 
k~8 milimetreye yükselmiştir. Yeşil-

03: rasat merkezine göre yakında kar 
l'agması ihtimali vardır. 

Batan ve karaya oturan gemiler 

2 karaburunda karaya oturan Ger
•. c vapurunun vaziyetini tetkik etmek 
hze~~ vak'a yerine giden fen heyeti 

enuz şehrimize dönmemiştir. Kaza 
~snasında vapurun ambarlarında bu
YUnan 500 çuval iç fındıkla 20 balya 

2~Pağı suların ambarlara girmesi yü
'l'~nden ıslanarak bozulmuştur. Dc:ıiz 
1 ıcarct Direktörlüğüne gelen rapor -
ar fırtına gününde olan bazı yeni ka-
kaları meydana çıka•\ •aktadır. Kef
kcn limanından bildirildiğine göre 
ltı ah.~a.ı:n~n kaptanın 34. tonluk Mes'ut 
t Otoru ıle Ağrah Bekır Kaptanın 20 

2~?luk Ihsnnıhüda motörü fırtına yü
k~n~en batmışlardır. Bunlardan baş
ı lıınanrmızda olan kazalar da şun
ardır: 

h' 1 
.- Karamürselli Esat oğlu Ibra

a~rnı~ 3 tonluk Derviş kayığı Bilyük 
a <>nlerinde. 

l.ı~ - Kartallı Ahmet Reisin 12 ton 

3 
Abdülkadir motörü Büyükadada. 
- Kasımpa!a iskelesine bağlı 

Moskova, 2 (A.A.) - Odesa ve 
Batumdan biJdirildiğine göre, birkaç 
gündenberi Karadenizde hüküm sü -
ren fırtına, oldukça önemli zararlar 
yapmış ve müteaddit kazalara sebep 
olmuştur. 

Batum liman ve şehrinde önemli 
hasar vardır. Bir Sovyet vapuru, Kı
rım sahillerine düşmüştür. Odesaya 
doğru gitmekte olan diğt:r bir vapur 
da kömür mevcudunu bitirdikten son 
ra dalgaların oyuncağı olmuş ve bu
nun üzerine yolda demir atarak imdat 
istemek mecburiyetinde kalmıştır. Is
tenilen imdat gönderilmiştir. Diğer 
birçok vapur da bulduklan lialettayin 
kuytu yerlere sığınmaya mecbur kal 
mışlardır. 

Günün 
Meselesi 

[Ba§ tarafı 1 incide] 
diye, bu nümuneler Üzerinde yapa
cağı inceleme sonuçlanna göre 
ikinci nevi ekımek çeınisini tayin e
decektir. 

Fırınları ayırmalı 
ikinci ekmek ç.ıkarırken kontro

lü kolaylattıracak çarelerden biri 
de ikinci nevi ekmek çıkaracak fı. 
rmların tefrik edilmesidir. 

Bu suretle ikinci nevi ekmek i§
liyen fırınlarda yalnız bu çefnİYİ 
verecek un bulundurulacak, birinci 
nevi ekmek çıkaran fırınlara ise 
ikinci ve üçüncü nevi unlar hiçbir 
suretle girmiyecektir. 

Bu tedbir, kontrol itini bir dere
ceye kadar kolaylathrmıt olacak
tır. Maamafih, her türlü kaçamağa 
meydan b;rakmamak, yine beledi
yenin işi çok ciddi ve sıkı tutması· 
na bağlıdır. 

Fiyatlar yine yülrHlecek 
ikinci nevi ekmek çıkarılması, 

ıüphe yok iki, çok yerinde bir hue
ket olacaktır. Buğday fiyatlarının 
mütemadiyen yükseldiği bir sıra
da bu kararı gecikmeden tatbik et
mek li.znndrr. 

Bufday piyaıaamd6i artı§, dün 
bir durumsama devreai geçirmittir. 
Fiyatlar, bir rün önceki seviyeyi 
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italyanların 80 Kilometre Genişlikte 
Bir Cephe Üzerinde • 

ikinci Hareketleri Kat'i Surette Başladı 

varamıyacağı keyfiyetini teyit etmiş
tir. 

Ingiliz hükumeti, bu tekliflerin, 
Habeşistanın Uluslar Sosyetesi üyesi 
olması keyfiyetini nazarı dikkate al
mamakta olduğunu, bu sebepten do
layı daha evvel Habeş imparatorunun 
kabulüne mazhar olması lazımgeldiği 
ni, halbuki bunun ise ,muhtemel bu
lurundığını Parise bildirmiştir. Bunun 
la beraber, Londra bu teklifleri bir 
kül h<?linde reddetmiş değildir. Fakat 
bu tekliflerden geri kalan ktsım ise 
bu sefer l talya tarafından zor kabul 
edilecek bir mahiyettedir. Filhakika 
lngiliz noktai nazarına göre, Beşler 
komitesinin teklifi üzerine konulan 
arsıulusal yardım sistemi yeniden ele 
alınacak ve ltalyan ve Habeş hüku
metleri aralarında arazi mübadelesi 
yapmaya davet edileceklerdir. Mese
la, Ogaden'in ve kabil olduğu takdir
de Eritre ile Italyan Somalisi hinter
landının Italyaya bırakılmasına mu
kabil Habeş~tana denize bir mahreç 
ve bir liman verilecektir. Aloisi''1in 
dün bu düşüncelere ne suretle cevap 
verdiği daha hala bilinmemektedir. 
Maamafih Laval'in de bunları Aloisi
ye söyleyip söylemediği de şüpheli
dir. Bununla beraber, bazı çeve:ıler, 
Besler komitesi tekliflerinin herh:ın
gi ~bir uzlasma ihtimali için acıkkapı 
bıraktığı fikrindedirler. Filhakika, 
beşler komitesinin etklifleri mucibin
ce, Habes imparatorunun yanına beş 
teknik müşavir ven1ecek ve bunlar
dan birisi polis ve jandarma işine ba· 
kacaktır. Eğer bu makama bir Italyan 
getirilecek olursa İtalya bu suretle 
Habeşistan üzerinde büyük bir kon
trola sahip olmuş bulunacaktır. Fa
kat bu dakikada bu vadide dahi müs
bet hiçbir şey elde edilememiştir. Bü
tün bu fikirler, bir hal suretine doğ
ru yapılan bazı araştırmalardan ve is
tikbal için ihtimaller bırakmak isten
mesinden başka şeyler değildir. 

lngilterenin istediği nedir? 
ParSs, 2 (A.A.) - Havas'ın Cenev

re aytarı bildiriyor: Dün gece geç va
kit öğrenildiğine göre, Hoare, Laval 
ile dünkü konuşmaları esnasında ln· 
gilterenin ne gibi sartlar altında Ak
dcrıizdeki gemilerini azaltacağı husu
sunda oldukça vazıh sözler söylemiş
tir. 

lngilterenin isteği, Llbya'daki ltal
yaın 3cuvvet1erindA."'n 3 fırka.nrn ıgeıri çe 
kilmesidir. Diğer taraftan lngiliz hü
kümeti, ayni 21m1anda, Akdenizdelri 
Fran11z - Ingiliz işbirliğinin teknik 
şartlarının da tesbit edilm~ni iste
mektedir. 
Mallım olduğu üzere, Fransız hükti 

meti, 18 ve 26 ilktcşrin tarihli nota
ları ile. paktın 16 ıncı maddesi mu
cibince yapılması Ja.zım gelen bu yar
dım prensibi üzerinde mutabık oldu
ğunu bildirmişti. Diğer taraftan bu 
mesele etrafında Londrada Fransrz 
ve İngiliz eksperleri arasında konuş
malar devam etmektedir. Nihayet In
giliz kabinesi, İtalyan basınındaki 
bazı münakaşaların da azalmasını lste 
mektedir. 

Akdeniz durumu 
Londra, 2 (A.A.) - Reuter Ajan

smın bildirdiğine göre, Akdenizdeki 
gergınlik katiyen azalmış değildir. 
Mussolini Ingiltereniı{ Roma büyük 
elçisine ~erginliğin izalesi meselesini 
etraflıca tetkik ettikten sonra cevap 
vereceğini vadetmişti. Fakat hiçbir 
değişiklik olmamıştır. Italya Libya'· 
daki kuvvetlerini geri almadıkça ve 
Italyan gazeteleri de lngiltereye yap
tıkları hücumları kesmedikçe Akde
nizdeki Büyük Britanya donanması 
azaltılmıyacaktır. 

Cebelüttarıka bir 
zırhlı daha geldi 

Londra, 2 (A.A.) - Avusturalya 
hükumeti, lngilterede yapıl:ın Sidney 
zmhlrsını Ingİlterenin kullanmasına 
müsaade etmiştir. '.Bu zırhlı Cebclüt
tarık'da bulunan İkinci Anayurt filo
suna iltihak etmiştir. 

İngiliz - Fransız ı 
iş beraberliği 

Londra, 2 (A.A.) - Cenevre ko-

aynen muhafaza etmiftir. Fakat, 
genel durum yeniden yükselmek 
istidadındadır. iki günlük artma 
neticesi olarak ekmek fiyatlan çar· 
~amba gününden itibaren tekrar 
değiştirilecektir. 

Dün de yezdığmıız gibi, fiyatla
ra yapılacak zam ekmekte 20 pa
rayı bulacaı'ktr. Bunun isiın bele
diye narh komisyonu bugün topla
naralç yeni fiyatları leabit edecek
tir. D~mi encümen, tasdik ettiği 
takdirde yeni narh hemen tatbik 
edilecektir. Bu~ lıalnn ihti
yacı olan ucuz ekmeğin bir an önce 
teminini ıu götürmez bir kat'iyyet
Je teyit etD\ektedir. 

nuş~alarını tefsir eden İngiliz gaze
teleri, Fransız - lngiiiz iş birliğinin 
fazlalaştığı ve Fransız - Italyan barış 
tekliflerinin şimdilik mevcut değilmiş 
gibi telakki edilmesi lazım geldiği 
fikrindedirler. 

Daily Tclegraph diyor ki: 
Laval, Sir Hoare'a Akdenizde bir

denbire yapdacak bir tecavüz halinde 
Fransız ~ssübahrileırininlngiliz filosu 
emrine verileceği hakkında yeniden 
teminat vermişti. Bu teminat üzerine, 
Fransız ve lngiliz dcsperleri arasında 
Londrada yapılmakta olan konufma· 
lar Claha çok kolaylapnıf olacakhr. 
Şimdiki halde Cenevredeki fikir, ltal 
ya ile hiç bir konuşma zemini mev
cut olmadığı merkezindedir. 

Times gazetesinin Cenevre aytarı 
da şunları yazıyor: 

Fransız ve İngiliz delegeleri, Ulus
lar Sosyetesi lehindeki müşterek ha
reketin, doğrudan doğruya yapılacak 
ko[luşma ihtimallerinden evvel gel
mesi fikrindedirler. Konuşmaların 
hundan sonraki safhası için müşterek 
bir program hazırlanmıştır. Her iki 
heyet, evvelce biribirlerini haberdar 
etmeden ve aralarında konuşmadan 
hiç bir hareket yapn/amaya karar ver
miştir. 

Aloisi'nin Roma'ya elleri boş döne
ceği sandmaktadır. Sir Hoare'ın bu
gün Aloisi ile yapacağı konuşmadan 
da fazla bir§ey beklenmemektedir. 
Bu konu§ma, nihayet bir nezaket ha. 
reketi olarak kalacaktır. 

İtalyanlar sinirleniyorlar 
Paris, 2 (A.A.) - Cenevredeki du

rumda hiç bir yenilik yoktur. Pctit 
Par isi en gazetesi diyor ki: 

Fransanın pakta karşı olan sada
kati hiç bir zaman azalmadığından, 
Lava!, Hoare zecri tedbirler maka
nizmasım dürüst bir surette tatbik et 
mekte ve ayni zamanda uzlaşma işi
ne devam etmekte mutabık olduğunu 
söylemektf' hiçbir guçlük çekmemiş
tir. Birkaç hafta evvel dünya üzerin
de bir genci patırdı kopacağı hakkın
daki tehditler bundan böyle bertaraf 
edilmiş bulunmaktadır. Fransız genel 
efkarı gayet müsterih olabilir!er.,. 

Exelaior diyor ki: 
"Lava1-Hoare konuımaları, Fransız 

lngiliz işbirliğinin ııkılaıtığını teyit 
~tmiştir. Roma, sinirlilik alameti gös
termektedir. Bununla beraber ltalya 
hükümeti emin olmalıdır ki, bu işbir
liği, ancak bir uzlaşma yolunda ken
disini gösterecektir.,. 

Oeuvre gazetesi ise şöyle diyor: 
"İtalyan sinirliliği, her saat geçtik 

çe bir parça daha artmaktadır. Aloisi 
dün akşam yakınlarına demiştir ki: 

"Eğer bundan sonra 1 talyaya, La· 
v1tl'in kendisiyle konuşması esnasın
da anlattığı tekilde bir teklif y1tpılır
Ea bu teklif Roma tarafından hemen 
tam auretet Teddedilecektir.,, 
Perşembe sabahı, Ingiliz büyük el

çiliği Laval'a şu tarzda bir teklifte 
bulunmuştur: 

"Kızıldenizde kendisine 
bir liman verilmesine mu
kabil Habesistan tarafın
dan ltalyay; verilecek ara
ziyi Habeşistanm bizzat 
kendisi ayıracaktır. Vakıa 
1 talyanın böyle bir projeyi 
kabul etmesi için münasip 
zaman daha gelmemiştir. 
Maamafih, Laval ve Hoare 
böyle bir zamanın geleceği
ne emindirler.,, 

Zecri tedbirler 
Cenevre, 2 A.A. - 18 

Teşrinisani tarihi, zecri ted
birlerin tatbike geçmesi ta
rihi olarak tesbit edilmiştir. 

İ talyaya petrol, kömür 
ve p a m u k ihracatı 

Cenevre, 2 (A.A.) - Eğer son da
kikada değişiklikler yapılmazsa, ya
rın irtibat komitesi tarafından alına
cak son karar sureti, on sekizler ko
mitesinde dört numaralı telif mucibin 
ce ltalyaya ihracı memnu maddeler 
listesine bazı yeni maddelerin ilavesi 
salahiyetini verecektir. Bu yeni ilave 
bilhassa petrol, kömür, pamukla ala
kadardır. Zecri tedbirlerin tatbikı, 
birtakım memleketlere zarar getirmek 
tedir. Bundan dolayı bazı µıl.ırahhas 
heyetler, parası peşin ödenecek olan 
hu maddelerin ltalyaya ihraç edilme
mesi hususunda güclükler çıkarmak
tadırlar. Onsekizler komitesi, alacağı 
bu salahiyeti, Uluslar Sosyetesine üye 
olmayan ve bu maddeleri istihsal eden 
cievletlerden alacağı mutavaat nisbe
tinde istimal edecektir. 

Son Telgraflar 

80 Kilometrelik Cephe 
Üzerindeki Yürüyüş 

Asmara, 2 (A.A.) - Alman haberalma bürosu bildiriyor: Italyan kuv
vetlerinin ileri hareketinin ikinci safhası başlamıştır. Bu hareketin hcd fi 
Makalle şehri•in ele geçirilmesidir. Bu şehir şimdiki Italyan hatlarındcın 
90 kilometre uzaklıktadır. tıcri hareketi 80 kilometre gibi geniş bir cephe 
üeırinde yapılacaktır. Bu bölge şimdiye kadar Tigrc'de işgal olunan ara
ziden daha 6arp olduğu için ileri hareketinin de daha yavaş inkişaf etmesi 
bekleniyor. 

1Habeşliler 
Kuvvet 

Durmaksızın 
Yığıyorlar 

Asmara, 2 A.A - D. N. B. Ajanamın huıuıi muhabirinden: 
Ras Kassa'nın kumanda11 altındaki Habet kuvvetlerinin Tana gf;lü 

bölgesinde bulunduğu sanılıyor. Buraya mütemadiyen yeni kuvvetler 
gelmektedir. Bu kuvvetler 100 bin kadar tahmin edilmektedir. Hab.-şle
rin ltalyan ileri hareketine burada mukavemet göaterecekleri ani ~ı· 
hyor. 

Adisababa. 2 (A.A.) - Bu sabahtan beri aaker kuvvetelri Gore bo1ge
sine doğru ilerilcmektedir. Bugün buradan 35 bin asker geçmiştir. Bun ar 
iyi teçhiz cdilmi§ bulunmaktadır. Bu askerlerin nerede haro hattına seıku
lacaklaı bilinmiyor. 

Öncüler Makalleye Girmişfer 
Londra, 2 A.A. - Yabancı mü~a

hitler İtalyanların asıl darbeyi Ce
nup cephesinde vuracakları rnütale
asındadırlar. 

İtalyan bombardıman uçaktan 0-
gadende büyük faaliyet göstermek· 
tedir. 

Bütün cephelerde ve bilhassa Mu
saalide keşif kolları arasında müte
madiyen müsademeler olmaktadır. 

Dnakil'ler geceleri İtalyan ileri 

postalarına karşı baskınlar yapm k
tadırlar. 

Resmi tekzibe rağmen İtalya ılaıa 
izcilik yapan yerli kuvvetlerin Mı
kalleye girmiş olduğu şayiası Auısa
babada dolaşmaktadır. 

Bugün imparator ince bir yaj;rrur 
altında, Batıdan yedi haftada gel n 
·12 bin Gore aavaıçısının geçi ınde 
bulunmuştur. 

Bunlardan birçoğunun üzeı ınde 
-ancak altı kurşun vardır. 

Negüs Ayın 15 inde Gidece < 
Adsababa, :2 (A.A.) - İmparator, Dessie genel karargahına kendisiyle 

birlikte gazetecilerin de gelmesine müsaade ettiğinden gazeteciler için de 
bir katır kervc:nı gelecek hafta başında yola koyulacaktır. imparator Lcıı
sie'y.: bu ayın 15 inde gidecektir. 

Tedbirlere Geçmeden Evvel 

Yeni Müzakerelere Esas 
Olabilecek 

Yeni Unsurlar Aranacalc 
Cenevre, 2 A.A - Zecri tedbir -

ler konferanıının aleni celaeaiııde 
ilkönce söz alan Laval Franaanm 
Uluılar Sosyetesi pakbna ve Ce· 
nevrede elbirliğiyle almacak ted
birlere uygun hareket edecefini 
bildirdikten sonra anlaımazlığı ba
rı§ yoluyla halletmeğe çalrtmanın 
herkes için bir ödev olduğunu aöy
lemiş ve demittir ki: 

"Fransa ile İngiltere, aralarında
ki teıriki mesainin bu aahada da 
kendisini göstermesi husuıunda mu 
tabık kalmişlardır. Bu ödev hele 
Fransaya ehemmiyetle terettüp et
mektedir. Çünkü FraJNa 7 temmuz 
da İtalya ile bir doıtluk andlatma
aı imzalamıştır. Ve ben müaake ... 
)ere esas olabilecek her türlü un· 
ıurların araflırılmasına yorulmak 
bilmez bir gayretle devam edece -
ğim. Şurasını da kaydetmeliyim ki, 
müzakereler Ulualar Soayetui dı
ıında asla kat'i ıeklini awıyacu
tır.,, • 

Laval'den sonra aöz alan Samu-

el Hoare hüli.ıa olarak demİ§lir ki: 
Laval'in sözlerini büyük bir ıem

pati ile ve tam bir taıvip ile dinle
dim. Zecri tedbirleri derin bir tee~ 
ıürle tatbik edeceii:ır. Makaadtmız 
hart.i kısa keıtinnektir.,, 

Sovyet deleıeai Potemkin bir Af· 
rika ve bir Avrupa anlatmazlığı a
rauncla hiçbir fark olmadıiıni ve 
dünyayı bir felaketten korumak la
zım geldiğini söylemittir. 

ispanya deleseei Madariaga, Kü
çük Antantın ve Balkan Antantı a
dına Titüleıko, Polonya deleg<'sİ 
Komarnicki, Lava] ve Hoare'ın söz 
)erine İttirak etmitlerdir. 

Bundan sonra konferans, Belçi -
ka Batkanı Vanzeeland'ın anlı.ş
mazlığın halli çarelerinin ar,ttıril
maaına d-.am ödeYinin lngiltere ,.e 
Franıaya verilmeıi hakkındaki tek
lifi ile zecri tedbirlerin tatbiki için 
18 aonteırin tarihinin teıbiti hak
kındaki teklifi konferanaca kabul 
olunmuıtur. 

BaşmurahhaslarDöndüler 
Cenevre, 2 (A.A.) - Laval, Hoare ve Aloisi bu akşam Ccnevredcn ha

reket etmişlerdir. Eden salıya kadar burada kalacaktır. 

Tedbirler ve Balkar Antantı 
Cenevre, 2 (A.A.) - Zecri tedbirler konferansında Küçük ltilaf ve Bal

kan Antantı adına söyliyen Titülcsko bu devletlerin Uluslar Sosyetesi 
paktına sadık bulunduklarını, bu paktın ana prensiplerine riayet edilmek 
şartiyle Uluslar Sosyetesi çerçevesi içinde barışı korumağa çalışanlarla be
raber olduklarını ve nihayet arsıulusal vazifelerinin Italyaya olan dostluk· 
ları ile telif edilebileceği ümidini beslediklerini bildirmiştir. 

ingilterede Uray Seçimleri 
Londra, 2 (A.A.) - Macdonald, uray s~imleri neticesinin muhafaza

kirlar için büyük bir zafer olduğunu ve bunun 14 ikinciteşrinde yapılacak 
olan parlamento seçimlerinin neticesini timdiden ııs.termekte olduğunu 
söylemi~tir. 

• 
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BORSA. 

2 lkinciteşrin C u m artesi 

P ARA L AR 

A111 

Sterlın 617,-
Dolar 124,-
20 Fransız frangı 165,-
20 Liret 168,-
20 Belçika fr~ 80.-
20 Drahmi 22.~ 
20 İsviçre fr. 815.-
Florin 82-
20 Çek Kuron 93.--
Avusturya şilin 22,-
Mark 33,-
Zloti 22,50 
Pengo 24.-
20 Ley 14.-
Leva 22.-
20 Dinar 52.-

Y en 33,-
lsveç kuronu 31.-
Altm 940,-
Mecidiye 53.-
Banknot 232,-

ÇEKLER 

Paris üı:erine 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avustur~ 
Mark 
Zloti 
Penco 
Ley 
Dıııar 
Yen 
Çernovets 
İsveç kuronu 

ESHAM 

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

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

942,-
53,50 

234,-

12,06 
618,25 
0.79,50 
9,76,44 
4,71,57 
2,44,50 

63,85,69 
1,16,96 

19,21,70 
4,25,33 
1,97,55 
4,.21,-
4 51,40 

63,77.SS 
34,96.33 

2.71 .30 
10.91 

3,13,54 

l& Bankası MÜ• 92.-
,, ,, N. 9,60 
,, ,, H. 9,70 
Anadolu 3 60 24,75 

" 3100 ~--
Sirketı'lıayriye 15' 
Tramvay 22,50 
Bomonti ·Nektar 7,-
Terkos 14,75 
Reji 2,15 
Aslan Çimento 8,55 
Merkez Bankası 58,75 
Osmanlı Bankası 22,-
Telefon 9,-

1ttihat Değirmencilik A.T.Ş. 9,25 
Sark Değirmenleri 0,73 
Şark Merkez Eczanesi 4.-

T AHV iL AT 

Rıhtım 
Anadolu 1 ve il Kupon kesik 

,, III 
Anadolu miımessil 

10,-
41,50 

42,50 
44,40 

iST iKRAZLAR 

Türk Borcu I 
.. ,, 11 
., .. III 

İstikrazı dahili 
Erıani 

DOK 'f OR 

26,50 
24,60 
24,70 
99,-
11!>.-

Rusçuk ıu Hakkı üzaı 
Galatasarayda Kanzuk eczahaneaı 
karşısında Sahne ıokağmda 3 nu· 
maralı apartmanda 1 numara. ·~,__~ ______ .._. __________ __.. 
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[ Bulmacamız ] 

SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 
AŞAGI 

1 - Nüfus 5. Kızıldcnizde çok bulu-
nur 3. 

2 - Cezire 3 Yardan "'s. 
3 - Sahil evi 4. Bir kom1u devlet 4. 
4 - Cins 3. Valide 3. 
5 - Nota 2. Bir kuş ismi 7. 
6 - Nota 2. K«culu bir ot 4. Nota 2. 
7 - Bir balık ismi 6. Vakti bildirir 4. 
8 - Bir hece 2. Tasvir 5. 
9 - Ne,eli kamer 5. Medet 4. • 
10 - Yaygara 4. Beycirin ayakkabısı 3. 
1 ı - Kılıç 4. Eski bir tlirk medeniye-

ti 3. Nota 2. 

Dünkü bulmacamızın halli 

SOLDAN SAÖA VE YUKARDAN 
AŞAGI 

1 - Kara 4. Durak 5. 
2 - Ana 3. Fa 2. Fak 3. 
3 - Rak 3. Avcu 4. Zc 2. 
4 - Su 2. Al 2. 
5 - Fas 3. LU 3. Ne 2. 
6 - Davul 5. Tan 3. 
7 - At 2. Ar 2. 
8 - Urfa 4. İnek '-
9 - Af 2. Nane 4. 
10 - Kazan 5. Re 2. Er 2. 
11 - Kelek 5. Kara 4. 

Tasfiye halinde bulunan 
Güneş Sigorta 

TUrk Anonim Şirketinden: 
Tasfiye halinde bulunan • Güneş 

Sigorta Türk anonim şirketi, dahiii 
nizamnamesi mucibince ve ticaret 
kanununun 457 inci maddesine tev
fikan hissedarlar genel kurultayını 6 
Birincikanun 1935 günlemecine te
sadüf eden cuma günü saat on birde 
şirketin İstanbuld~ Cermanya hanın
daki idare merkezinde fevkalade top
lantıya davet eder. 

İşbu toplantıya iştirak etmek için 
biitün hissedarların malik oldukları 
hisse senetlerini en az on gün evvel 
Şirket merkezine tevdi ederek mu-
kabilinde duhuliye varakası almala
rı rica olunur. 

Müzakerat Ruznamesi 
1 - Tasfiye memurları ile mura

kıp raporlarının okunması. 

2 - Kafi hesabın kabul ve tasvi
bi. 

3 - Şirket mevcudatının hissedar
lara tevzii. 

4 - Ticaret kanununun 452 inci 
maddesi mucibince şirket evrak ve 
def terlerinin bir yedi adile tevdii 

5 - Tasfiye memurlarının tebri-
esi. Tufiye memurlan 

Gayrimübadiller 

-- ... AKSA~~~ 
müesseseleri 

Bütün kitaplıınnızı, Levazım 

dosyanm, Ecnebi ve Türkçe 
lisanlarda gazete ve mecmua-

larınızı en iyi şeraitle 1 

Akba mliesseselerinden , 
tedarik edebilirsiniz 

~~~ ......... ~~~~~~· 
I 8716 

Dr. Hafız Cemal 
' 

Dahiliye mütehassısı 
Pazardan başka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar lstanbuJ 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398. Yazlık telefonu Kandilli 
38. Beylerbeyi 48. 7601 

Bakırköy sulh hakimliğinden: 
Mahkememizce tereke!ine vaziyet 

edilmiş ve tasfiyesi derdest bulunan 
Bakırköyündc Ceyizlikte Banyo!: 
sokağında mukim iken Almanyada 
ölen Serko namı diğer Serkis İs~ 
partalmın uhdei tasarrufunda ve 
muhtelif derecelerde ipotekli Beyoğ
lunda Hüseyin ağa mahallesinde İs· 
tiklal caddesinde kain 65 ve 67 nu
maralarla murakkam kagir dört kat
ta dört daireyi ve zemin katında bir 
mağazayı muhtevi bir bap apartma
nın mahkememizce açık artırmaya 

vazedilmesine karar verilmis olup 
§artnamesi 15-1 İl-935 tarihinden iti
baren herkese açık bulundurularak 
5·12-935 tarihine rastlayan perşem

be günü saat 14 ten 16 ya kadar bi
rinci artırması mahkememiz~e icra 
kılınacağı ve kıymeti muhammenesi 
olan (28450) yirmi sekiz bin dört 
yüz elli liranın yüzde yetmiş beşini 
bulduğu takdirde ihalesi icra edile • 
ceği ve bulmadığı takdirde son pey 
artıranın üzerinde kalmak şartile i
kinci artırması on beş giın sonraya 
rastlayan 20-12-935 cuma günü ayni 
yer ve saatte satılacak ve bu sefer 
de değerin yüzde yetmiş beşini bul
mazsa bile en çok artırana ihale ya
pılacaktır. Artırmaya girmek isti • 
yenlerin kıymeti muhammemenin 
yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat 
akçesi verecektir. Satış peşin para i
ledir. Birikmiş vergi, belediye, rü • 
sumu, vakıf karesi ve tellaliye ölü 
borçluya aittir. 2004 numaralı kanu
nun 126 mcı maddesi mucibince ipo
tek sahibi alacaklılarla diğer alaka
darların ve intifa hakkı sahiplerinin 
gayrimenkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masarife dair olan 
iddialarını müsbit evrakları birlikte 
ve 20 gün içerisinde mahkememize 
bildirmeleri lazım olup aksi halde 
hakları tapu sicillerile sabit olma
dıkça satış bedeinin paylaşmasın \ m 
hariç kalırlar. Daha geniş bilgi e
dinmek istiycnlerin 35-23 dosya nu
marasile mahkemcve müracaatları i
lan olunur. 

-~ -- ·-
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1 İstanbul 
ı D. No. Semti ve mah allesi Sokağı Emlak No. Cinsi ve hissesi Hiseye göre ı ı 

muhammen K. il 

1 

1 

4915 

1990 

4253 

2747 

4513 

392 

32!H 

5288 

4993 

6503 

5418 

3368 

il 
i l 4611 

Eminönü Ahi Çelebi 

Eyüp Hacı Hüsrev 

Tarabya 

Ye§ilköy Ümraniye 
• 

Pa§abahçe 

Heybeliada Yalı 

Bakırköy Cevizlik 

Heybeliada Bahriye 

Tarabya 

Heybcliada 

Bakırköy Yenimahalle 

Üsküdar Yenimahalle 

Boğaziçi Yenimahalle 

5979 Ycşilköy Köyiçi 

Yemi~ iskelesi 

Savaklar cad. 

E. Beyoğlu Y. Şabcı 

Çekmece tad. 

, 
E. 9 Y. 7 Üstünde odası olan 

kagir dükkanın 
1047 / 1920 his. 

21 Odaları bulunan ağaç
lı bostanın 1/ 2 his. 

5 Ahşap hanenin 21/ 
336 his. 

13 13780 metre tarlanın 
1/ 4 his . 

E. Ayazma Y. Es.
ki Mektep 

E. 22-22 Mü. Ahşap iki hane ve 
bahçe ve arsanın 3/ 6 
22,50 metre arsa 

Y. 8·10-12 
E. Berber oğlu Y. İş· 

ıl 

•güzar 
Hamam 

E. 15 Y. 1/1 
14 ila 30 Y. 16 383,50 metre arsa ve 

ahırın tamamı 

Bayır 

Boıtan 

E. Fener ve han Y. Kla
vuz ve Orhan 
E. Turgut 
Y. Fırın 
Fıçıcı 

Çayır ve Bahçe 

Fırm ve Cam özü 

E. Yeni 4 

E. 23 Y. 3 

E. 53 Y. 8 
E. 135·137 

Y. 27-29 
E. 9 Y. 15 

131 metre arsanm 
1/ 2 his. 
Ahşap hane ve bahçe
nin 1/ 12 his. 
Ahşap hanenin 1/ 2 
his. 
Ahşap ve kagir iki 
hanenin 22/ 72 his. 
85,50 metre arsa 

E. 6 72 metre ars!l 

9-11-12 Ahşap hanenin tama-

T. L. 

-1630 kapalı 
zarf 

7 50 açık 
artırma 

160 

565 

425 
50 

625 

66 

40 

400 

950 
100 

72 

.. 

.. 
,. 

.. 
,, 

" 

" 

,, 

" 
,. 

mı 370 ,, 
1 

6971 Tarabya E. Kömürcü oğlu Y. Ahşap hane ve hah- 1080 kapalı ~ 
i Şalcı _ E. 14 MU. Y. 12 çenin 5/ 7 his. zarf 

1, Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. •haleleri. 15-11-93 5 tarihine tesadüf 
eden cuma günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiledir 

~ - .. -

• 

' 

il 

1 

l 

lstanbul G. Satış 
Baş.kan lığından: 

Ko misyonu 

M.K.N. Ağırlığı 
K. G. 

2590 
2485 
2480 

822 
1985 

2494 
4295 

2496 
2492 
2302 
2303 
2304 
2306 
2248 

2236 
2231 
2238 
2237 

653 
2224 

409 
756 

74.300 
240. 

38.550 
988. 
21. 

2.250 
2.880 

0.750 
165. 
147. 
146. 
114. 

1580. 
116. 

872. 
1890. 

499. 
400. 
233. 

1260. 

114.900 
149.06 

2127 276. 
2101 442. 

2096 33. 
Adet 191 

2210 1277. 

2079 7.530 
2333 585. 

2327 
1983 
2228 

673 
490 

1981 
1986 

539 
2479 
2477 

2476 

2418 
2483 

1481 
2536 
2507 
2829 

550 
2136 

2128 

455 
733 

2044 
2343 
2349 
1681 

2097 
2073 . 
2082 
2089 
2091 
2281 
2228 

2230 
2411 
2443 
2506 

570 
1059 
1068 

437. 
4. 

4529. 
63. 

1.400 
6.850 

31.700 

243.500 
231. 
591. 

613. 

143. 
272. 

267. 
12648. 

• 

47. 
2.200 

25. 
1,810 

2.140 

49. 
0.823 

1119. 
1.190 

848. 
41. 

6. 
28. 

3:560 
1.690 
2.420 

26. 
270 

45. 
1.830 

300. 
749. 

0.636 
490. • 
530. 

Kıymetiı1 
L. K. 

411.21 
19.20 

115.65 
250. 
315. 

404.80 
172.80 

45. 
19.80 
26.46 
26.28 
41.04 
56.88 

284.20 

1308. 
94.50 
49.90 
20. 

2097. 
151.60 

229.80 
1490. 

24.84 
678.91 

26.72 
191. 
500. 

361.44 
30. 

19.62 
173.20 
362.32 
396. 

66.50 
493.20 
380.40 

58.44 
36.96 

768.30 

180. 

4.29 
2518.]7 

53.55 
650. 

49.35 
79.20 

125. 
46.88 

128.40 

51.54 
59.40 
78.33 
85.68 
67.84 

100.45 

52.80 
63. 

170.88 
81.12 

116.16 
130. 
236.25 

39.38 
131.76 
264. 

7.49 
3.15 

196. 
19.87 

iHALE GÜNÜ 5/11/935 

Cinsi eşya 

Enjeksiyon iğnesi. (Kısmen paslı.) 
Kalorifer radyatörü aksamış 
Altm ve gümüş yaldızlı kol düğmesi 
Kopya kağıdı (Transit) 
Dolu sinema filmi. (Hüılumetten müsaade alınması alana 
aittir. 

Terbiye görmüş kunduz derisi (6 adet) 
Terbiye görmemiş kunduz,tilki, sansar (8 adet) 

İHALE GÜNÜ 7 / 11/935 

Örme ipek omuz atkısı 
Demir makine aksamı; 
Kesilmiş yazı kağıdı 
Kesilmiş yazı kağıdı 
Kurşunla müreddep mantar tıpa 
Demir kazma 
Örme pamuk fanila gömlek. 

11/11/935. İHALE GÜNÜ 

Gramofon yayı. 
Haşarata mahsus itlaf için müstahzarat 
Dizel Motöı; ma teferrüat 
Ziraata mahsus tulumba. 
İpek çizgili pamuk mensucat. 

• 

Ağaçtan yapılmış vapurda eşya çeloneğe mahsus kullanılmış 
sapan. 
Brovnik tabancası (7.65 çapında adet 150) 
3000 kilo tartar yerli baskül (Ölçüler Müfettişliğine muayene 
ettirilmesi alana aittir.) 

İHALE GUNU 13/ 11/ 935 

Cinsi eşya bütümen 
:Pamuk mensucat basma. (M. M. 100 G. dan 150 G. dar ipliği. 
Top 100) 
Demir vesaiti nakliye yayı. 
Keçe şapka 

Buıharla işler yangın söndünne ğe mahsus kullanılmış tulumba 
(Demirbaş) 
Sun'i ipek karyola örtüsü (adet 8) 
Demir dökme tartı 862 adet (Transit) 

İHALE GÜNÜ 15/ 11/ 935 

Biçilmiş göknar kadron ve lata (10 M. M.) 
Bez kova 
İyi matbaa kağıdı 
Gümüş kaplama vakfon çatal kaşık biçak kupa. 

Altın emlahmdan Fikzatör. 
İpek entari ve yüzü ipek hırka 

İspirtosuz esans. 

İHALE GÜNÜ 18/ 11/935 

Galvanizli demir et makinesi. 
Gayri müreddep adi cam bardali. 
Makinesiz demir oyuncak, otomobil• ve araba. (0.14, A. 57, 
Yekun 71.) · 
2 ve 3 tekerlekli bisiklet. 2 tekerlekli adet 6. 3 tekerleki adet 
30. m~muu 36 dır. 
Anadolu halısı 
Keçi derisi. 

lHALE GÜNÜ 20/ 11/ 935 

Müstahzaratı kimyeviye, senaiye (kap temizlemek için) 
Adi cam boş şişe. (Transit) 
Oksitli ve nikel yaldızlı pirinç çay takımı ve salon eşyası. 
Pamuklu ipek çorap. 
Radyo makinesi. 

İpek boyun atkısı ve kesilmemiş mendil (adet boyun 17 
parça mendil). 

İHALE GÜNÜ 22/ 11/ 935 

iki 

Örme ipek ceket, çorap, boyun atliısr, fanile entari adet ı, a 27 
Ç. 7 2 adet. 

Cilali pirinç şamdan. 
Safi ipek mensucat. 
Demir yay vesaiti nakliye için. 
Madeni tekli yüzü safi ipek fistan 
Sade demir fare kapanı, 
Örme pamuk fanile kolluğu 

İHALE GÜNÜ 26/ 11/935 

İçi pamuk, kadın el çantası 
Ağaç çubuklardan yapılmış sandrk (2 adet) .. 
İpek karyola ve sigara M. örtüsü (adet; K. Ö. 4. 3. S. Masa O • 
İpek masa örtüsü. 
İpek boyun atkısı ve İ. iskemle örtüsü. 
Kullanılmış yün elbise. 
Boş mukavva takvim kutusu 

İHALE GÜNÜ 29/ 11/ 935 

Boş mukavva filit kutusu. 
Sun'i ipek mensucat. 
Deri kadın el çantası 
Mazot (Kaçak) 
Telsiz telgraf maniplası. 
Toprak boya. ( o/0 50 den fazla anelin) 
Toprak boya (o/<lS ten eksik anelin) 

Yukardaki eşya üzerinde yazılı günlerde ve saat 14 te satış komisyonunca 2490 S. Kan: 
hükümleri dairesinde açık artırma ile c.;atılacaktır. İsteklilerin yalnız ihale günlerı 
saat 13,5 ğa kadar pey akçelerini yatırıp makbuzlarile birlikte artırmaya girmeleri ve 
aldıkları malın bedelini derhal peşin vermek istemiyenlerin de erbabı ticaretten oldukla
rına dair ünvan tezkerelerini veya Ticaret odası vesaikini komisyon başkanlığına g'?s: 
termeleri ve ihaleden sonra kanunun tayin ettiği müddet içinde kat'i teminat akçelerını 
de yatırmıya mecbur bulundukları ilan olunur. (6542) 
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LOtfi Fikrinin 

ıs 

Adadaki Köşkleri 
Satıhyor 

M '.Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
ahkıtmeıinden: Terekuine mahke· 

rnece elkonulan İıtanbul baroıu eski 
reisi avukat L11tfi Fikrinin mutaaar· 

, rıf bulunduiu: 1) Büyükadada Ni· 

":anıda Ziyapaıa ıokaiında yeni 3,9 
Ne 3 ınUkerı:cr ve 3,3-1 ve 7 ve 7·2 

f 
o. lu 5484 metre murabbaı sahası 

.Üzerinde kötk hane ve bah~ıi açık 

.-rttırma ıuretile 16.12.935 pazartesi 
a&at 16 da satılacaktır. Tahmin ~di· 
len kıymeti 7019 lira 50 kuruıtur: 
~e.llaliye reanıi ve ihale pulu müıte· 
ı:~aı.ne aittir. İıtekli olanların kıymc• 
~ının yüzde yedi buçuiu niıbetinde 
'.>ey akçeıile cöıterilen elin ve ıaat· 
~ BeyoiJu dördüncü Sulh Hukuk 

ahlcemeainde hazır bulunmaları li· 
zırndır. Arttırma bed.cli muhammen 
~1Yrnetin yüzde yetmit betini buldu· 
:u takdirde ihale edilecektir. Akli 

alde en ıon arttıranın ıaahhildü ba• 
\:i kalmak üzere 15 ıün daha temdid 
«dilerek 6. 1 .936 tarihine raıhyan 
~azarteai &ünü ayni aaatte yapılarak 
ihale edilecektir. Tafıilltı: 2) Kapı· 
:an &irerken aoldaki bina (7,2, 7,3-1, 
? nuınaralardır. Ahpp bir kötk kir· 

ı_ır bir ahır ve bir bahçeden ibaret· 
tır: Uııap kötkün dahil ve harici 
Yagtı boyadır. Alt kat zemini çini 
1a1Iık ve iki oda w bir mutfak ve 
~st kah bir ıofa ve aokak cihetinde 
•ki oda ve bir hali vardır. Bu bina· 
llın ayrı kapusu olup başhbaşma ki
raya verilmektedir. 3) Karıir iki 
katlı hizmetçilere mahıuı binanın 
iiat katında çini döteli sofa ve bir o
da ve bir mutfak vardır. Alt katı a
lıırdır: 4 Büyük köşk do&rudan 
do&ruya zemin üzerin~ in§a edil

~İJ bir kattır: .l'Cmini renkli çini 
ile döşenmiş, yekdiğerinden ayrı iki 
ıt~!lık ve bet oda ve bir mutfak ve 
bır banyo mahalli ve bir haladan iba· 
'tettir: Dahil ve harici yailıboya ile 
~Yanmı1tır. 5) Küçilk kö9k iki kat· 
tır. Alt katta ufak bir sofa vardır: 
lncrdivenle üıt kata çıkıldıkça ufak 

bir ıofa ve ufak bir odadan ibaret· 
~r. Yağlı boya ile boyanmrıtır. 6) 

ahçe gUzel tarh ve tanzim edilmit 
Ve birçok Yetiımiş çam acaçlarıRL'i 
:muhtevidir. Etrafı muntazam 'karıir 
~uvarla çeviilmiş olup ayrıca ıoka
~a kap111 vardır. Daha · fazla malU· 
inat · · .. ıstıyenler ile kroki ve prtname· 
•ını görmek istiyenlerin 934-125 
'doıya numaruı ile Beyoflu dör
dUncü Sulh Hukuk Mahkcmeıi kale· 
Zlllne bat vurmaları illn olunur. 

(16203) 

lıtanbul Harei Aıkeri 
Kıtaatı ilinlan 

. Bir metresine biçilen e
der 51 kuruş olan 12 O bin 
~etre lacivert renkte i~ el-
.1&elik bez kapalı zarfla ek;•l ~rneye konulmuştur. İha-
'.~ı 5 İkinciteşrin 935 salı 

tunu saat 1 S tedir. Şartna
{e 306 kuru§a M. M. V. Sa 

1 
ınalrna komisyonundan a

. 1nır. Eksiltmeye girecekler 
431 O liralık ilk inanç parası 
~e~tup ve makbuzlarile 
ırlıkte kanuni şekilde ha -

21rladıkları teklif mektupla
rını ihale saatinden bir saat 
~\7\rel Ankarada M. M. V. 
atınalma komisyonuna ver 

· tlıeleri. ( 3 7 4) ( 6 5 16 ) 
8756 . *. 

b. l-J.epsıne biçilen eder 4 5 9 
ın lira olan 855 ila 900 bin 

~etre yazlık elbiselik bez ka 
alı Zarfla eksiltmeye ko

~Ulrnuıtur. İhalesi S lkinci
deş~r. 935 sah günü saat 11 
k edır · Sartnamesi 2 2 lira 2 5 
1_Uruşa M. M. V. Satmalma 
1torn· Sil ısyonundan alınır. Ek-
li tıneye girecekler 2 21 1 O 
t raiık ilk inanç parası mek
nup '7eya makbuzlarile ka· 
leu?un 2 ve 3 üncü madde -
li~nde Yazılı belgelerJe bir
h :e teklif mektuplarını i
" 

8

1 e saatinden bir saat ev -
tı~ Ankarada M. M. V. Sa· 
rn f 1n_ıa komisyonuna ver-

e erı. ( 3 7 3) ( 651 7) 
8757 

lstanbul Komutanhftı j 
Satlnalma Komisyonu 

illnlar1 

Ordu Sıhhiye ihtiyacı i
çin alınacak olan 13 4 kalem 
ilaç verilen fiyat makamca 
pahalı görüldüğünden tek
rar kapalı zarf usulile eksilt 
meye konulmuştur. Tah
min bedeli .44878 kırk dört 
bin sekiz yüz yetmiş sekiz 
liradır. İhalesi 6-11·935 
çarşamba günü saat on beş
tedir. İlk teminat 3366 lira
dır. 

Sartnamesi İstanbul Ko
mutanlığı Satınalma komis 
yonunda olup 225 kuruş 
mukabilinde alınabilir. 

İsteklilerin ilk teminat 
mektup veya nlakbuz ve 
2490 No. lu kanunun 2, 3 
üncü maddelerindeki vesi
kalarla birlikte teklif mek
tuplarını vakti muayyenin
de ve ihale saatinden t1ir sa
at evveline kadar Fındıklı
da Satınalma komisyonuna 
vermeleri. ( 6 5 O 4) 

8755 
••• 

İstanbul Komutanlığı 
birlikleri ihtiyacı için iha
lesi yapılıp teahhüdünü ifa 
edemiyen müteahhit nanu 
hesabına On Ton pilavlık 
pirine; 4-11-935 pazartesi 
günü saat 15,30 da açık ek
siltme ile alınacaktır. Be
her kilosunun tahmin be
deli 2 4 kuruş olup ilk te· 
minatı 180 liradır. Şartna· 
me ve nümunesi her Kiln 
öğleden evvel Komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin vak 
ti muayyeninde ilk teminat 
mektup vaya makbuzla .. 
riyle birlikte Fındıklıda 
Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. ( 6 S 7 ı ) 

8760 
•• ili 

Keşif bedeli 5 2 84 lira 5 7 
kuruş olan Maslak kasrının 
tamiratı 9/11/935 Cumar
tesi günü saat 11 de kapalı 
zarfla eksiltmeye konul· 
muştur. SartnamesP ve ke
şifnameleri her gün öğle· 
den evvel komisyonda gö· 
rülebilir. Eksiltmeye ıire
ceklerin 3 9 7 liralık ilk te· 
minat makbuz veya mek
tuplariyle 2490 No. lı kanu
nun 2, 3 cü maddelerindeki 
vesikalarla birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatin .. 
den bir saat evveline kadar 
Fındıklıda Komutanlık Sa
tınalma Komisyonu bq-
kanhğına vermeleri. • 

(6694) 1767 

Iatanbul 2 inci Iflla Memurluiun· 
dan: Gala tada Topçular cıdcleıinde 
72 No.da otumıakta iken el:ıevm 
Beıiktaıta Köyiçinde Fıbrika11 bu· 
lunan Asta Türk limtet ıirketi 24/ 
10/ 935 tarihinde açılıp taafiyenin 
adi ıekilde yapılma11na karar veril· 
mit olduğundan: 

ı - Müfliste alacağı olanların ve 
istihkak idd)asında bulunanların ala· 
caklarını ve istihkaklarını ilindaa bir 
ay içinde 2 nci İflas dairesine cele
rek kaydettirmeleri ve delillerini 
(ıenct ve defter hulaaaları ve saire) 
asıl veya muaaddak aurctlcrini tevdi 
eylemeleri. 

2 - Hilifma hareket cezai meı'u
liycti müstelzim olmak üzere müfli· 
sin borçlarının ayni müddet içinde 
kendilerini ve borçlarını bildirmeleri. 

3 - Miifliıin mallarını her ne 11· 
fatla olursa olıun ellerinde bulundu· 
ranların o mallar üzerindeki haklın 
mahfuz kalmak şartile bunları aypi 
müddet içinde daire emrine tevdi et
meleri ve etmezlerse makbul maze• 
retleri bulunmadıkça cezai meı'uli· 
yete u&rıyacakları ve rüçhan hakla· 
rından mahrum kalacakları. 

4 - 7-11-935 tarihine müaadif per• 
tembe günü ıaat ( 11) de a1aeakh· 
ların ilk içtimaa gelmeleri vJ müfliı 
ile mü9terek borçlu olanlar ve kefil. 
}erinin ve borcunu tekeffül eden ıa· 
ir kimselerin toplanmada bulunmağa 
hakları oldu2u ilin olunur. (16214) 
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ıınımıuıtt11!1.u11mı11ıınt111111111111111111111!111n1111111111111111111~ 2 Adet E ı ek tr i ~ M o törü 
e Turk Hava Kurumu ~ Askeri Fabrikalar lstanbul Satınal· 
! Büyük Piyangosu ~ ma komisyonundan: 

d b. 1 · · · = Tahmin edilen bedeli 800 lira olan 2 adet elektro mo· 
Şimdiye ka ar ın erce kişiyi zengın etmıştır ~ tör Salıpazarmda Askeri Fabrikalar Yollamasındaki 

Yeni Tertip Planını görUnUz S Satmalma Komisyonu tarafından ı 9 İkinciteşrin 935 

1 
1. ci Ke9lde 11 • 2. ci Teşrin 935 dedir. :; Salı günü saat on altıda açık eksiltme ile ihale edilecek-
8 Ü y Ü k ikramiye = tir. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

~ İsteklilerin (altmış) liralık muvakkat teminatını Be· 
·-= 25.000 Lı· rad 1 r ~= yoğlu Malmüdürlüğüne yatırarak makbuzunu ve 2490 
_ - numaralı kanunun istediği vesaikle o gün ve saatte ko-
:SAyrıca: 15,000, 12,000, 10,000 Lirahk ikramiyelerle~ misyonda bulunmaları. ( 6864) 

~ (~,~ Liralık bir mUklfat vardı~ ~ !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

;;::~;;:sf;~:,~rıi,7i~tt~T;rırrıfaj,;;,~:~~:~;~!l 1
1

_M_ iSi R is L j nı it e ~ 1 

Hayat Sigortalarında Değerli 
v 

Bir Yenilik 
Bundan böyle, en büyük felaket olan ölüm ve ma1t11iyetin 

a~l~dan çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinizi: 

Malüliyeti de Temin Eden Senelik Te· 
mettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz •• Bu sigortayı memleketimizde yegane tatbik 
\eden : 

ANADOLU ANONiM 
_Türk Sigorta Şirketi 

• 
yaptıp bu yeni nevi ile bayat si,ortalannda mühim bir inkılap yapmııtır. 
Çünki bu •İiorta ile : 

.Ölüm ve ınalQliyet temin olunur - her sene nakdi temettil verilir -
vefat halinde müemmen meblai derhal ödenir - mukavelenamenin hita· 
mmda aigortab bayatta bulunursa ve malfiliyete uğramamış ise müem
men ınebliğ % 10 fa.ılaaiylc tediye olunur - muvakkat ve daimf malOUyet 
müddetince ücret alın.mas - daimi maUiliyet bilinde milemrJen mebla&ın 
% 10 u ıenelik irat olarak verilir ve vefatta ve ya mukavelenamenin hita
mında aıücmınen meblağ yene tamamen ödenir. 

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

Anadolu Sigorta Şirketi 

Muamelat merkezi : İstanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef.: 20531. 
Umuinf acentalığı : Galata, tinyon han. Telefon: 44888. 

s 7607 

10 Ton Hamızı Kibrit 

1 
Sermayesi : 100,000 Türk Lirası 

Merkezi : ANKARA - Şubesi : 1SKENDER1YE 
TtlRKtYE tŞ . BANJ{A'SJ ... tarafında.il tesis edilmiştir. 

İTHALAT. İHRACAT. KOMİSYON VE 
EMANET İŞLERİ YAPMAKTADIR. 

iSKENDE~iYE'dc satılmak üzere emaneten mal gönde
renler, hesabnnıza, TÜRKİYE iŞ BANKASI şubelerinden 

avans alabilirler. 
En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyonla emin bir surette 
iş görmek iıtiyenlerin MISIR tŞ LtMtTED'i tercih etme

leri kendi menfaatleri icabıdır. 

Telgraf adresi MISIRİŞ lskenderiye 
lbi!!!!!!!i!!!!!!~!!!i!!i!!!!!ii!!!!!!!!i!!!!!!!i!!i!!!!!!!i!!!!i!!!!!!!!iiii!!l!!l!!iii!!i!l!!!!7~S 

Dr. İHSAN SAMI 

Bakteriyoloji Laboratuarı 
Umumi kan tablilitı, frenci 
noktai nazarından (Waıacmıan 
ve Kahn teamülleri) kan kürey
vatı sayılma11. Tifo ve 111tma 
hastabklan tethiıi, idrar, bal· 
gam, cerahat, kazurat ve ıu tah· 
lilatı, Uttra mikroskopi, huıuıi 
aıılar iıtihzan. Kanda üre, teker, 
Klorür, Kollesterin miktarlannm 

tayini, Divan yolu No.113. Tel.20981 

7792 

Ortaıı açık bacak kullananlar 
bir defa da 

SOUPLEX EXTRA-DONN 
la hraf olıunlar, aradaki büyük 

farka derhal anlayacaklar. 

• • 
Deniz yolları 1 

iŞLETMESi 1 

Acmtelert: Karak~J KöprDbaıı 

Tel 42362 - Sirkeci MUhilrdar· 

IHIH ıade Han. Tel 22740. 111111 
1 

iskenderiye Yolu 
EGE Vapuru S ikinei te,rin 

SALI rOntl Aat 11 de lsKEN-
DERIYE'YE kadar. (6857) 

Devredilecek ihtira 
beratı 

"İçi boş madeni pervaneler,, hak
kındaki ihtira için alınmıt olan 19 
Sonteşrin 1931 tarih ve 1349 numa
ralı ihtira beratının ihtiva ettiği hu
kuk bu kere •.aşkasına devir veya
hut icara verilmesi teklif edilmekte 
oldu~undan bu hususta fazla ma I:• 

mat c1.\nmek istiyenlerin Galata'da, 
Aılan Han 5 nci kat 1-4 numarala
ra müracaat eylemeleri ilan olunur, 

8729 • 

Askeri Fabrikalar lstanbul Satınal-------
k . d İstanbul üc;üncü icra meınurlu· •~~!i!'!ıı!~~!!!!!~~~---~• 

ma om ısyon un an : ğundan: Paraya çevrilmesine karar v APURCULUK 
verilen 25 er kiloluk yüz elli denk T 

Tahmin edilen bedeli ( 5 5 O) lira olan yukarda yazılı Sinop mahsulü yaprak tütünler Pcr- ürk Anonırr. Şirketi 
on ton hamızı kibrit Salıpazarmda Askeri Fabrikalar İs- şembepazarında Sakıı hanında 2 nu- lıtanbul l\centahğı 
tan bul Yollamasında toplanan Satınalma Komisyonun- maralı depoda 16-11-935 tarihinde Lima~ Han, Telefon: 22925. 
ca 19 İkinciteşrin 935 Salı günü saat 14 te açık eksiltme Cumartesi günü saat 10 dan 11 e ka- Galata ıubeai Tel: 43663 

ile ihale edilecektir. Şartnamesi her gün komisyonda gö- dar birinci ve kıymetini bulmazsa 
rülebilir. 29.11.935 tarihinde cuma cunu aaat Trabzon yolu 

) k l k · 10 dan ıı e kadar ikinci açık art· TARI .apuru 3 lkıneı-
Taliplerin ( 41) lira ( 2 5 uruş u muvakkat temı- tırma suretı"le satılacağından istiyen- 20 d 

1 - · · k kb lqrita p AZAR ıünii .. at e natını Beyoğlu Malmüdür ügune yatırara ma uzunu terin muayyen olan ıaatte mah~llin- Riıe,. kadar 
ve 2490 numaralı kanunun istediği vesaikle o gün ve sa- de hazır bulunacak .memurµoa myta· •l••=•iiiii!!!!!!!l!!!!i!il!!iiiii!i!!!!ii!!iiiiiiii!ıpiiiİ!._ • 
atta Komisyonda bulunmaları. ( 6862) caatıarı ilan olunur. (16209) . 
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• 
Radyolarınızı almazdan evvel 
Önümüzdeki hafta gelecek olan 

Veni Model 

H • 

Radyolarını görünüz. 
• Türk PHILIPS Limited Şirketi, Frenkyan Han Galata, Telefon 44690-44699 ı 

" • 1 ti 

saçlarınızı· 

~edüık 

... dalma mükemmel olr 

saç tuvale~ temin eden 

Gibbs brlyantıni 

kuffanınız 
.Kokusu nefis ve latlfdlr. 

Hususi uzvt cevherlerle 

imal ve istihzar edilen 

Glbbs briyantini, kepekleri 

giderir ve saç köklerini 

kuvvetlendirir. Gösterişi 

pratik ve şıkdır. 

BRiYANTiN 

Kültür Bakanlığı Arttırma 
Eksiltme komisyonundan: 

Eksiltmeye Konulan iş San'at 
Okullan için Makina, Avadanllk 

Ve Malzeme: 
Tahmin edilen Muvakkat 

bedel 
ı - ~lektrik Laburatuvar alat, 

makina ve malzemesi. 15 .16 O 
2 - Tesviye, demir ve ağaç 

işleri için 3 2 aded muhtelif 
cins makina. 

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

40.900 

teminat 

1.137 

3.067,05 

da malzeme.. 13.572,60 1.017,95 
San'at okulları için satın alınacak olan ve yukarda 

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

Saptanan günde yapılan eksiltmede yapılan teklifler 
haddi layik görülmediğinden yeniden 45 gün müddet-
le ilanına karar verilmişdir. , 

Bir numarada gösterilen ihtiyaçların eksiltmesi 
11-11-1935 pazartesigünüsaat14de, 2 numarada 
gösterilen ihtiyaçların eksiltmesi aynı tarihte saat 15 
de, 3 numarada gösterilen ihtiyaçların eksiltmesi aynı 
tarihte saat 16 da Kültür Bakanlığı binasında Arttır
ma Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 

1 ve 2 numaradaki ihtiyaçların teslim müddetleri de
ğiştirilmiş olduğundan umumi şartnamede değişiklik 
yapılmıştır. Her üç numarada gösterilen eksiltmelere 
aid teklif mektubları aynı tarihte saat 13 de Komisyon 
Reisliğine verilecektir. Eksiltmeye girmek isteyenler ek
siltmeye konulan eşyaya aid şartnameleri Ankarada 
Kültür Bakanlığı Gereç Direktörlüğünden parasrz ala

• ~~~~~~!!'!!i!~~~~· bilecekleri gibi İstanbul'da Sultanahmet'te San'at Oku
Hayatın neşesi 

DinCj olma.ktır. 

HORMOBiN 
1 

TABLETLERi 
Yorgun vücutları 

dinçleştirir 

iKTiDARSIZLICil 

Bel 
ve 

Gevşekliğini 

lu Direktörlüğünde de görebilirler. (2868) (6158) 
8734 

Askeri Fabrikalar lstanbul Satınal
ma komisyonundan: 

Adet 
1 Flüt "Do,, 
1 Klarnet Mi. B. 
2 ,, Si. B. 
2 Kornet Si. B. 
2 Büylü Si. B. 
2 Alto Mi. B. 
2 Trombon Si. B. 
1 Bariton Si. B. 

Adet 
1 
1 
1 
1 
1 

20 
20 

Küçük Bas Si. B. 
Kontrobas Mi. B. 

,, Si. B. 
Davul Zil 
Trampet 
Sehpa 
Metotlar 

gıderir, yaşamak neşeainı ıade 
eder Eczanelerde bulunur. la
tanbulda fiyab 150 kuruf. Taf· 
ıilit için Galata Poata kutuıu 

1255 

Tahmin edilen bedeli 1083 lira olan yukarda cins 
ve miktarı yazılı on beş kalem muzika alatı Sahpazarın
oa Askeri Fabrikalar Yollamasında\ci Satmalma komis

•_. -_llİı! _i!!! _~y~-.-~~-~-~-~-~..;.~~-~-~~~-~~-~-•- yonu tarafından 19 İkinciteşrin 935 salı günü saat 15 te 
İstanbul altıncı icra memurluğun- açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

dan: Mahcuz ve paraya çevrilmesi- Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. İstekli
ne karar verilen karyola, aynalı do- lerin 81 lira 23 kuruşluk muvakkat teminatını Beyoğlu 
lap, komodin, açık arttırma sureti- Malmüdürlüğüne yatırarak makbuzunu ve 2490 numa
le 7 / l ı/935 perşembe günü saat 9 ralı kanunun istediği vesaikle o gün ve saatte komisyon
dan 10 a kadar Tophane Salıpazarı da bulunmaları. ( 6863 ) 
Salıpazarı apartımanı altında 505 nu-

maralı dükkfin önünde satılacağından 
talip olanların mahallinde hazır bulu
nacak memuruna müracaatları ilan o
lunur. (16199) 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Etem izzet BEN'lCE 
Gazetecılik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad· 

desi. 100.- Basıldığı yer : TAN matbaası. 

Lütfi Fikri'nin 
Beyoğlundaki apart· 

manı satıhyor 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: Terekesine mahke
mece el konulan merhum Avukat 
Lutfi Fikrinin mutasarnf bulunduğu 
Beyoğlunda Asmalımescitte Meşruti

yet caddesinde 139, 141 ve 143 eski 
ve 219, 221 ve 223 yc:ni numaralar 
altında iki dükkanı havi ve Minare 
sokağı cihetindeki keza 18 numaralı 
bir dükkanı havi ve 18; 1 numaralı ve 
Meşrutiyet caddesi cephesinde bod
rum katı ile beraber altı kat ve Mi
nare 'okağında keza dükkan katı ve 
çatı arası katı ile beraber yedi katı 
havi olan kargir apartıman açık art
tırma suretile 23 Kanunuevvel 1935 
saat 16 da satılacaktır. Tahmin olu
nan kıymet 52.870 (elli iki bin sekiz 
yüz yetmiş) Türk lirasıdır. Tellatiye 
resmi ve ihale pulu müşterisine dit
tir. Apartmanın telonil daireleri ki
rada olup müşteri ihale anında mev
cut kira mukavelelerine hitamlanna 
kadar riayeti müteahhittir. lstekli 
olanların kıymetinin % 7 1/ 2 ğu nis
betinde pey akçesile gösterilen gün 
ve saatte Beyoğlu Dördüncü Sulh 
Hukuk Mahkemesinde hazır bulun
maları Jazımdır. Arttırma bedeli mu
hammen kıymetin % 7 S ini bulduğu 
takdirde ihale edilecektir. Aksi hal
de en son arttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere 15 gün daha temdit 
edilerek 13/ 1 / 936 tarihine rasthyan 
paazrtesi günü ayni saatte yapılarak 
ihale icra edilecektir. 

BU 

;NEON 

Tealaatlnı 

1

sATiE 

Yapmıttlr 

n . ?" 
ır. 

"Neon" her renkte aydınlık neşreden bir nevi cam tüptür. 
Gece reklamlarında ve dekorasyonda kullanılır. Devamlı bir 
hat halinde bulunan aydınlığı son derece az elektrik cereyanı 
sarfeder. Asri ve modern bir reklam vasıtası olduğu için Av-

! rupada pek çok istimal edilmektedir. Boruların her şekle gire
bilmesi resimleri reklamları dahi temin eder. Neon tüpleri ile 
reklam yapan müesseseler reklam hususunda rakipleri hayret-

i 
te bırakan neticeler elde ederler. Verimli ve sattırıcı reklamın 
ancak Neon tüpleri vasıtasile elde edileceğini bugün bütün rek
lam mütehassısları tasdik etmektedirler. 

rtEOrt ASRİ REKLAM VASITASIDIR. 

S A T i E' ye danışınız. 

Tafsilat: Meşrutiyet r.addesinde 
apartmanın demir parmaklıklı cümle 
kapısından girildikte mermer kareler 
döşeli bir taşlık vardır. Kapıları bu 
taşlığa açılmış iç içe iki kapıcı oda
sı mevcut olup, bunlardan birincisi
nin yanında bir de mutfak vardır. ~i
rinci odadan kapı ile birinci aydınlı
ğa çıkılır, bundan da bir koridorla 
ikinci bir aydınlığa girilir ki bu ko
ridorun taraflarında yedi odunluk 
vardır. Taşlıktan camekanlı bir kapı 
ile büyük antreye girilir. Buradan 
da yine bir kapı ile ikinci aydı:llık 
mahalline girilir. Bu aydınlıktan çi
mento basamaklar ile çamaşırlığa gi
rilir ki, iç içe iki daireden mürekkep-, 
tir .. Birincisinin altında sarnıç mev
cut olup buraya terkos suyu doldl.4-
rulur. Buradan bir elektrik motörü 
ile sular çatı arasındaki katta bulu
nan depolara çıkarılarak dairelere 
dağllır. 

\ı. ~lı Pazarı, Necati Bey caddesi:._!elefon: 44962 - 3 _,J 

Birinci çamaşırhkta:-ı bir kapı ile 

Minare sokağına çıkan koridora gi

rilir, Minare sokağında bir kapısı ko

ridora açılmış olan dükkan mevcut

tur. Bu koridorda dört adet odunluk' 

mahalli ile bir hela vardır. Mermer 

taşlık büyük antreye girildiği vakit, 

büyük antrenin zemini renkli çini ile 

döşenmiş ve buradan mermer basa

maklı merdivenlerle 12 numaralı dai

reye kadar çıkılır. 12 numaralı dai

reden sonra nihayete kadar demir 

merdivenlerle çıkılır. Meşrutiyet cad
desi cephesinde her katta ikişer ve 
Minare sokağı cephesinde beher kat
ta birer daire mevcut olup heyeti 
umumiyesi 15 daire ve bir de Minare 
sokağı cephesinde ahşaptan ve bila
hare ilav~ olunmuş bir çatı arası katı 
mevcuttur. Bunlardan Meşrutiyet 

caddesindeld daireler hemen kamilen 
biribirinin aynidir. Daireye camekan
lı ve demir parmaklıklı çifte kanatlı 
bir kapı ile bir koridora girilir, bu ko
ridorun bir tarafında yany11na bir 
mutfak, bir hela, banyo mahalli ve üç 
oda mevcut olup sokak cihetinde di
ğer bir oda vardır. 2, 4, 5, 7 8, 10, 
11, 14, 16 numaralı daireler, 1 tıU· 

maralı dairenin aynidir. Minare so
kağı cihetinde mevcut 3, 6, 9, 12, 
1 S numaralı daireler dahi biribirinin 
ayni olup muhteviyatları şöyledir: 
Bir sofa üzerinde üçü sokak cihetine 
müsadif beş oda ile bir mutfak, ve 
bir hela vardır. Son çatı katı ı S nu
maralı dairenin üstünde vaki olup de
mir bir merdivenle çıkılır, bu katta 
zemini çimento döşeli ve iki tarafı l 

üstü kapalı bir taraça vardır. Burada ı 

su depoları bulunur. Sokak cihetinde 
bir koridor üzerinde dört oda, bir he
ıa. bir de mutfak mevcuttur BU.tün 
dairelerin ahşap kısmı yağlıboya ile 
boyanmış ve müceddeden hadıma edil 
miştir. Tekmil dairelerde su ve elek
trik ve havagazi tesisatı mevcuttur 
ve faaldir. Kapıcı ile muhabereyi te· 
min için telefoıı boruları vardır. 

Apartmanın bilmesaha bulunan mik
tarı 327 metre murabbaıdır. Deha 

niçin 
d•lm• RADYOLiN i tercih 

etmek 

Lazım Geldiğini Düşündünüz mü ? 
-'~- ------ :. 

Çünkü: 
-- -. 1 - Formülü başka hiçbir diş 

macununun formülü ile kıyas 
edilmiyecek olan RADYOLIN 
fırçanın giremediği yerlere 
kadar girerek dişleri temizler. 

2 - RADYOLIN dişleri te· 
mizlemekle beraber mina taba
kasını da tahrip etmeden beyaz
latır ve parlatır. 

3 - RADY0L1N dişlerin ü
zerindeki lekeleri çıkarır, kef eke 
tabakalarını eritir. Bütün mik

roplan yüz 
de yüz öldü 
rür. 

4 - Rad
yolin diş et 
lerini kuv
vetlendirir, 
hoş bir lez
zeti 've ko
kusu oldu
ğu için se
ve seve kul 
lanı la bilir. 

itibaren 
• 

Kullanmaga başlayınız. 
Üçüncü İcra Memurluğundan: 

35/1801 No: lu dosyası ile mahcuz 

ve satışma karar verilen muhtelif 

ev eşyası 5/ 11/35 salı günü saat 9-10 

arası birinci açık arttırma ile ve art· 
tırma bedeli muhammen kıymetinin 

%75ini bulmadığı takdirde 7-11-35 

perşembe günü saat 9--10 arası ikin

ci açık arttırma ile Taksim Feridiye 

3 No: lu Apartımanda satılacağın

dan talip olanların o gün ve saatte 
mahal 'nde hazır bulunmaları iste-
nir. (16197) 

fazla malUmat nımak iııtiye~ler ile 
kroki ve şartnamesini görmek istiyen
lerin 934/125 dosye numarası ile Be
yoğlu Dördünı:ü Sulh Hukuk Mah
kemesi kalemine baş vurmaları ilan 
olunur. (16202) 

Kustüyü yastık yüzile beti' 

b 75~ k K .. .. b' şilte, er uruş. uştuyu ır ·r9, 

yorgan, yastık takımı 25 lı (• 
kuştüyünün kilosu 7 5 kurUşt~ıJ' 
Kuştüyü salon yastıklar' b11 

nur. 


