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Habeş 
Sulh 

topraklarında 
-

La vale bağlı! 
kabinesinde kalması sulh Lavalin Fransız 

ümitleri besleyenleri yeniden sevindirmiş 

Bütün gözler 
(Eden) de 

zannuyacağını, bu suretle aulh 
teklifleri bCl§ında bulunan ikinci 
devlet adamının da düıeceğini 
ümit ediyorlardı. Laval'in Franıız 
bCl§bakanlığında kalması sulh ;;
mitleri be•liyenlere kuvvet ver 
miıtir. 

Laval'in kazanma.ile neticele • 
nen F ranıız mecli.i müzakereli!' 
rini ve Laval'in nutkunu 4 üncü 
•ahilemiz.tle okuyacak•ınız. Bura· 
da •on haberleri veriyoruz. 

ROMA MEMNUN 
Roma, 29 (A.A.) - Neticeyi 

verebilmek üzere geciktirilmit o· 
lan alqam gazetelerinin aon tabı· 
larmda dört ıütun üzerine intiıar 

Londrada Sulh yolunda teşebbüsler • 1 eden Bay Lawalin muzafferiyet 
de bulunacağı söylenen Belçika kralı haberi burada büyük ıevinçle 

Leopold karıılanmııtır. 

?azartesi 
30 

Birine! 
KAnun 
1935 

o 

kanlı 

Asıl lıarp şimdi başlatlr 

İtalyan ve Habeş ordulan ara
sında şimdiye kadar olan bütün 
çarpIŞma]ann en şiddetJileri (Son 
haberlerde). 

günler 
------------------~ 

Şimal cephesinde çar-
pışmalar şiddetleniyor 
Habeşler Abbiaddiyi işgal ettiler; 20 tank 40 - 50 

mitralyöz ve 200 esir aldıkları da söyleniyor 

Jngiliz kabinesinde ,.e parlamento 
sunda Sir Samuel Hoarc·un ~ekilmesi 
ile neticelenen siyasi mücadelenin e -
hemmiyeti son haberle ile daha iyi an· 
Jaşıyor. Eski hariciye nazırı ı>a 

riste La,·al ile anlaşrrken yalnız de -
ğildi: Forin ofis İngiltere amiral -
lığı n nihayet Baş\'ekil Bald,;n ile 
bir · fikirde idi. Sözün kısası lngili:ı 
kabinnesinde '°' pariamentosunda ö 
tedenberi en nüfuzlu şahsiyetler ken· 
disine müzaheret ediyordu. Sir Sa -
muel Hoare·a muhalefet edenlere ge 
lince, bunlar kabinenin en genç aza
sından olan Eden ile Oksford'dan ye
tişmiş olan bir kaç arkadaşından iba 
ret idi. Fakat sporcu bir ruh ile orta
ya atılan Eden He genç arkad~lan 
aralarındaki fikir tesanüdü ve müda
faa kabiliyeti sayesinde da,·ayı kazan 
dılar. Eğer hariciye nazırı istifa etme 
miş olsaydı bütün kabinenin düşmesi 
muhakkakt~. Bu suretle Sir Samuel 
Hoare istifası ile bütün Baldvin hU -

Son iki gün zarfında •iya.ıa .a- SULH LAVALE BACLI r Habeıliler Gorahi civarında resimde görülen ltalyan tankını ellenne 
leminde kaydolunacak en mühim Budapeıte, 29 (A.A.)' _ Yan 6eçirmiıler ve derhal kullanmaya baılamıılardır. içinde gördüğünüa 
va/lalardan biri Belçika kral.ı reami gazeteler, timdiki halde Habeı a•kerinin bCl§ında bulunan me,in luqlık ta muharebede ölen 
Leopold'un sulh tqebbüJeri i~in mevcut tek aulb ihtimalinin Bay bir ltalyan miilôzimine aittir. 
LonJraya gitmaiJir. La.vali iktidar mevkiinde tutmak (Yazısı 'l nci aayfada) 

"mdiai kurtarmıt oldu. 
Bazı Fransız gazeteleri Eden ile 

arkadaşlarının elde ettikleri bu siya 
ai muvaffakiyeti Karlton Klüb'ün bir 
muvaffakiyeti olarak tavsif ediyorfar 
ve ,·aktife meşhur Disraeli'nin lngi -
liz devlet adamı Peere karşı elde et 
miş olduğu muvalfakiyete benzeti -
yorlar. Bu benzetişten sonra da ga 
rip bir netice çıkarmağa çalışıyorlar. 

Banian sonra üıinci oaJia Bay olduRumı yazmaktadrr. 
tnitil'Tn ıcap e'tlerse 'ftit/.tereye ~ Hlrlap pZettılf, taımıa. 

bütün kuvvetile yardım edeceğini uzlaıma için yeni bir takım teteJ;• 
büdirmeıi ve mecliate tekrar iti- büıler yapılacağını ümit etmekte· 
mat kazanma•rdır. Çünkü, mu1ıa· dir. 
liller bu defa Laval'in itimat kcr '(Sonu Sa. "I sa. S) 

Demiryollarımız 
Evet, vaktıte Disraeli himayecilik Af A 1 l 

program:'la hiyanet etti diyerek Peeli yon .- nla ya yo unun lspartaya kadar olan kısmı 
düşürmüştü. Fakat bir k~ç. yıl s?nra yakında Başbakanımız tarafından açılacak 
maliye nazırı olunca kendısı de hıma 
ye prensipini bırakmıştı. 

Pariste çıkan (Le Jour) gaZ4?tesi 
bu tarihi hadise}i hatırlatarak şu sa-
trrlan yazıyor: 

Yakında işletmeğe açılacağım 
yazdığımız Afyon - Karaköyü 
(Afyon - Antalya) hattının açıl
ma törenini Başbakanımız Ismet 
!nönünün yapacağr haber Yeril 
mektedir. Başbakan bu maks:ıtla 
yakında bir tetkik seyahatine çı -
kacaktır. İspartadan gelen m:ılU 
mata göre Ba~hakamımzr karşıla 
mak, kendisine tspartalıların şük· 
ranlamr hil<lirmck üzere bir h t:~·ct 

hazırlıklara başlamıştır. ' 
tsmet İnönü bu seyahatinde 

Kripel tarafndan Afyonda ham . 
Ianan zafer abidesinin ve Türk is
tiklali uğruna canlarım vermiş 0 . 
lanlarm mezarlığını teşkil eaen 
asri mezarlığın da açılış törenin • 
de bulunacaktır. 
. Bund.an sonra ~aşbakanm Ay 
dm demıryolunu gozden geçirece
ği sanrlmaktadır. 

"Bir adanun nwhalefet mevkiin -
de iken başka, iktidar mevkilne ge -
çince başka türlü düşü~sinden da
ha tabü bir §ey olamaz. Eden dahi hd 
'diseleri daha geniş bir çerçeve için • 
ilen mütalea ederek arsıulusal adalet 
prenaiplerinde biraz daha uysal ola-

~~~W~~~~---F-,-U--t-b--o--1---------1-------
mazur gö&terebllr. Sulhun miıdalaa m a ç a r 
aı bir takım f edakdrlıklan göze alma- } 
'iı icap eder.,, 

Bakalnn, Eden ne yapacak? Şim -
~iye kadar Habeş meselesinde bütün 
Cihana karşı müdafaa ettiği milJet -
]er paktı prenrlplerine sadık kalacak 
mı1 Yoksa Fransız gazetelerinin ü 
mit ettikleri gibi iktidar meVldine geç
tikten sonra fikirlerini ve prensiple -
rini inkAr edece!c mi? 

ASIM US 

Türk ve Avusturya Dış 
Bakanları görüştüler 
Viyana, 29 (A.A.) - Burada 

lnılunmakta olan Türkiye dıt ba
kanı Rüttü Aras Avusturya dıt 
bakanile uzun bir mülakatta bu· 

lunmuftur. 
Bu mülakat ııraıında iki ha· 

Beşiktaş dün Atinada ilk maçını Apullonla 
yaptı; 2 - 2 berabere kaldı 

bn Avnıpanm bugünkü vaziye· 
tine hakim bulunan dıt siyasaya Dün lıtanbulda lig maçlanna devam edileli. Yukarki re•İm 2 - 1 Ellik meseleleri tetkik etmif Beylıozun kazanmame biten Beykoz - Güne§ maçında alınmııtır: 

~. ,., ~ .. - ... - - • . - Spor laaf;erlerimiz bqinci •alıilededir. 

Rum Patriği öldü 
El öpme t.öreni 
gününe· kadar 

perşembe 
sürecek 

Ôlen Rum 8C1§papazı B. F otyoı I 
Bir müddettenberi barsakla 

nn'dan hasta olan Rum patriği B. 

Fotyos dün öğleye doğru ölmüş • 
tür. 

Patriğin hayatından son g:t.in " 
lere doğru doktorlar tamamen ü • 
midi kesmişti. Günlerinin saydı 
oldu&unu söylüyorlardı. 

Patrik 1874 senesinde Büyül< 
adada doğmuştu. Buradıan At1na
ya ve Alınanyaya gitmiş, tekrar 
1stanbula geldikten sonra 19UJ 

. dan 1924 e kadar Beyoğlu başra. 
hipliği etmiş 1925 de Tar~bya. 
metrpolu, olmuş ve 1929 da da 
patrik intihap olunmuştu. 

.Bugün, F.otyosun ölümiye j eni 
bir patrik seçimi işi ortaya çıkmış 
bulunmaktadır. Bu seçimi, mutat 
olduğu üzere, patrikhanenin Sen. 
sinot meclisi denilen ve on üç a· 
zası bulunan mhani teşekkül 1da. 
re edecektir. 

Sensinot meclisinin on ücüncii 
azası bugün rahatsızdır "e ıirnm • 
leket dışında tebdilihavadadır Bu 
itibarla patrik Sensinot ınec1i<:!nin 

(Sonu Sa. i Sü. l) 

-Kırkından Sonra· 
Sermet Muhtar Alııs 'un lıazırladığ·ı 

büyük yerli romanı okum~k için. 
Çarşamba gününü bekleyiniz 

Yeni yıla yeni yıhn en neşeli en 
güzel romanile başhyacaksıntz 



Kısa Harici Haberler SON ·HABERLER 
* Yunan kralı, yakında Akdeniz do-ı 

nanması kurmay bn.:.<ıkanmı ziyaret et 
mek üzere Maltaya gelecektir. 1 

* Gecenlerdc Knhirede zuhur eden 
knrga~~lıkJarı tenkil üzere İngiliz kı· 
j.alarının da,·ct edilmiş olduğu ynlan 
]anmaktadır. 

* Bucnosayreste iç işleri, finan~ ve 
tarım bakanlan, kabinenin tadili im
kfmım ,·ermek için istifa etmişlerdir. 

* Js,·eç kıyılarında hüküm süren 
koyu ~ten ötürü bir çok \'Bpurla'r o 
turmuş ve bazıları da büyük teahhur
la varmı,)ardır. 
* J>ün sabah J.,ondrada zorlu bir dep 

rem kaydolunmuştur. Bu depremin 
merkezi Singapur olması ihtimali var 
dır. 

* Viyanada meçhul bir şahıs genç 
Heimwchren'Jerin şefi l\f.ax Walc'har•ı 
kur., unla yaralamıştır. Bunun ~iyasal 
~ir sebeple olduğu tahmin edilmekte f 
dir. l 

* Rom.ada bakanlar kurulu bu sa 1 
hah 1936137 yılı bütçesini hazırlamak 
için Bay l\fusso1ininin başkanlığında 
toplanacaktır. 

* Portoda bir İngiliz npurile, l\taria 
Carlotta adlı Portekiz şilebi fırtına 

yüzünden çarpışmışlardır. İngiliz va 
purunun mah,·olmasından korkul • 
maktadır. 

* 1\loskovada gazeteler, Stahonof 
hareketinin bütün Sovyct endüstrLc;i 
ne tatbikini emreden ve bu tatbik!ıt i
~in ameli usuller göstenn parti mer. 
kez komite~i kararını neşretmektedir
ler. 

* Derlinli bir kuyumcudan 2:) bin 
marklık mücevher çalan Barlsan a 
dında Polonyalı hırsız Amsterıtlam<la 

yaka lanmıştır. 

• Vcnezüe11anın dört ilinde birden 
isyan hareketi hazırlanmakta olduğu 
söyleniyor. 

Asıl harp şimdi başladı 
Çarpışmalar göğüs 

italyan tayyareleri 
• Italya Habeşistana yenı 

göğse 
bir iş 

olduğu için 
göremiyor 

kuvvetler gönderiyor 
Adisababa, 29 (A.A.) - Son tan çıkan bu umumi görüşün haki· dım. Na5ibu bilhassa harbin ken· 

hafta içinde askeri vaziyet mühim kate uygun olduğu söylenebiıir. di cephesindeki neticesind~n ta
surette değişmiştir. Tigre ceııhe· Son Tigre muharebelerinde 1· mamile emindir. İtalyanlar Ha -
sindeki muharebeler, orduların ar talyan tayyareleri harbe iştirak e beş ordusu henüz teşekkül haline 
tık temasa geldikleri ve hakiki har dememişlerdir. Çünkü çarpışma · bulunduğu ilk iki ay içinde bile 
bin şimdi başlamakta olduğu his· lar daima hemen hemen göğüs gö hiç bir şey yapamamışlardır. Na
sini vermektedir. li'ilhakika mu · ğüse olduğundan her hangi bir tay sibunun kuvvetlerinin ne kadar 
hasamatm ilk ayında 1talya:11ar yare müdahalesi düşmana oldu · olduğu bildirilmiyorsa de, 75 bin 
hiç bir mukavemet görmeksizin ğu kadar bizzat İtalyan askerleri kişi kadar tahmin edilebilir. Bu 
ilerlemişlerdir. En mühim nskeıi ne de zarar verebilir. Diğer tarnf- kuvvetler, mü~ahedelerim de al • 

1 Yabancı Posta 1 
hadise Habeş öncülerinin bütün tan hatta Dessinin bombardımam danmıyorsam Daggahbur ile Sa • 
Tigrc cephesinde yaptıkları !=on bile ümit edilen neticeleri venne· sabeenet :ırasında ve Fafan nehri 
hücumlardır. Vaziyet şöyle tesbit diğinden İtalyan hava kuvvet!eri üzerinde mevzi alını~ bulunuyor
edilebilir: nin faaliyetinin keşif hareketleri- lar. Gebgubai ve Ualual hiç bir 

Noelde /ngiliz ve / 
Fransız ricali 

Sol cenah: Deniz Hayelo, Şire ne inhisar etmekte olduğu söyle· taraftan işgali altında bulunmu -
Bir sinema _qıldızının dağlarında harBkette bulunmakta nebilir. Ve dün de İtalyan ta~·ya yor. · 

d b olup karargahını Ende Scla;ide releri Volkaitin bir çok noktala - iT AL YANLAR KARŞI KOYMUŞ 
gar ro u kurmuştur. Maksadr Al<sunı üze nnda yaptıkları uçuşlarda köyle· Asmara. 29, (A.A.) - D.N.B. 

• 

Holivvutta sinema artistlerinin rine yürümektir. Bu şehir yalnız re karşı bomba değil mitralyöz ajansının ttalyan ordusu nezdin • 
Noel yortuları münasebctile elbiseleri için büyük masraflar askeri bakımdan değil fakat hil - kullanmayı tercih etmişlerdir. E deki muhabiri bildiriyor: 

bir çok Avnıpa merkezlerinde si· yaptığı malumdur. Fakat öyle an hassa dini merkez olmak itibarile sasen gerek Habeş gerek asker mo Habeş - ltal~·an cephelerinde 
yasi faaliyet durmuştu. Çünkü dev laşılıyor ki geçenlerde bir apandi· çok mühim bir hedeftir. tör sesi duyar duymaz dağılrıı:ıyı vaziyet hiç de ttalyanlann aley • 
let a damlan yortu günlerini ge - sit krizi neticesinde ölmüş olan Merkez sol C'ennhı: Ras Se,·nm öğrenmiş bulunuyorlar. Ve üıy · hine devildir. Son çarmşmalar • 
çirrnek için merkezlerden uzakla· Gloria Mattan bu hususta rek·Jru bir müddettir kendisinden hiç.hah yarelerden artık ürkmüyorlar. dan ve ttalvan karakollarının Te
~rak memleketlerinin muhtelif kazanmrştır. Zira bu sinema yıl sedilmiyor. Bu her halde sevku1 . Şark cephesinde ve Ogadende Kazze nehrinin S..'l~ sahilinde 
nöktalanna dağılmışlar<ıır. Bu a · dızı öldükten sonra giyecek oia · ceyş sebeplerinden ileri gel:nekte tanı bir sükun vardır. tta!ya~·lnr çekilmesinden sonra Habeş 
rada lngiliz Başvekili Baldvin ile rak şunları bırakmıştır: dir. Bunun hedefi de Adua oldu - buralarda ınuhasamattan evvelki kuvvetleri lt:ılyanlarm sağ ce ; 
hariciye nazın Eden Londrayı ter (7,200) çift ipek çorap, (175) ğu söyleniyor. mevziledne kat'i olarak çekilınişe nahile temasa gelmi~ler ve netı-
ketmişlerdir. Eden noel yortusunu çift ayakkabı, (1,800) şapka. Bun :Merkez: Dekaz Kapeda, Tem- benziyorlar. cede bunlar dağılmışlardır. 
geçirmek üzere şimali lngilterede }ardan başka dağ gibi bir yığın bien'de büyük bir fa:ıliyet go~·ter YENl TAARRUZLAR HA- Habeşlerin Tembien yaylasına 
olan zevcesi ile iki çocuğunun ya • teşkil eden muhte1if cinsten C'S nıektedir ve Makallenin garbirıde ZIRLANtYOR yerleşmek ve daha ileri gitmek 
nma gitmiştir. Yalnız Fransrz dev ı Abbiaddi'nin ~imaline kadar iler· 

9 
•. • teşebbüsleri de kanlı mukabil ta-

let adamları ayanda mühim ka - vap ar. lemeğe muvaffak olmuştur. Lond:a, ... 9, (A.A.). Royteı arruzlarla akim bıraktmlnnştır. 
nunların müzakeresi 'devam ettiği Pilsudski'nin cesedi Merkez sağ cenahı: Ras K:ıssa Hab~ş~erın y~rm mu~abıl t:J~~: ITAL YAN KUVVETLERi ART-
için Pariste kalmışlardır. cen11p ı'stı·k met' d 1\ır k 11 ·· za .gı~şmelerı bekl~nıyor. Çtmku TIRILIYOR 

Geçen mayısta Varşovada öl · a ın en 11a ·a !' u· h t H b l N l 
uabeşlerin Noeli Le · C · · zerine ~rümektedir. ırı~ ıya~ a .eş ~rı_n oe oruç - Londra, 29, (A.A.) - GeC'en 
flj müş olan hıstan umurreısı ma· Sağ cenah: Dekaz Sebnlrn.t, l~rı bu~n ~ıtnuc:tıı·. !mparator hafta idnde ı:::uveys kana1ınrlA.h 
HnRe~lerm takvimler;i Avrupa reşal Pilsudski'nin cesedini muha Makal1en1n şarkmaa Omberta böl sımal cc-p~e~ n~. g.tmcsı na.zırh~- geçen Italvan asker ve harp le .:" 

hiris!lvanlannm takviminden ay· faza ~şi müşkülattan dolayı hir gesinde harekette bulunmakta - ları:'- te_sırını gostermek~edır. Şı- \•azımı miktarı miihim sureUe art 
rıdır. Onun için Habeşistanda no. mesele şeklini almıştır. Mare5~1in drr. n~~l~ekı. Ha be~ karargahlannda ımştır. Port 3aitten alinan haber-
e! vortularnun ikinci kanun ayı - cesedi Varnel şatosuna nakhlun· Habeş kuvvetlerinin bu hare . buyuk hır faalıyet vardır. lere ,göre geçen haf~ı. :çinde Ha-
nın (8) inde olacaktır. Hiristiyan muştur. Burada bir kristal tahut ketleri Makalleyi çevirmek ve 0 HABEŞLER KUVVETLi heşistana 10. 346 subay Ye as • 
lann an'anelerine göre noel baba içerisine konmuştur. Bu tabut bun rada bulunan !talyanlann ric'at Adisababa, 29, (A.A.) - Röy- ker, 29G6 ~e~çi. 17,416 ton le~·a· 
ak sakallr, kınmzı hırkalr, kırını· d~n bir h~fta. ~vvel tunçtan ~k~nci hattını kesmek istedikleri hi~<;ini terin muhabiri anlatıyor: zmu Harbıre. 388 t,.n rerız n, 
zı hiilfıhlt, sırtında byuncaklar do· hır tabut ıç~!ı~ın~.ko!1muştuı · ..,un Yermektedir. Son Habeş re5mi teh Cenup cephesi kumandanı Na- 5750 ton çimento ve 2222 • katır 
lubir torba veya çuval olduğu hal dan başka uçuncu hır ~~b~t d:ıha liğlerinden ve varı resmi malUmat sibunun yanında bir hafta kal - gitmiştir .. 
die~erinb~~anndınoocl~· ~pılm~tadı~Buda~mu~Mo · ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
cesi gece "'yruısmdan sonra aşağı lacaktrr. Bu gün:iişten tabut ıl3rt, L l hl k" ı Çanakkal~de hava 
iner. Daha evvelden'çocuklarrn o· beş ay için'de tamamlanınca tunç· ava )• n vazı• yetı• te )• e )• 
cak içerisine koydukları ayakkap tan tabut gümüşten tabut içeri~ine hücumu tccı üyesi 
larına biı'er hediye bırakır. Habeş konacaktır. 1ç içe konmuş olan bu Çanakkale, 29 (A.A.) - Ça· 
ıliristiY.anlan arasında bu a'det Ü~ ~but içerisinde.~ar~~lin cesc M h ı. f 1 B b k b. k .. nakkale Karahiıarında dün ıec• 
yôkmu.ş. Orada: noel baoa en"gü · dı bınlerce yıl. tabu halını muha. U a 1 er aş a anı lr aç gune 
zel hediye""olarak birj11arça' buğ . faza edecekmış. hava tehlikesine kartı •tıklan 
ô&.~ekmeği blrakrnmş.Çünlfü Ha··- ····-··-·•hfll11HMllMl•IOllMMftllhh-Qnıttmımmm kadar mevkiinden düşüreceklermiş maskeleme denemesi yapıldı. 
be11ler Mısıf-ekme'ği'ile tegaddi oa en nadir bir hediye olarak te - Bütün ıehirde üç tane sokak 
ettikleri icin buğdaY. ekmeği ora · lakki edilirmiş. fenerinin açık kaldığı ve hususi 

...---.-• > ,. • Paria, 29 (A.A.) - Dı• ıiyaıaı ihtilafın müstakbel inkiıafında 
'!J müesaeselerle evlerde yedi tane· 

U R •ı • } hakkındaki müzakereierin netice· manevi bir alaka suretinde tefs•r 
Uguay Usya ı e Siyasa sinin iyi maskelenmemek yüzün-r si bugünkü gazetelerde uzun U2G\. olunmaktadır. 

den hafif ıtık sızdıiı teıbit edıJ-· ı • • • • • k • ? dıya mevzuu bahis eclilmekted;ı·. llktetrinin batlangıcındanlieri 
1 gtSIDl DIÇID esıyor • HükUnıet gazeteleri bu muvaf- ltalyan gemileri her türlü hadi· di. 

itfaiye ve sıhhi imdat te9kili
fakıyeti münhasıran Lavalin nut· seden içtinap etmitlerdir. 

B J T 7 t •k t • • • ? tına yaptırılan maneV1'alar da &nua Va l anın eSlTl mı var • kuna atfetmektedirler. Halbuki Hatta Habeşistana harp leva· 
muvaffakıyetle neticelendi. Den8" 

muhalefet gazeteleri hadiseyi bat zımı ta!ıyan İngiliz vapurlarına 
Moskova, 29 (A.A.) - Uru -

6 uay işgi.!deri yarın Mos~ovadan 
ayrılacaktrr; Siyasal ilgilerin ke · 
silmesi n1eselesini tahlil eden tz . 
vcstiya gazetesi 1933 senesinde 
evvela Uıuguay hükumetinin hu il 
gilerin lillrulmasmı istemiş oldu ·ı 
ğunu _hatırlatarak diyor ki: 

''Uruguay hükumetinin bugün 
neden bu münasebetlerin kesilme 
sini istediğini izah etmek giiçtür. 
Acaba Sovyet hükumetinin Mon 
tevideo'nun bazı siparişlerine de · 
vam etmeği reddetmesi mi buna 

- ? sebep olm~tur .. ,, 1 
Bu gazete, Unıgguay'm ka · 

rannın Brezilya ile Vatikamn te .1 
siri altında verilmiş olduğunu tah.I 
min etmektedir. 

RUSYA PROTESTO ETil 
1\fontevideo, 29, {A.A.) - Sov 

yet clç~i B. Minkin dış bakanına 
bir nota gönderip Sovyetlerle mü
nasebatm inkitaıru bildiren irade-

de ileri sürülen sebepleri red 
tiu karan protesto eY-lemiştir. 

ve ka türlü mütalea ediyorlar. bile sokulmamıılardır. 
me yirmi dakika sürdü. 

URUGUAY PROTESTOYU 
. ALMADI 

:Montevideo. 29, (A.A.) - Dış 
bakam B. lhbalter Sovyet elçibi 
tarafındGn verilen notaya yakışık 
sız tarzda yazılmış olduğund:ın 
ötürü almaktan imtina etmiştir. 
B. tsabetler bundan böle elçinin 
diplomatik sıfatını tanımamakta 

olduğunu kendisine bildirmiş • 
tir. 

RUSYA iZAHAT iSTiYOR 

Moskova, 29 (A.A.) - ~ru~r ı 

vay bir takım esaaaız ittihamlar· 
da bulunarak Sovyet Rusya ile 

diplomatik münaıebet!erini kes • 
meıi üzerine Sovyet hükUıneti 

Uruıvaydan milletler cemiyeti 
vasıtasiyle bu ittihamların delil· 
lerini İslemek niyetindedir. 

Asıl ehemmiyet verilen cihet Paris ve Londra hükumetlerin· Ziraat enstitüsünün 
hükumetin 261 muhalife kartı ce, bunları yeni bir barış teşeb· müsamere&i 
304 reyle itimat kazanması değil hüsünde bulunmadan evvel ne 

Ankara; 29 (Kurun) - Zirs
f akat itimat takririnin ilk önce kadar zaman geçmesi lazım ge 

at enstitüsünün bu seneki mezun· 
reye konulması talebinin ancak leceğinin tayini düımektedir. Şim d 

ları ıerefine Ankara halkevin e 
Yirmi rey farkla reddedilmit ol diki temayül mümkün olduiu 

bir müsamere verilmi,ıir. 
maaıdır. kadar ağır hareket etmektir. Bu mÜ!:amereye enatitü dekanı 

Bu yı"rmiden ıaylav olmak iti· Yeni zecri tedbirler meaeleıi· 
profesör Falge baıkanlık etmif 

barile bakanlar çıkarılırsa ekseri ni ancak daha ziyade geciktir · 
yet beı kitiye inhisar eder. Mu· meleri kabil olmadığı takdirde tir. 
halif ıazeteler Lavali muarız mevzuu bahsetmektir. Kokainden Ölen bir kişi 
saylavlar nezdinde ıahıi teıeb· Sunday Express de ıöyle ya2f Ankara, 29 (Kurun) - Anka· 
büılerde bulunarak itimat reyi yor: rapalaı müstahdemlerinden Ra· 
istemekle tahtie ediyorlar. Muha· iyi malUınat alan Londra ma· fail noel yortusu günü evinde 
lif matbuatı kabinenin ilk kanun bafilinin kanaatine göre Franıı:r: kendinden geçmiı bir halde bU
içinde yuvarlanacajına muhak parlamentosunun İngiltere lehin· lunarak nümune hastanesine ıir 
kak nazarile bakmaktadır. deki temayülü neticesinde Fran· türülmüf, fakat orada ölmiiftür. 

YENi TEŞEBBÜSLER NE ıanın zecri tedbirler meseleıinde Sebebi fazla kokain almaktan 
ZAMANA daha uysal bir hareket beklene· doğan zehirlenmedir. Ceaedi Jı· 

Londra, 29 (A.A.) - Obser· bilir. tanbula morga gönderilmittir. 
ver gazetesi yazıyor: Akdeniz lngiltere Akdenizde yeni ted" ------------
devletlerinin lngiltereye verdik · birler alacaktır. Çünkü bugünkü vüz hareketlerine ıevkeclecek" 
leri cevaplar ltalya tarafmdan zecri tedbirler bile İtalyayı tec~· tir. 
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1 itaretler 

Fransada yeni 
bir karar 

SUngüaünün ucuna "hürriyet,. i 
bir bayralı gibi taltarak Avnıpcr 
)'t b'lftan btı1a doltı1an ve hürri· 
Yet huabına yıllarca giyotin İfil!" 
fen F ran•a üçüncü cumuriyef 
deorinde in•an hürTiyetlerinden 
Wri olan cemiyet kurma hürriye· 
tini •lıboğaz etmeli bir .al&hr 
Yet laalinde hükümete terkedi· 
l'or. 

Bu salahiyete 11öre hükümet ir 
teJifi .zaman iateJiği cemiyeti 
dafıtabil ecektir. 

1189 un Sankülotunu kulağın

tlcn tutup mezarından kaldırscr 
nız, karıını:.z:a alıp: 

" - Hülıiimet iıtediii zaman 
İatetliği cemiyeti kapatacak dese· 
niz, takke•i btı1ından fırlar: 
"- Hayır der, olamaz bu. 

Sonra .Ue Hukuku Bqer Beyan
raamuini bir Amentü gibi olrur. 

Montnkiyö bu karardan haber· 
tlar olu: 
"- Naal, naaıl hükiimet ler 

tlin salahiyetini tahdit ediyor. 
Bu, atla demokraaiye uygun de· 
lildir. Maamalih bir müıahedtr 
tlir. Getirin kalemi, holJıayı "Ka· 
nunlann Ruhuna,, bir laaıl J'alıa 
Ucivc edeyim ... derdi. 

Kont Mirabo, bu kararı ititH 
lıendi kendine mırddanır: 

" - Bana kraldan biraz para 
aldım diye yih elli •enedir M;ylf!" 
metlilılerini bıralımadılar. Halba· 
iti ben lırala bu kadarcık ol.un 
•al&Myet bile i•temiyorJum. 

Hele bakın ıunlara ... 

Dn Jokumncrı asrın malı nJ11., 
ölrnı1g liberciller, bu hadiıe önün
de böyle düıüneceklerdir. 

Fakat bu Jüıünce ölülere ait· 
tir. Y aııyanlara bakaraanı:.z: dava 
aluinecltr. Mücerret liberalizmi 
rnüJalaa etlen, ona taraftarlık ~ 
denle.·i görecek olur.anız hayret 
ederainiz. Gördüğünüz marı:.z:ara 

•izin mantığınızı alt Ü•t eder. 
Cemiyet hürriyetini müdafaa 

elen •alın •aiıJır. Cemiyet hür· 
riyetini kaldıran onun aoludur. 

Bir dükkan yandı 
Yangın mangala yakın 
kağıtlardan çıkmış 

Asma altında berber Fettahın 
dükkanından evvelki gün bir yan
gın çıkmıştır. Yangın Fettahın 19 
yaşlarındaki çırağı Alinin man -
gala yakın olarak bıraktığı gaze -
te kiğrtlannm tutuşmasından ol· 
muştur. 

Kağrtlann yanması yakında bu 
lunan sandığa de. sirayet etmiş ve 
yavaş yavaş bütün dükkanı sar -
mıştrr. Yangını etraftan gör~nler 
derhal itfaiyeye haber vermışler, 
yefo:en itfaiye yangının daha faz
la il~rlemesine meydan vermeden 
söndürmüştür. Dükkan sigortalı -
drr. 

OTOMOBiL ÇARPTI - Şo • 
för Mahmudun idaresinde bulu -
nan 2260 sayılı otomobil Ameri
kan sefarethanesi önünden geçer 
ken hamal Mahmurla, çarparak 
yaralamıştır. 

BEYGiR ÇARPTI - Unkapa
nmda Atlamataş caddesinden geç 
mekte olan, Balatta Dirik cadde
si sakinlerinden izeli Aliye sütçü 
Tahiirn beygiri çarparak hafifce 
yaralamıştır. 

KAVURMA ÇALARKEN -
Fatih Atpazan caddesinde 40 nu
maralı evde oturan Mustafa, ev -
velki akşam Taşçılarda bakkal 
Kostinin dükkanından bir teneke 
kavurma çahp kaçarken yakalan
mıştır. 

RAKI YOZONDEN - Topha
nede oturan Haşim Ortaköyde 
oturan Cemilin aralannda bir ra
kı ısmarlamak yüzünaen kavga 
çıkını§, Haşim Cemili sustalı ça
kı ile bacağından yaralamıştır. 

KUMAR OYNUYORLARMIŞ 
li1on0»do Çsu'9Amha. oaddonin -

de lbrahimin kahvesinde Ali, Nu 
ri, Sadık ve Emin admda dört ki
şi iskambil ile kumar oynarlarken 
meşhut cürüm halinde yakalan -
mışlardrr. Kumar masasmda ( 40) 
kuruş para ile (52) yapraklı bir 
deste iskambil bulunmuştur. 

BACA<1INDAN YARALANDI 
- Macar caddesinde Arnavut 
sokağ'ında oturan l van oğlu Mığr 
diç Top~ular caddesinde oynar -
ken aktar Karyisi mezarlığrndan a 
tılan bir demirle bacağından ya
ralanmıştır. 

Bugünün merkez cereyanıdır. "',_1""111"'-
111

""'"'"
11111"'"''"*'"""'-""11

....,,,_,_,_, .... ,_ .. 

Dölarok Mirabo'nun, Monter ne manalar ifade ettiğini anla· 
lıiyö'nün liberalizmini bir kale mak güç deği!dir. 
wibi, bir kalkan gibi kullanmak Libera!izmin ken:li bünyeah· 
İatiyor den geen bu tezatlar ortaaında 

Günler yeni karakterlerle, yeni 
zaY".ırctlerle önümüzden akıp gi· 
diycrlar. Ayni Franaa bundan iki 
ay önce 1881 tarihli matbuat kcr 
nanana Ja oldukça müthiı bir 
lıayıt koydu. Franıı:.z: matbuatında 
aı •• k yabancı devletlerin btı1ve· 
killeri ve hariciye nazırları hak· 
kında luılıarctli aö:.z:ler yazanlar 
devlet reiJerine hakaret etmif gr 

bi caalanacaklardır. 
Liberal bir memlekette bunun. 

re::ılist de::let adam'arına diiıen
vazile mücrrret man~ık te:.z:a•la
rına bakmadan yürümek ve re:ıll· 
te ire teması kaybetmemektir. 
Gün!erirr.iz "1789,, ychut "1848,, 
günlerinin ayni ol•aydı inaanlar 
yine ıokaklara hürriyet, hiirriyP-t 
Jiye lırlarlardı. 

Fakat ayni inaanlar bugün ce· 
miyetin hürriyetini tutmak için ce 
miyetleri kapama ulahiyetini 
h~hiimete veriyor. 

Sadri Ertem 

inhisar !ar idaresi Ömer 
A bit hanına taşındı 
İnhisarlar genel direktörlüğü 

bugünden itibaren yeni taşındığı 
Omer Abid, ve Abid efendi han -
}arda işlerine başlıyacaktır. Yeni 
tutulan hanlarda, tütün, tuz, şu -
beleriyle memurin müdürlüğü bu 
lunmaktadır. 

Bu daireler için 95 oda ayni -
mıştır. 

Inhisarlar idaresinin muhase -
be dairesi, Galatadaki yine eski 
bmasında bulunacaktır. Lev~mı 
dairesi de birkaç gün evvel, Ka -
bataşta inhisarlar idaresine ait 
binaya taşınmrştı. 

İnhisarlar idaresinin evvelce iş 
gal ettiği bina ise, şimdi tamami
le Cumuriyet Merkez bankasının 
İstanbul şubesine kalmıştır. 

inhisarlar idaresi yeni taşmch -
ğı hanlarda bir sene konturat yap 
mıştır. Söylendiğine göre gelecek 
sene inhisarlar idaresi Ankaraaa 
Yenişehirde Devlet mahallesinde 
yapıltnakta olan binaya taşınacak 
tır. Şimdilik bu binanın yalnız 
gümrük ve inhisarlar vekaletine 
ait kısmı bitmek üzeredir. İnhisar 
lar idaresi için bu binanın yam 
başına pavyonlar ilave edilecek
tir. • 

Yabancı doktorlar mua
yenehane açamıyacak 
Sağlık bakanlığı tarafından, ü

niversitede bulunan ecnebi prof&
sör ve ®ktorlar için birer mua -
yene defteri hazırlanmasına ka -
rar verilmistir. Bilindiği üzere bu 
doktorlar, Üniversitede yalnız UP 
lim için bulunmakta ve hasta te -
davi edememektedirler. 

Sağlık bakanlığı, doğrudan aoğ 
ruya değil, fakat herhangi bir has 
tanın tödav.isine onlan bir mijte -
hassıs olarak iştirak ettirmeyi dü
şünmüştür. Bu suretle ecnebi pro 
f esör ve doktorlar lfonsultasyon • 
larda hazır bulunabilecek, ancak 
bulunduğu gün ve tarihi bakan -
lık hazırlamakta olduğunu yaz • 
dığımız deftere kaydedecekler -
dir. 

Gümüş mecidiyeler 
Gümüş mecidiyelerin şubattan 

itibaren tedavülden çekilecefine 
dair yapılan ·tebliğat üzerine 
darphaneye mühim mikdarda me 
cidiye gelmeğe başlamıştır. Bu su 
retle gümüş stoku darphanede 
fazlalaşmış bulunmakta ve hariç. 
ten gümüş ithaline de lüzum kal
mamaktadır. 

Elektrik inecek •İ? 
Her üç ayda bir tetkik ve tes • 

bit edilen elektrik,, hava gazı, ter
kos, ücretleri tarif el eri yeniden 
tayin edilecektir. Elektrik şirke
tinin,elinde eskiden alınmış kö • 
mür olduğu için fiyatlann dii.şm~ 
mesi lazımgeldiğine dair ileri sür 
düğü itirazın bir komisyonda tet
kikına karar verilmiştir. 

Resim sergisi 
Kadıköy Halkevi ressamlan 

sergisi açılmıştır. 10/ 1/ 936 yaka
dar devam edıecektir. 

, 

Şeker bayramı 

iyi havaya rastladı 
neşeli geçti 

Bu yıl Şeker bayramı diğer yıl 
lara göre neş'eli bir halde geç 
miş bulunuyor. Bunun en başlıca -
sı kif ortalanna tesadüf eden bay
ramın, bir ilkbahar havası kadar 
güneşli bir hava içerisinde geçmiş 
olmasıdır. Bir çok kimseler bu gü 
neşli havaden istifade etmek için 
sokak ve cad<ıelere dökülmüşler, 
bir çoklan da palto ve pardesu 
lannı çılWınışlardır. Bilhassa, ço· 
cuklar üç gün bayramı bir hayli 
eğlenceli geçirmişler, eğlence yer· 
leri de çok iş gönnüşlerdir. 
.. ~~~m ilk günü Kızılay ü 

çuncu gunu de çocukları esirgeme 
kurumu tarafından ıw.et dağrt.d 
mıştır. Bayramda en fazla göze 
çarpan ve kalabalık olan taraf Be 
yoğlu tarafıdır. Tiyatrolarm, si -
nemalann sat (~1) den başlıyan 
ve saat 22 ye kadar süren matine 
lerine binlerce ki§i girip çıkmış -
tır. 

Bayramın üçüncü günü olan 
son günün hafta tatiline rastlama 
sı da kalabalrfr bir derece daha 
arttırmıştır. 

Bu yıl Şeker bayramının yıl -
başına yakın olarak gelmesi halla 
ikinci bir eğlenceye daha hazır . 
l~ktadır. Y ann gece yılbaşı ge
cesfüir. Memleketin her yönünde 
halkın yeni ytluu hoç geçirmeleri
ni temin için bütün eğlence yerle 
ri büyük hazırlıklara başlamışlar
dır. 

Gümrüklerde ye•İ 
antrepolar 

Liman ihtiyacını kal'§Ilamak ü
zenı evvelce yapt11'M81Da ba§la • 
nan ve yanda kalan Sirkeci an. 
treposunun tamamlanmasına ka -
rar verilmiştir. Doğnıdan doğnı • 
ya liman ihtiyacı diifünülerek ve
rilen bu karann tatbilandan son
ra ye.ni anttepolar da İn§& edile. 
cektir. Bu antrepolarm yapIBI i

çin tstanbula oıta bir hesapla bir 
yılda gelen eşya mikdan esas tu
tulmuştur. 

Diğer taraftan, şimdi Sirkecide 
bulunan gUmrük binalan vapur • 
!ardaki eşyanın doğrudan doğru. 
ya antrepolara boşaltılmasına im
kan bırakmamaktadır. 

Bunun için gümrük Dinalan iize 
rinden geçirilecek havai bir hatla 
eşyanın vapurlardan antrepolara 
nakli de düşünülmektedir. 

Telefon kadrosu 
Telefon idaresinin kadrosu, te

lefon işlerine ait hazırlanan k. 
nun çıktıktan sonra kat'i şeklini 
alacaktır. 

Verilen bir habere göre devlet 
memuru olamıyacaklara yeni kad 
roda yer verilmiyecektir. 
Diğer taraftan işletmeden çeki 

len mgiliz mütehaaıs Madil'in 
yerine posta ve telgraf fabrikası 
~irektörü Me~et Ali getirilmiş
tır. Mehmet Ali santrallara ait 
teknik i§lerle megul olacaktır. 

Şelarimüde bayram pnii alınmq ruimlerden: Beyaıtmeydanında ablan toplar, Huinen,ejlenen ~ocalrlaı: 

Atatürk'ün 
Ankaraya ayak 

bastığı gün 
'Z1 ilk kanun cuma günü Atatürk'. 

ün Ankaraya ayak bastığının on al • 
tıncı yıldönUmilne rastlıyordu. Auk .. 
ra bu büyük giinU cşndan kutladı.. 

ilbay Nevzatla diyanet işleri reis.f RI . 
fat ve saylav Yahya Galipten mürek. 
kep bir heyet Atatörk'e Anbrablana 
sevgi ve aygılannı sundu. 

Şehrimizde de Ankara Llsesir.den 
yetişenler kurumu lstanbal Halke • 
Yinde toplanarak içten gelen bir tiJ • 
renle bu gilnil katladılar. Su, bUytik 
gtin mUnuebetlle Falih Rıfkı Atay•m 
"Ulas" arkadaşımızda çıkan bqyau. 
sml' aynen all)'Oraz: 

Ankara dersi 
Atatürlı, 1919 yılı birinciJıônfın 

ayının 21 inci günü, ilıindiye doi· 
ru, Dikmen tarafında, Kuıl101raı 
ütüntlen AnJrara'ycr 11eldi. lrnpor 
ratorlalıi orduandan rekiltlifitf 
Jenberi, vataml,,,lıktan 11GYri ar 
latı yolıta. Tiirlı milletini laırtd 
malı üt.lifi •n ona öldiirmefe 
#tarar veren imparatorlalı, millet 
balnmınllan,,,., Ulam,,..,.,,.,_. 
nan irim oldafanu ClllCCllı 1922 ya· 
lı ilrincitqrin ayının birinci Pıaa 
anlı)'GC(llıhr. Hallı için iu, llfll' 
tala Kemal atlı, hi, bir zcuncın 

7ere Jİİff'Iİ~n bir Hler sanmiı 
idi. 

Bütün silain ve rala lnnwetlerı" 
nİ%İ topl17G1"alr, AnJrara' mn, 21 /. 
Xll/ 1919 ilıinJi aaallaine dönii
nüz. l.tanbal, dalta, 11 Pin aon· 

ra, igol olııntM:akhr. Bü7i/t Mil
let Mediainin toplarunama daNı 
~ tq oar. Birinci lnönü harbine 
lıaJar 6ir 7'1Jan lala zaman w•· 
receldir. Saluırycr me,,Ian rnııltil' 
re6ai 1921 tıfadOMtHla 1Hqlı711· 
cakhr. lqanlar, saray ~efelerini 
Anlara 7alıınlanna lıaJar ••tirr 
celı, 6oqanlar, düpnan ordrurl 
nan top ..lerini Anhra'dan dıL' 
7U7aı:alıhr. Da,ınan, YaJtllartlan 
birinin mulıaini talıınaralı, ,,,,,.. 
tala Kemol'in Ütas70n euimlelıi 
)'Cilalı odama Aotltır -1aılacalto 

tu. Bi~ lııııtlar İlklml,,...,_ 
sa/eri, bittilıten sonra, lıuluınıld' 
c:alıtır. O, oalam laırtarmalı isin 
ate, 6o711na gidflrhn, Orulan lırır
taltıt:tılJanm diifiinerelı, ae~e 
ellerini offıtıallliar 6alımaı:ak 
hr. 

Şimıli Nfon H fllf ycrpclan tJI' 

raırulan, elelttrilı ıplılan oc d' 
luuya •öl•eleri altınJa, aJolı 
coıldclcrini •~lifini% 6a Anlıara, 
1919 Ja Ona bafnna 6-tıfııwlan 
hri, lffqat Jenen biiY!i/t ~ 
lıotin, alı lıara, CiCi tatlı, 6iilin 
t«ribelerlnden 11~ti. H.,-nı1.,. 
tü 6ir den almqhr: Atatiri'e 
.,,. Onan aerine inanmalı! Aw 
tiirlı'ten oe Onan eserinden a7"1-
mamcalı ! Ba, ycrlnu T iirlı 1ım1a· 
lapman tarilıi tlefilJir: Onan, 
en malı •elecelttelıi talü de 6cı 
der.in içiruledir. - Ulu:ı -

F. R. ATAY 



Çıkmadığımız günler içerde, dışarda olanlar 

Laval Fransa meclisinde hücuma 
uğradı, fakat itimat kazandı 

Habeşistanın sulh sart1arı - Habeşler kazanıyor - Belçika 
kralının teşebbüsleri - Sovyet Rusyanın yardımı - Dış 

Bakanıınızla Laval arasındaki konuşına 
Noel yortulaı1 esnasında 1talya gul olmak lfızımgeldiğini söyle . 

ve H.abeş harp cephelerinde mü - miştir. 
him askeri vakalar geçmediğine Lavalin ~özleri birçok defa ~oı 
dair Londradan 27 tarihile bildi- cenahın şiddetli ~lücumlariyle lic
rilen telgraflara rağmen, Habeş silmi . Lavaldan sonra söz alan 
hiikfuneti, l\fakalle yolu üzerinde 1 sosyalist part'si lideri şiddetli hii
Habeş kuvvetlerinin muhtelif 1 - cunılarrla bulunmuş, Lavalın ~ah
talyan mevzilerini işgal ederek si bir siyaset takip ettiğini, kol -
kanlı bir muharebe yaptığım bil- lektif emni ·eti zay•flattığınT, harp 
dirmcktedri. Diğer taraftan bay . haYa~ını \"aratan kencl'si olduı?:ll · 
ramın ikinci günü gelen telgraf- nu, vi.izu11~uz. cern ·ets'z hareket 
lar bu muharebeleri teyid etmek- ederek adi bir da averc <'evirmi~ 
te, fazla olarak Habeşlerin ayni birçok sözler ~i\vlenmiş ve ertesi 
yol üzerinde, ttalyanların evvel - günkü celsede. Milletle!' Cemiye 
ce eline geçmiş bulunan Abi- Ad- bulımriu.vunu ileri sürmü~tür. 
di şehrini işgal ettiğini de ilave Hükumetin lehinde aleyhinde 
etmektedirler. 27 ve 28 ilk kanun ti paktıma riayet edilerek sulh icin 
I.,rünleri, netice itibariyle, Habeş- ça1 rt-•na'ı tcınern'si izhar er~il!İıiş 
~eı;n lehinde geçmiş sayılmakta- ve 261 re~·e karşı 304 reyle hükume 
dır. Bununla beraber İtalyan men te itiınad bevan edilmiştir. 90 ra
balan, Mareşal Badogliyodan ge dikal ~o~Ynlist hükfünet lehinde 
len bir telgrafı yaymahia ve kan- rey veııniştir. 
lı çarpışn~a!ardan _sonra !~aly~n Sovvet Rusyanın 
kuvvetlennın eskı mevzılerme 
döndüğünü söylemehiedirler. cemiyete yardımı 

Cenup cephesinde ise, iki gün, 
oldukça sükunet içinde geçmiş, 
Habeşler ilk defa olarak bir si -
per müdafaası tertibatı almaya 
başlamışlardır. 

Siyasal mahafilde 
Afrika topraklarında harbin de 

vam ettiği iki gün, siyasa saha -
smda da durgun bir vaziyette 
geçmemis bulunuyor. Bilhassa 
Belçika kralı Leonoldun lngilte
ı·eye yaptığı son hususi ziyarete 
ehemmiyet verilmekte, ve bu, ln
g-'liz - tHılyan anlaşmamazlığım 
r,iriermek için iyi bir hatve sayıl -
l" kladır. Bununla beraber iki gün 
içerisinde gelen siyasa telg-rafla
ıından, bilhassa Gazete del Popo
lonun neşrettiği bir makale, Av -
rupada :veni bir harbin başlama
sına ait İtalyan düşüncelerini gös
termek itibariyle ehemmiyetlidir. 
Yan resmi bir gazete olan 'del Po 
polo, ttalyaya yeni toprak veril -
mek siyasasının terviç edilmediği 
takdirde, "Vaktmda yapılacak 
bir muharebe,. nin daima mevcut 
oldui{unu bildirmekte ve böyle 
l)ir harbin vaktini de ltalyan 
oüsmanlarmın değil. doğmdan 

. Ôoğruya Italyanm takdir edece -
ğini ilave etmektedir. 

Fransız m~clisinde 
Diğer taraftar Fransız Başvekil 

li mecliste dış siyasa hakkında i
zahat vermiş, on gündür vaziye -
tin fenalaşmış olduğunu, İngiliz 
dış bakanının çekildiğini, Habeş 
hiikfıınetinin sulh teklifini reddet 
tiğini, İtalya hükumetinin bekle
nnn hüsnüniyetini göstermediği -
ni, zecri tedbirlerin tatbiki yüzün 
den İngiltere Ttalya tarafından 

tecavüze uğrarsa !ngiltereye yar
dım edeceğini söylemiş ve demiş 
tir ki: 

- "Böyle bir tecavüz olursa 
Fransa tarafından kendisine kara 
da, havada, denizde yardım taah
hüdü alınmasında bir dakika te
reddüt etmedim. Zamanında İn
giliz elçisine söylediğim hu söz -
leri burada alenen tekrarı vazife 
bildim.,, 

Diğer taraftan Sovyet Rusya 
ile Polom·anın .A kdenizdeki !n -
liz kuvvetlerine karşi bir İtalyan 
taarruzu vukubulu:.ığu takdirde 
kendi hava kuvvetlerini Uluslar 
Kurumunun emrine verecekleri • 
ni blldirmek üzere olduklan da 
rivayet edilmektedir. 

Dış Bakanımızla Laval 
arasında 

Ayııca Deyli Ekspres gazetesi 
ae şu ha15eri vermiştir: 

Türkiye dış bakam TeVfik Rüş 
tü Aras Fransız Başbakanı La -
valla Bir komışma yaparak Ak -
deniz meselesini konu§muş ve her 
hangi bir harp vukuunda TUrki -
yenin hava kuvvetlerini Uluslar 
Kurumunun emrine vermeğe ha
zır olduğunu bildirmiştir. Bu söz 
]erden sonra Rüştii Aras, Laval -
dan Fransamn bu meselede ne 
yapmak istedfüini sormuştur. La
~;al, İtalyan-Habeş ihtilafında 
Fransanm bir uzlaşma yolu bul
mak için c:alıştığmı fakat herhan
gi bir ihtimal karşısında da Ulus 
lar Kurumunun misaklarma ria -
yet edeceğini söylemiştir. 

Habeşistanın sulh 
teklifleri 

Röyter ajansına göre Habeş 
imparatom şu şartlarla sulh yap
maya hazır bulunduğunu bildir -
miştir: 

1 - Habeş topraklan ltalya.n
lar tara fmdan bo~altılacak, 

2 - ltalya tazminat verecek, 
3 - Devletler Habeşistanı hü

kümranhk hukukunu haiz hir dev 
let olaı·ak tanıvacaklar. 

Habeşistanla ltalYa müsteml~ 
keleri arasında.ki hi.icludu Millet -
leı· Cemiyeti tayin erlecek , 

5 - Habeşistan finansal ve i
dari meselelerde ecnebi tavsiye 
ve müzaharetlerini kabul erlc>cck 
ancak ltalyan mennını kabul <.'t -
miyecck. ' 

RöYtcr muhahirine göre Habeş. 
liler tazminat istemekten vaz ge
çece!~ler~e de diğer noktalarda 
sonuna kadar ısrar edeceklerdir. 

Diğer mem'eketlerde 

tinli halk mümessillerin~ teşrii 
ınecl's hakkında ortaya çıkarılan 
dedi kotluları anlatmış \•e yeni 
projt• ile Fifü:tinin manda altın -
dan kurtulmak i~tiklale değilse 
bile ona müşabih bir duruma ka- Makalle mmtakasında, kayatar araaında ltalyanların kurduk.lan 
vuşacağını söylemiştir. bir raelyo din leme istasyonu 

4 Hicaz kralı 1bnisuud seyaha- -----------
tina d-evam etmektedir. Bu ara -
da Elbahreyn hakimi şeyh Ahmet 
Ihni tsa ile ele görüşmüştrr. 

~ Yeni sene münasebetivle tn -
giliz Başbakanı bir bildirik neş -
retmiş ve ticaret hayatının yava~ 
fakat ağır bir surette ilerliycrek 
iş::izler;n azaldrğını bildirmiştir. 

Havay adalarında Hilo şehrinin 
su hazinelerini tehdit eden lav a
kıntısının ceryanmı dğiştinnek 
mak:adiyle biı· çok askeri urak -
lar Aunaloa volkanını bombalardı 
man etmişlerdir. 

• l\lacaristanda üç petrol kuyu 
su atcl almış ve ancak on saat 
sonra söndfüiilebilıniştir. 

"' Fransı.z savlavlar kurulu ha
va müdafaası için 700 milyon 
franklık bir kredi k~bul etmiştir. 

4 Arnavutlukta lşkoclrayı su 
basmıştır. 
~sene rnnu mi.inasebetiyle Bul

garistanda 40 sivasi mahkum af-

Lindberg lngilterede ! 
ikinci çocuğunu da kaçıracaklarmış 

Meşhur Amerikalı tayyaı·eci 
Lindberg, üç gi.in evvel karı::ı ve 
çocuğu ile be!·aber gizlice tngilte 
reye kaçmıştır. Tayyarecinin bu 
mecburi hkreti etrafında Avrt:pa 
ve Amerika gazetelerinde mühim 
neşriyat yapılmakta ve hicretin 
sebepleri anlatılmaktadır: Söylen 
eliğine göre, Lindberg Amerika · 
dan bir hayli uzaklaşıncaya ka 
dar bu havadisi dışarıya. yayına -
ınak istemi~. hatta Amerikadan 
çıkışının hiç anlaşılmaması için 
biletleri bile vapurda almıştır. 
Lindbergin bu gizli hareketlerle 
yegane arzu~u. üç buçuk yaşında. 

ki oğlu Con'u yeni bir haydut te' 
cavüzünden kurtarmaktı. Çüukiiı 
son zamanlarda ana ınektc'tiine gı 
den Con, bir otomobille e\•C dönet 
ken, meçhul bir takını kimseler U\ 
rafından otomobil sıkıştırılmış v• 
çocuğun zorla bir resmi alınmış ' 
tır. Lindberg'in Aınerikadan ay • 
rılmasma bir diğer sebepte ilk çer' 
cuğunu çalıp öldüren ve idam edil 
mek üzere olan Hauptman'm ida· 
mı dolayısile yeniden gazeteleriJI 
diline düşmekten kaçınmasıdıt• 
Lindberg fenni araştınnalauni 
artık Avrupada devam edecektir• 

fedilecektir. · 
"' Meşhur sinema yıldızı Kate -

fon Nagi F.ransada gizlice evlenmiş 
tir. Merasimde her iki tarafın şa. 
hitlerinden ba~ka kimsenin bulun 

r KON OM. 1 Sulh Lavale baglı 
.. t:.iiiiiiiiiiiiı_.._.....-..._._ ...... ..;;;~.;__;~' (Ustyanı Birind.4~) ' 

madtğt bi}dirilınektetlir. 

Dahilde 
Elma ı·hracatımız Varıova, 29 (A.A.) - Lehii 

lan millbuau, D•y Lavalın f'ran 
• tt• k t sız ıaylavlar kurulundaki muvaf' 

• Japonyamn bizden yağ talebi gı 1 çe ar ıyor fakıyetini büyük bir ıevinçle kar 
ne karşr ilk parti olmak üzere 
5.ooo ton zeytinyağı gönderilmiş· Almanya ve Norveçte kuru tılam~ktadll'. 
tır. Parıs, 29 (A.A..) - Saykevlat 
~ Alman birleşik sigara fabri - Türk elması arıyorlar 1 kurulu finans komisyonu, 1936 

kala>J trüstünü temsil eden bir Bu ıene taze meyva ihracatı- bütçe projesini bu sabah yeni 
heyet şehrimize gelmiş ve tütün mızın gittikçe arttığından evve!· baıtan tetkik etmi,lerdir. Komi•• 
vaziyeti üzerine tetkiklere başla-mıştır. ce ele bahsetmiıtik. Son günlerd~ yon, saylavlar kurulu tarafmd~o 

"'1mralı adasında çalışan mah- iki büyük firma tarafından Al· tanzim edilmi§ obn m~tin fü::cr;n~ 
kumlara ltı.zım olan iptidai mal - manyaya 1000 sandık elma gön· de senato tarafından ycp:lart 
zcme Ycdihlıledc umumi harp za- derilmiıtir. tadilatın pek azını kabul ctmit• 
manmdan kalma , in~aat malze. Bundan ba§ka Mısır, ve Suri.· tir. 
mesiylc temin edilecektir. iki kurulun itilaf etmesinin 

~Kendilerine bavraından evvel yeden de kıflık kavunlar istenil" 
kt d" müşkül olacağından korkulmak· 

para tevzi crlileceği haber verilen me e ır. 
gayri mübadiller ' hu işle uğraş- Bundan bir kaç gün evvel bir tadır. Bu projenin iki meclis a• 

malarma rağmen, bh· netice ala- firma Türkolise müracaat ederek rasında uzun müddet mekik do· 
madıklarım söylemektedfrler. Norveçe taze meyva gönderece- kuyncağı sanılıyor. 

.ıı: Avusturya bizden hin kental Londra, 29 (A.A.) - Bir ka~ 
k · · ğinden liste istemiıtir. Alınan ma 

yumurta almaya ·a''at" verınıştır. gün tatilini York .. ayr'da gerird 
G 1 b. h t ı 1 edek· lumata göre, Türkiye elmaları T Y e en ır eye rnzMın ·ı yu- dı .. baknnı Bay Eden bir kanund 
muıtalan tetkil:a ho:ışlaımşbr. Norveçte ele yeni ve büyük bir "j; 

.ıı:çekslovak rej'~i menılekiti - rağbet görmeğe ba§lamı§tır. sanide Londraya dönecektir. 
mizden tütiin almaı, icin halırlık --· .... - ·-·•11 

• 
1 

pd . Türkiye elmalarının bu •ene S 
yapmaktadır. Bazı fırınalar Çckos Naşit - Ertugt;rul adi 1 k f ·d • ! içinde, ümidin fevkinde aldığı bu 
ova -yava Diizcc. I an e.", ve z- ragvbet kar•••ınela elu"•ünülecek 

mit, ın.,hc;u1Jcrin"1 cn niinıuneler T•
0 :ı-

gÖnclernıiştir. meseleler vardır: 
~Afvon l·aç.,J:c·ılıirından maz • Her §eyden evvel, Rize, Trab-

nun Çipurt'un 5000 lira mali ke - zon, Gireıun gibi yerlerde yani 
fa1etlc tahliye ine karar Yerilmiş-
tir. 1 / 1 ekıi elma yetiıtiren mıntaka· 

'!- Bu yıl Muğla vilayetinc!c lardır. lstihsalatı arttırmak lazım 
2,300,000 kilo tüfün ycti~miş \'l' geliyor. Bunelan başka o mıntcr 
hepsi satılmıştır. kalarda elma ihraç eden tüccar, 

HALiDE 
Şch:adebaşı TURAN Tiyatrmıunrlo 

Bu gece saat 20,:ıo cı ... 
HALK GECESi 

Onlar Enniı 
Muradına 

vodvil 3 perde 
Her tarafa tramvay 

Telefon: 22127 
henüz ambalaj iılerini öğreneme· ------------

Mesut bir evlenme mi§lerelir. Ekonomi bakanlığı bu Takse pulları basılıyor 
Cumuriyet arkadaşımızın neş - gibi tüccara ambalaj nümuneleıi Parasız postaya atılan mekiuP' 

riyat işleri direktörü ve tanmmı':iı:; .. t l"d' D'v t it A . gos erme ı ır. ıger ara an ı.r ların pul bedellerini gönderilen -
gazetecilerimizden Bay Abidin d l · ı l 
Daverin kızı Nilüfer Daverle Cez- rupa an yapı an yem ta ep er a· lerden almak üzere ·zarflara ya -B. La val bundan sonra beklen

meyen bir l1ad1senin haru Gıkara 
bileceğini. bundan korktuğunu, 
barış tekliflerinin öldüğünü fo -
kat iş birlfüinin Avrupa emniye • 1 
tinin en mühim unsuru olduğunu, 
yaptığı hareketlerden nişman bu
lunmadığını, bugün lazım olan 
şeyin Avmpadaki buhranın önü
ne ~eçmek. Milletler Cemiyeti 'I 
f)rensJpler:ini hic bir sekilde ihlfll 
etmeden ve istikhaJ için mfüeka-

1 bil cmnivetleri hi bir suretle za-

mi ReŞit Şahip Kiraym nikahla - rasında kuru elmaya ela rağbet pıştmlacak takse pullarının· b• -
"" Gelecek ayın yinni altısın - rı ~·arın saat ikide Beyoğlu bele- vardır. Trabzonela bir müeHese, sılmasına başlanmıstır ' 

da nisb'i urnl ile yapılacak Yu - diye dairesinde yapılacaktır. Her Avrupadan getireliği fırınlarda ___ .!,. . ~ 
nan secimi icin Başbakan kralı _.,, 
Si yoİunda • alman tedbirleri iki tarafa saadı2t temenni ederiz. kurutma usulile, elma kurutmak- kaklarda iplere eli:ı.ilmİf ve ,:. 
dan yeni secimin hilesiz y::ırrlma- .......... KAZANLA .... AM-BARARASIN' tadır. Kı·ru elmalar, Avrupada neıte kurutulmuı elma JefilJir
smda yolunda alman tedbirleri DA - Kuruceşmede kömür ame- pasta ve ıe!zercilikte çok kullanıl· Bu nevi elmalar, kimyevi bİ~ 
anlatmıştır. · leliğ'i yapan Mehmet oğlu Hasan maktaelır. madele ile ıılattıktan •onra lı•" 

:,. Londradan bildirilcli~ine gö- Kuruçeşmede kömür almak üze · Kuru elma i:Ji memleketimizde eliıine maltmı bir lırıncla ldırft' 
re lngiltere kralının ~ıhhati ctra- re yana~an liman şirketinin bir taammüm ederae yeni bir ihracat tulmaktaelır. Bu ıuretle elrrıanıtı 
fmda ortaya atılan ~ayialur tama vapuruna kömi.ir hoşaltırkcn kö- _, • 
men asılsızdır. miir kazanı ile anbar arasına SI · maddesi daha kazanacağız Je kokuıu~e-':t!!rwlczzeti mu/a"'ll 

mektir. Fakat bu kuru elma, so· za eclilmeltteilir. 
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ISTANBUL - 17 Universitaıılen 
nakil. Inkı13.p dersi. 18 Altıncr senfo 

r ni. Bethoven (plak). 18,45 haberler, 

1 19 Hafif musiki ve film musikisi. 20. 
Muhtelif sololu· (plak). 20,30 stiidyo 
orkestrasr, caz ve tango grupları. 21, 
35 son haberler. Saat 22 den sonr'\ A 
nadolu ajansının gazetelere mahsus 
havadis servisi verilecektir. 

Pazart~sı Sah 
.

1 

Takvim .}o ı. KAnun Jt L Kanun 
======I 4 Şevval 5 Şevval 

GUn doğuşu 7 25 7,26 
GUn batışı 16 49 16.49 
Sabah no.maZJ 6, 16 6 1fı 
Oğle namazı 1216 1217 
!kindi namazı 14.37 14,37 
Akşam namazı 

Yatsı namaZJ 

1 
Imsak 

Yılın geçen günleri 
Yılm kalan gUnlerl 

16,49 16,49 
18 28 18,26 
5 38 538 
36:-i ~66 

ı o 

ı J<ADlNlN 
·Yazan : A. C. 

Samime hayretinden olduğu 
yerde dona kaldı. Bu genç neler 
biliyordu? Hul siyi bekled:ğini 
ona kim söylemişti. 

Samime bunları düşündü, kar -
şısındakinin tehlikelibir insan ol
masına ihtimal verdi ve evvela o
nu Iayik olduğu cezaya çarpmak 
ve başından def etmek istedi. Fa
kat korkusu bu suretle hareket et
mesine galebe çaldır. Kendi ken -
dine dedi ki: 

- "Madamki HulUsiyi tam -
yor, o halde beni de tanıyor. Hu
lüsi ile buluşacağımı bilince bel
ki dün akşam olup biten şeyler -
d-en haberdardn'.,, 

N an:si ile birlikte çay içiyoruuk. f larma ihtiyacım var. Onlarsız ola· 
Ben, Nansiyi heyecan verici gü marn... . 

.Mulısinzade cakfı mütevelliğinden: 

lstanbulda Hubyar mahallesinde 
Mimar Vedat sokağında 9 numaralı 
Muhsinoğlu hanının üst ktında altı o
da bir meydanlık kiraya verileceğin 
den talip olanların bir senelik kıyme
ti muhammenesi olan 660 liranm % 

7,50 nisbetinde pey akçelerile 9-1-
936 perşembe günü saat ikide İstanbul 
evkaf müdüriyetinin evkaf encü.me • 
nine müracaatları. (V. No. 12038) 

Bu düşünce altmda kadın fena 
halde ezildi, büzüldü. Yaşadığı 
maceranın etrafa yayılacağım, bir 
rezalet,müthiş bir rezalet çıkaca
ğım tahmin etti. 

zelliği için severim. Bahusu onun Su_s~u ve S?nra masum bır l:a 
öyle vahşi bir guıuru var ki.. Fa- kışla ılave ettı: 

Fakat, bütün cesaretini bir ara
ya topladı. Korkularım, endişele
rini hiç belli etınemeğe karar ver
di. Yavaş yavaş ve adıeta hakaret 
edici, bir tavurla dedi ki: 

kat onu, bugün büsbütün ba~ka -. Bu şikayetlerle s~zi rah~t~ız 
tiirlü gördüm. ;yüzünde birdenbi - ettiğ_ı_mden dolayr benı affedh~~z 
re ihtivarlamış olanlara mah~us Bu sozler, pek çok kadınların :::oz
çizgile~· vardr. Gözleri uykusuzluk leri gibidir. Ü?l~nn ba~ıı:ıdan ~e
tan ve uzun zaman yaş dökmek çenler de bu şıkayetler ıçınde gız 
ten yorulmuş gibiydi. Çayımızı U· lenmiştir. Muhabere ile ders 

- "Madamki Hulfısi beyi tam
dığımı biliyorsunuz, o halde be -
nim de kim olduğumu biliyorsu -tirdikten sonra gitmek için kulk -

tını, elini tuttum. O elimi bırak -
mıyarak yalvarıcı bir sesle dedi 
ki: 

- Biraz daha otuıun.. Of, 
artık tahammülüm kalmadı ... 

E.u inler gibi ses bana kadmm 
ruhunu anlatmaya kufi gelmişti. 
Otu\"Jum ve içimden gelen bir a -
cım:.'. ile sordum : 

- Nansi, size bir hizmette bu 
lunalıilir miyim? 

- Hayır .. Yalnız beni dinleme· 
niz yeter, of bcjpluyorum ... Ko -
camm bir metresi var biliyor mu 
sun uz? 

Brn btınu üç yıldanberi bili -
yorc'/b.m amma, bilmemeyi daha 
uyg~n buluyordum. Dedim ki: 

- Hı:ı.yır ! Hem ne münasebet !.. 
Bundan emin misiniz? 

- tki yıldır elimde buna dair 
deliller var; fa.kat yine bir ~ey 
söyliyemem. Koca~ Morisin, hu
nu bilmiş olmamı aff etmiyeceğin 
den eminim. Onun için bilmez gi
bi gerünüyorum. Bunun bir ianat 
olduğunu ve uzun zaman sürmiye
ceğini sanıyordum. Halbuki inat 
değil, sevda olduğunu anladım. 

- Mübalfiğa ediyorsunuz, N1n 
si .. 

- Biliyorum; fakat olsun! Mo
risin bana karşı büyük bir itinası 
vardır. Bana acır, bana mukaddes 
bir vazife gibi bakar. Anlıyor ~ıu 
sunuz? İşte bu kadar. Evlendiği -
mizd~n yirmi yıl sonra .. O, her şc· 
yi bende öğrendi. Denimle değil, 
kalbimle ruhumla. evlenmişti. 

Ben tamamile onundum. Ah 
şimdi bu sevgisi sönmüş unutul . 
muştur. Mücadele etmek .. Bunu ya 
pamam .• Çünkü arada müsavi bir 
vaziyet yoktur. 

- Olsun, yine mücadele ede -
bilirsiniz. Bahsus akşamları ,gelip 
te sizi kalbi üzerine bastırdığı za
man. .. 

- Bunu yapınıyor ki... !ki yıl 
danbGri gecelerimiz ay11lm1ş de -
mekUr. Şimdiki sevgisi bir sada -
kadmı başka bir !Jey değil! Hiç ol 
nıazsa bunu yapmasın. Biliyorum, 
onun eğlencesi, neş'esi başka yer
de ... Bana kakın yalnız hıçkır1k 
lanm .. 

- Lakin bu böyle devam ede 
mez. Çektiğiniz ıztıraplan Qnun 
bilmesi lazım. 

- Hayır, ben ondan muhabbet 
dilenmiyorum. Artık tahammülüm 
kalmadı. Ona "İkimizden birini 
seçmelisin,, desem, eminim ki öte 
kini seçecektir. O zaman ne ola
cai{r Çekilip gidecek, beni dört 
duvar arasında ölüme mahktl.m bı
rakacak değil mi? Hayır, hayll' 
bunu dUnyada istemem. Benimı o 
nun mevcudiyetine. sesine, bakış-

Nansinin "Öteki" dediği ve Gayet müsait şerait dahilinde nuz, değil mi?,, 
"hayatını kazanmak için yorulur,, mulıahe::- ile fransızca ve ticar~t - "Ben hiç bir şey bilmiyorum, 
diye anlattığr kadınla g0; ·· dersleri verilir. istenilecek malu hanm1 efendi. Kimsiniz, nesiniz, 
şüyordum. Gözlerinden akan yaş mat derhal ve ücretsiz olarak evlimisiniz;, bekarmısmrz, bunlar 
ları kurulamaya çalışarak, l\fo -
risin üç gün içinde üçüncü defa gönderilir. hakkında zerre kadar malumatım 
randevuya gelmediğini anlatıyor- 14 kuru,luk posta pulu ile tz- yok. Ben yalmz Hulfrsiyi tanıyo -
du. Bu akşam için sözleştikleri bir mit 10 numaralı posta kutusuna rum. Yalnrz ben değil, onu lstan
kahvede iki saatten ziyade bek · .. t bulda birc_ok kimseler tanırlar. murac-:.-ı. 

lemiş. Her kapı açılışında kalbı "'""'""'""'"""".""""'"""'m-mwurı•ııııu• ........ .,.,, .. ,., .. _,,,.,uP•• Birçok kimseler dersem bunların 
helecandan duruyormuş. Ben ar ~ sözü istediğim yere getirebilmek yeni yetişen gazeteciler, muharrir 
kadac:ımı müdafaa etmek için de 

-ı için karısını sordum: ler, romancılar, bir iki de genç 
dim ki: t - Bayan Nansı· nasıl, iyun' idir? · 

M · · k d ressam olduğunu kabul edimz. Bu 
- Jorjet, 9rısm ne a ar meş Her vakitki gı'bi şen midir? 1 

l ld v b·1· · gençler Beyo?rlunda muayyen bir gu o ugunu ı ırsın.. _ Şüphesiz, neden olmasın? ~ 
_ İşinin çokluğu bir mazeret _ J orjetten hala haberi yok pastahanede buluşurlar, d€rtle • 

olamaz, işin doğrusu: O, ka - değil mi? ı;.irler, mesleklerinden bahseder • 
rısile fazla meşguldür. Aramız _ Tabii! Ben daima ihtiyatlı ler, patronla11m çekiştirirler. Ben 
daki bağlantının bilinmesini iste - olduğum için nereden bilecek? kendi varidatırnla yaşadığım ça
mez. Biliyoıum, çok ıztırap çeki - Hele öyle iyi kocalık ediyomm lışmağa mecbur olmadığun için 
yor. Fakat buna rağmen. yine_ ·ne ki hiç bir surette şikayete hakkı arada sırada 0 pastahaneye gide
ni yalnız bırakmayı tercıh edı~or olamaz. 

d. kt k lb rek onların dı:~rtlerini dinlemek -Onu gücen ınne ense ·a ıını _ Evet, seni gece gündüz ya -
kemiı-tmek Moris için bir eğlence nında gördükten sonra... ten zevkalırım. Hulfisi beye de a-
oluyor. . v. • • Gülümsedi: rada suada orada rast gelirim. 

- Seni ne kadar sevdıgım hıl - _ Çok meraklısın. Geceleri' Dün akşam sizi onunla beraber 
mez misin? Nansi pek güzel uyur. tki yıldan- gördüm. Bahçeden çıktığınız es-

- Ne kadar mı? Hiç bilmez o- beri gayet iyi geçiniyoruz. Ben de, nada otelinizin adresini şoföre 
lur muyum. Yalnız bütün ihtiyat N'ansi de bundan memnunuz. 
larmr "?teki" için s~rfe,?~yor. ,9nu _ Emin misin? söylerken nerede oturduğunuzu 
öyle azız tutuyor la... Oteki · nı _ Elbette! Her akşam yatma kenclıi ağzınızdan işittim. Onun i-
incitmeınek vazifesi olduğunu ba- ya giderken bana öyle bir veda e- çin, bu akşam da Hulusi beyi bek 
na kac defa söylemiştir. dişi var ki.. Bunu görsen sen de lediğinizi tahmin ettim. Başka 

- Amma, şimdi doğrusunu ko- emin olursun. bildiğim bir şey yoktur. Hulusi 
nuşalrm. Haksız mr? - Demek ki Nansi mes'u~tur. bey, biraz harabatı, biraz da borç 

- Haksız değil, fakat daima Ya Jorjet? 
feda edilen ben oluyoıum. Uzun _ 0 da öyle! ludur. ama, istidatlı bir çocuktur. 
yalnızlık akşamlarında geçirdiğim _ Jorjeti pek az göı:iiyorsun İnsan onunla konuşmaktan zevk 
bekleme saatlerini bilseniz! Bu l.b ? alrr. Bu zevkın bir defaya mah-ga ı a.. . 
ne için? Kansı mes'ut olsun diye - Ne yapayım? Ne kadar ka · sus olduğunu da itiraf etmeliyim. 
Ne guzel şey! Ah, evli bir adamın bilse o kadar sık görmeye çal.~ı !kinci defa dıa konuşuşunuzda 
metresi olmak kadar ıztıraph bir yoııım. Bununla beraber o, çok a- kendisinden 0 kadar hoşlanmazs1 
şey yoktur. Mücadele de eaemem. krlh bir krzdır. Kendisini sevdiği-

! ·· · d V•t mz. İnsan sinirlenmeğe başlar. Çünkü kuvvet er musavı egı . mi bilir. 
N ansi de ayni sözleri söylüyor _ Bu da iyi. Şimdi sana gele Fakat, böyle ayak üstünde müte-

du. Sordum: lim. Sen nasılsın? madiyen Hulusi beyden bahsede-
- Peki bunları Morise söyle - - Ne o? Mülakat mı yapıyo - cek değiliz ya! Hanım efendi, bu 

medin mi? ruz? Peki olsun. Söyleyim de yaz: akşam keyfiniz kaçtı, yalmzsmız 
- Söyler miyim hiç? Ben omm En çok düşündüğüm şey işimdir. da size refakat etmeme ve kaçan 

önünde ,göz yaşı dökecek bir l:a - Nansi hayatımın neşesidir. O, be-
d v ·ı· H .. ·d'"kt · keyfinizi yerine getirmeğe elim dm egı ım. em onu gor u en nim için bir ihtiyaçtır. Jorjet ise 

sonra aklımdan her şey siliniyor. gönlümün, fikrimin, vücudümün den geldiği kadar çalışmama lüt-
Her taraf bana güneşli bir gök gi açlığını gideriyor. fen müsaade buyurunuz.,, 
bi görünüyor. Ona daima güleryiiz - !kisi arasında bir seçim yap Samime, göz;leri yarr kapalı. 
göstermek isterim. İnsan için sev- mak lazun gelse? bir halde genç adamın sözlerini 
diği bir adamrn karısı olmak ne Birdenbire gözleri parladı. Bir dinledi. Söylediklerine o kadar 
iyi! iki saniye düşündükten sonra ka - dikkat etmedi. Yalnız Rıfkmm 

:r. :f. ~ rarım verdi: 
Bu sabah Morisle beraberdik. - Dedim ya, ikisi de benim i- kendisini tanımadrğrnr anlatma -

Lokantanın kapısında buluştuk. çin bir ihtiyaçtır. Ne olursa olsun sına, evli veya bekar olup olma • 
Karısına, bu akşam gelemiyere - ne ondna, ne ötekinden vaz geçe arğım bilmediğini söylemesine e
ğini, telefonla bildirdikten sonra mem. hemmiyet verdi ve geniş bir ne -
gelip yanıma oturdu. Moris çok Artık ben onu dinlemiyordum. fes ald~. Demek ki, kendisinin 
zeki, konuşması tatlı, bakLııı her Onun şen gülüşleri arkasında göz kim olduğunu bilmiyordu, HuIUsi 
şeye teveffuk eden bir adamdrr, yaşlarile ısuanmrş iki çehre görii· ehvaline vakıf değildi, onun na
fakat nasıl oluyor da iki kadının lüyor ve diyordum ki : 
kendisi için ağladığını bilemiyor, - Kim bilir? Belki de iki kadı- zarında meçhul bir kadındı ve 
Bana politikadan, işlerinden, öte mn ıztırabı bir adamrmes'ut et - yalnız cazibelerine tutularak ken 
den beriden bahsediyordu. Ben, mek için lazımdır. disini tammağa haves etmişti. O 
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halde hiç korkmadan Rifkıyı ba
şından def edebilirdi. Fakat defe 
debileceğini bildiği halde yine bu 
atle tebdil etmek havesi. Mesele
nin bence böyle bir havesten baş· 
ka bir şey olmadığını ev-velinc!€n 
şart olarak kabul eôerseniz, ben 
de sizinle geçireceğim bu bir sa
at zarfında daha ziyade i~im şı. 
kılsa bile sesimi çıkarmryac:ığmu 
size vaadederim.,, 

Rıfki kederli bir tavırla: 
- "Yalnrz bir saat mi?,, Diye 

sordu. 
- "Daha uzun sürmiyeceğin .. 

den emin olabilirmisiniz.,. 
- "Pek ala, kabul ettim.,, 
Bu suretle konuşurlarken Tak

sim meydanına gelmişlerdi. Rif • 
kı durdu ve etrafına bakınarak 

düşündü. Ondan sonra dedi ki: 
-"Sizi Taksim bahçesine da -

vet ed~bilir miyim? Oraya güzel 
bir varyete gelmiş, seyredcdz.,, 

- "Nasıl isterseniz.,, Dedi. 
-14-

Birkaç dakika sonra Taksim 
bahçesinde idiler. Varvete ~ah -
nesinin sol tarafındaki lokanta na 
iresinde kenar masalardan birin -
de oturuyorlardı. 

Rıfkı garsonu çağırarak iki kok 
teyl ısmarladı: 

- "Bir saat vah,t geçirmek i
çin birer kokteyl k5.fidir.,, De -
di. 

Bu sözünde bir istihza, hir 
kast yoktu. Vaziyet neyi icap 1.>t
tiriyorsa o suretle konuşuyormuş 
gibi gayet tabii söyledi. Esasen, 
Samime. kendisine refak%nfı~en,rn 
,genç adamm halinde ve tavnncarrı 
birdenbire bir değicildik hasıl ol
duğunun farkına vardr. Bir erl<e
ğin yeni tanıdığı bir kadına kr.r
şı mütemad4yen gülümseyen hir 
çehre göstennesi nıütad olduitu 
halde Rıfkmın yü?i.i dümrliiz clu
nıyor, tebessüme h:ızır olduğuna 
delalet eden kn·ıc:ııklıklar hiç ırö
rünmüyordu. Rıfkmm bu halini 
gören, onun sanki ticari bir müba 
haseye girişmeğe hazrrlan<i:ığmı 
zannederdi. 
Rıfkmm bu tavrı Samimenin 

biraz hayretini mucip oldu, fakat 
bunda endişe edilecek bir şey ol
madığını, gördüğü ciddiyetten C:o 
layı bilakis memnun olması la -
·zımgeleceğini dfu?ündü. 

Rıfkı, dalgın bir halde uzun 
müddet Samimeyi süzdükten son 
ra dedi ki: 

- "Hannn efendi, size birşey 
soraca~rm. Şu HulUsi beyle olan 
muarifeniz nerden ileri geliyor, 
söyler misiniz? 

Samime ·sandalyesine dayandı, 
höyle bir sorguya maruz kalmak 
istemiyormuş gibi bir tavır takı • 
narak cevap verdi : 

- "Bu tarzcıa bir istintaka baş 
lamaya neden füzum gördünüz?,, 

Bunu söylemekle beraber, Hu -
lı1si bahsinin ~abuk açıldığına da 
memnun oldu. 

Rıfkı cevap verdi: 
- "Emin olunuz ki, bunu sor· 

makla hiç bir hususu gözetmiyo .. 
ıı.tm. Siz ve Hulusi bev birbirin • • 
den büsbütün başka iki aleme 
mensupsunuz. Onun için ikinizin 
arasında müşterek bir alaka mel' 
cut olamıyacağmı ·z;anne'diyorum. 
!şte muarifeni•zin nasıl husule ge 
Iebildiğini bu sebepten dtılayı öğ .. 
renmeyi merak ediyorum. Mese • 
le sade bir meraktan başka bir 
şey değildir.,, 

(ArkaM var) 



Habeş topraklarında 
kanii günler 
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Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 
,- Yeni kitaplar -, Tornacı Alınacaktır 

Lcmdra, 29 (A.A.) - Şimal 
cephesinde Habeş - İtalyan ile· 
ri karakolları birbirlerinden uzak 
bir çok noktalarda temas halinde 
hulunınaktadır. 

Seyyumun ordusu da garbindf'n 
ağır bir çevirme hareketine gir!f Kuruş 
miş bulunuyorlar ve bu ıehri 80 Grafik metod ile itmam _ 
tehdit etmektedirler. Ali Hikmet, 

Geçen haftanın muharebeJe .. i l:i Manadoloji - Suud Kema 

Askeri Fabril<a1ar Umum 
Müdürlüğünden: 

i Kırıkkale fabrikaları içitı ter :ıacı alınacaktır. Bun!aa!an ls:An• 
i bul da bul~nanların Zcytınb~rmı fa brilı:asınd:ı, lzmirdekilerin Ha!ka
I pınar tamırhanelerinde. Ankara ve civarındakilerin de Merkez fabri-

Habeılerin hareketleri netice· 
sinde bir çok müsademeler vuku 
bulduğu bildirilmektedir. Adisa· 
babada netredilen bir tebliğle de 
Abbiaddinin Habeıler tarafından 
itgal edildiği bildirilmektedir. 

Bu nıuvaffakıyet her halde ge· 
Çen pazar günkü savaıa ait ol<L· 
caktıP. İtalyanlar Habeşlerin bazı 
mevkileri işgal ettiklerini, fakat 
sonradan buralardan geri atıldtk 
larını yazmışlardı. Habeşlerin şi· 
rnalde muvaffakıyetler elde el" 

tiklerine dair yapılan yarı resmi 
neıriyat Adisababa sarayında bi.ı
Yük bir sevinç uyandırmıştır. 

Röyter ajansının Adisababa 
muhabirinin öğrendiği ve fakat 
teyidine resmen imkan bulama· 
dığı bir habere göre, Habeslilf!r 
Makallenin şima!inde ltaly:i~la: 
dan yirmi tank, 40 - 50 mitral 
Yöz ve iki yüz esir almıılardır. 
Makalleyı Habeşliler işgal etme· 
rnitlel'se de Ras Kassanın ordu 
su bu şehrin cenubundan ve R~ E 

Rum Patriği öldü 
{Ü~ıyanı Hirincide) 

mevcut on iki azası tarnfmdan ve 
bu a3a arasından seçilecektir. 

Bilindiği üzere, Sensinot mec 
lisi, metrepolitlerden mi.iteşekkH -
dir;"bttnlıtrdan bazılarr, gayri res 
mh~ur~fte "Tarapya'', lmraz". 
"Kadıköv metrenolitleri isimleri· 
ni taşımaktadır. Bazı metrepolit 
lerin ait olduğu yerlerin ise, ismi 
var, cismi yoktur. 

Patriğin bu metrepolitler ara · 
sından seçilecek iiç namzetten ay 
rılması adettir. Bu namzetler.::cn 
yedi rey alan patrik seçilir. 

Patriğin son günle~·de hastalığı 
ağırlaşması dolayısile Sefö!not 
meclisi içtimaa r:nğırılmıştı; nam 
zetıerin tesbiti ile uı:Trasnıakt~: Y · i!) .. 

dr. 
. Dün patrik öliir ölmez Sentino! 
derhal içtimaa çağırılmış, v~1zi 
Yet konuşulmu~tur. 

Haber aldığımıza göre patrik -
hane ilk günlerde Bay Fotyr,5ım 
cenaze törenile meşgul olacaktır. 
Şimdiye kadar adet olduğu üze 
re, patrik gömiilınczden evvel 
kendisine ruhani elbise giydirile -
cek ve patrikhanedeki ınakal!lma 
oturtulacaktır. Burada patriğin e 
li öpülecektir. Bu el öpme töreni 
perşembe giinii ona kadar sürt.cek 
on birde patriğin cenazesi kaldı -
rdarak Blılılfüdahi pati'ik maklJe 
resine gömUiecektir. 

Patriğin bıraktfğı miras evrel· 
cede yazıldığı gibi yalnız kitapla 
rında.n ibarettir. Bunların da kty· 
ıneti iki bin lira kadar tutın:ıl ta 
drr. Ruhani elbiseleri ise, usulü 
veçhile patrikhanede kalacaktır. 

Patriğin 2000 lira maaşı vaniı; 
Şoförü, otomobili ve diğer hn!lusi 
ihtiyaçları kendi tarafından öden 
··~kteydi. 

IJlatbaamıH Gelen &serlerı 

w ·--Yeni adam 

muhasamatın batladığındanberi leddin. 
cereyan eden harplerin en kanhsı G:> Türk büyükleri veya Türk 

1 adları - Besim A.talay. 
o muttur. Ve fimal cephesindeki 
salahiyettar Habeı makamların· Satış yeri: V AKIT Kitap Evi -

Ankara caddesi - İstanbul. 
dan alınan haberlere bakılırsa 
muharebe yakında daha ziyade \' AKIT'ın Türkiyenin her tara · 
"iddetlenecektir. ltalyan - Hct.· fında bulunan satıcılarından da 

kalarında imtihanları yd.pılacnktrr 

Kendi ferine güven~nler l'>ucı rahları kendilerine ait olmak fö.cre 
hemen Kırıkkaleye gidel:ilirle:" 

isteklilerin istidaları ile 
lara müracaatleri. 

• Joğ ruca yukarda adları yazılı fabrıka-
(7685) 

~ temin edilebilir. 
beş savaşının en acıklr tarafı bin· ~~~~~~~~~~~·~~~ -~~~~-~~~-~~~~~----~~~----~ 
lerce yaralının harp meydanla· J d · l 1. İ 1 v 

rında tedaviden mahrum olarak ' lsteıntul Harici ~skerf 1 an atma gene KOmu an ıgı 
yatmaları ve ağır ağır i>lüp gitme· Kıtaatı il:in'ar1 satına ima komisyonundan: 
leridir. j Dikimevleri için 320 bin ila 42fı 

Eritre membalarmdan alman bin adet nümunesi gibi çengel 3 · 
haber:ere bakılırsa, son Takazze lkincikiinun - 936 Cuma eün:ı 
muharebelerine iştirak eden ve saat 15,30 da Tophanede Satına!· 
nehirden öte tarafa geçmeye mu· k ma omisyonunda kapalı zarfla 
vaffak olamıyan ufak Habeş gnıp 

eksiltmeye konulmuştur. Tahmin 
)arı münferit İtalyan karakolla:ı · bedeli 15750 liradır. tık teminatı 
na taarruz etmektedirJcr. ı 

1181 lira 25 kuruştur. Şartname 
Röyterin Dessiden aldığı b~r ve nümunesi koınisyonda görüle 

habere göre, iki İtalyan tayyaresi b'l" 1 ki l ı ır. ste i erin kanuni vesikala-
Talkati mmtakasında uçmuş ve riyle tekliflerini ihale saatinde11 
köyleri mitralyöz ateşi altına al· bir saat evvel komisyona vermeJe · 
mı .. tır. Fakat hiç kimse yaralat,. · (335) ( ~ rı. 7878) 
mamıştır. 

Diğer iki ltalyan tayyaresi A · 
disababa - Dessi yolu üzerinde 
ve Habeş hükumetinin bildirdi~i 
gibi iki İtalyan tayyaresi de Em
balaji mıntakasmda keıif han· 
ketlerinde buhmmu!}lur. 1 

ltalyanların bu hava faaliyeti 
Habeşlerin bir taarruzunu bek(e· 1 

diklerini göstermektedir. 
fngiliz sıhhiye heyeti kamyon· 

larla bugün Desaiye gelmiıtir. Şi· 
mal cephesine giderek orada re· 
virler tesis edecektir. lngiliz sıh" 
hiye heyeti erkanı ilk yaralılar · 

dan bir kısmının tedavisine yıl· 

basından e•, vel ba§hyacaklarını 

Mufassal notlu 
kanunum edeni 

Herhangl bir hadise esebebiyle ka . 
nunu tetkik \'C o hadiseye mütefcrri 
kanun hükümlerini bulup çıkarmak -
taki müşkülat malumdur. 

Eterin sahibi, bu mlişl<ülatı gider . 
mek içi (Her maddenin altına: Ka . 
nunu ,.. · ,nf, Borçlar, Ticaret I{a • 
nunlarında al:ika ve ' irtibatı olan) 
maddeleri hülasalariyle birlikte yaz 
mı~ tetkiki son derece kolaylaştırmış. 
hr. 

Hakimler a,·uk:ıtlar. t:ılebe, ve hu 
kukla iştigal eden ze,·at aradıklarını 
derhal bulmakta güçlük çel~miyecck 
terdir. 

söylemişlerdir. IB':'::··-·-...,-···· .. ·········--·-·-···· ......... .-·········-········································· 

1 - Aşağıda çeşit ve miktar: yazılı iki çeşit yiyecek eksiltmeya 
konulmuştur. 

A - Bir kilosuna 110 kurur. değer biçilen 10150 liralık sade. 
yağının ilk teminatı 76J lira 25 k .. ~ ruştur. Şartnamesi parasız oluo 
kapalı zarf eksiltmesi 3 - 1 - 936 Cuma günü saat on beşte. 

B -- Bir kilosuna 22 kuruş değer biçilen 6000 liralık pirincin 
ilk teminatı 450 liradır. Şartr.arr' "ı parasız olup kapalı zarf ~ksiltmeıi • 
3 - 1 - 936 Cuma günü saat on Ja. 

2 - Eksiltme Ankara Jandar na Genel Komutanlığı kurağrnda 
yapılacak, fartnameler buradan al. nacaktır. 

3 - Eksiltmeye girmek iıtıyenlerin teminat makbuzu veya 
banka mektuplarını eksfüme saatin den bir saat evveline kadar komiı : 
yona vermit olmaları. (7959) 

1936 Yılbaşı Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Büyük ikramiyesi ( 500,000) liradır 
Ayrıca: 200.000, ıoo.ooo, ao.ooo, 40.000 
30.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 
liralık ikramiyelerle (ilç) adet 100.000 

liralık mUkAfat vardır. 

Keşide: rıibaşı gecesi yapılacaktır 
Bi!etler: (2,5), (5) ve (10) lirahktır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletinizi a'ınız • 
iMPARATORUN BEYANNA· i! Dr. Mehmet Ali if 

MESl ~ Bevl~e mütehassısı ff ~~~~~~~~~~~~ıı:~~~~~~~~~ 
Adisababa, 29 (A.A.) - Ya· Hırnprübaşı: Eminönü han Tel: 21915H inkılap Tarihinin Fransızca 

kında kutlulanacak olan kıpti no &-································--···-······ .. .. ·································-·····~···· 
etı· mün::\sebetile Neca"i, Dessir.· -·- nu·· shaSl basıldı ,. -·~..-nunuumıwm ...... tlllNIUlllillllJllUUUIUM .... ~-·...,~ 

den halka hitap eden bir beyan·, arzusunu göstermiılerdir. 
name göndermiıtir. iT AL y ANLAR ÇEKlLlRKEN 

Bunda halk, milli müdafaa içırı 
lazım olan sükuneti muhafazaya ' 
davet edilmektedir. 1 

Necafi, bcyanr.amesinde diyor 

Devlet Basımevi tarafından liselerin bütün ıınıllarındcı 
okutulmakta olan ve münh::ısıran inkılap ve Ctim

0

uriyet devrin· 
Adisababa, 29 (A.A.) - Cen· d b h d d d 1 • en a se en ör üncü Tarih kitabının Fransızçcuı baıılmıf vt 

heden bildirildiğine göre, lt:.l t k l sa ışa çı arı mqtır. Değeri "325" kuru§tur. 
yanlar Enda Selaseden çekilirler" 5 · 1 l atış yerı: Vakit Kit1Jpevi - Ankara caddesi - ıtanbu 
ken bir çok kiliseleri alete ver ~--·••••••••••• .. 
mişlerdir. ------------

ki: 1 
Daha bir çok müfküllere ta· 

' ,,.· ~ .. .,. -- ... 

hammül edeceğiz. Dualarımızın 
kıtalarımızın cesaretini arttırma· 
sını ve muvaffakıyeti temin eyle· 
mesini temenni ediyorum. 

ltalyan uçakları Aınba Alagi 
bölgesi üzerinde uçuşlar ya pmıf 
lardır. 

AKSOMLULARITALYANLARI 
tSTIYOR 

HAREKET ŞIDDETLENECBK Roma, 29 (A.A.) - Aksumd.\-
Adisababa, 29 (A.A.) - Su ki kıpti kilisesi hatları orad,.ki 

bakanı Ras Mulugeta ile Ras Sev· ltalyan mümessiline müracaatla 
yum ve Ras Kassamn Tigre cep • Aksumun bir daha Hal:eıistaı!a 
besinde bundan on gün kaddr iade olunmıyacağını memnuniyd 
evvel baılanan ve Decaz heyeti le haber aldıklarını bıldıren hır 

Belediye Sular idaresinden: 
İda:·emiz için ba~tırılacak def ter ve kağıtlar 30-12-935 pazar· 

tesi giinü saat 3 de pazarlıkla iha?e edilecektir. Pazarlığa girmek is· 

.iyenler i~arenin Taksimde Sıraservilerdeki merkezinde levazım şef· 
liğine mÜ•:\caat ederek b~stırılaca!ı: evrakın numunelerini görebilirler. 

Pazarlığ.:ı g:rmek için muvakkat t~minat o':ırak idare veznesine 400 

lira yatırmak, yahut o kıymette bir bankn mektubu [!Ctirmek liizım· 
dır. (8151) 

tarafından yapılmakta olan hare 1 

keti takviye etmek üzere geniş 
mikyasta müşterek bir harekc:t 

mahzar vermişlerdir. 1 b } J 
VÇ FIRKA DAHA GONDERE- stan u imanı sahil sıhhiye merkezi 

l<omisvonundan: yapmalan pek yakındır. 

TESLİM OLAN HABEŞLER 
Gorahi, 29 (A.A.) - Gorahi 

bölgesinden bazı şeflerle kabile· ı 

ler İtalyanlara teslim olmuılar ve 
ayni derecede dütman addettik 
)eri Habeşlere karşı h:ırp etmei: 
üzere ltalyan ordusur:a girmek 

CEKLER 

Doğu Afrikasına yeniden 3 fır 
ka asker gönderileceği hakkın de\· 
ki bir ~ayia dolatmaktadır. 

Şimdiki halde Afrikadaki ltal 
yan ordusu 5 ana vatan fırkasile 
2 yerli fırkadan mürekkeptir ki 
bunun genel tutarı takriben 300 
bin kişiye varmakta.dır. 

satınaima ., 
ltl5fifar ameliyatında kullarmal: üzere 25 toıı tez !tiikürt eksilt. 

me ile satın alınacaktır. 
A - Tahmin bedeli kilosu 27 kt ruşlan G750 liradır. 
B - Kükürt şartnamesi lsh~u bul Limanı Sahil Sıhhiye Merke7.I 

Levazımından parasız alınır. 

YeniAdam~n2inciplsonnü~a ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
sr olan 104 üncü sayısı çıktı. Dikkate KARYOLA J ·ı· k l I değer bir çok yazılar arasında l,;mail · ngı JZ aryo. a ann_ın. 
Hakkının Gençler için büyük tehlike- 936 desenlerı gelm ışhr 

C - Eksiltme 10 - lkinciki,nun - !?36 Cuma uünü saat 15 de 
Galatada Kara Mustafa Paşa aok.ığında lstanbul Licanı Sahil Sıhhi. 
ye Merkezi aalmalma komisyonu·1 da yapılaca dır. 

D - Ekailtme kapalı zarf usuliyle ynpılacnktır. 
E - Mu\·akkat teminat parası 507 liradır. 

ler, Cami'nin ~iynsa acunu, l\fagcle A i M bil M "" Ah d F i 
leeinı Paz'm Kadın ,.e çocuk d:.i~iir - Sr O ya ag&Z8SJ : me evz 
rne yazılarını okuyunuz. Değeri 10 ku İstanbul Rizapaıa yokutu No. 66. Tel 23407 
ruştur. 

F - Ekailtmeye girecek ok.r !arın 935 senesi Ticaret odası vesi
kası göstermeleri lazımdır. 

G - isteklilerin saat 14 e kadar teklif mektuplarını Komisyona 
vermeleri lazımdır. (8076) 



ABONE ŞARTLAR/: 
Yıllık e aylık Baylık Aylık 

M emleketJmlzde 160 t20 2M 110 
Yabancı ye rlere 1850 7ıf! 400 l tiO 
Posta birliğine J 
ı;lrmiyeo yerlere 

l.800 1)5() 500 J.8( 

mrk.lyenln tıer poı;Uı merkezinde IUIHUNa a bone yazıııı 

YAZ/ \.' E YOıVETIM YERi: 

utaııbuJ, Ankara caddeat, ( v &&11 )'Ul'dU) 

\ldare: ~.:J70 
reıeton p·azı i~lerl : 2lil8 

Telgraı adresi : KURUN ı.ta:ıbuJ 

Po.ta sutusu No. '8 
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Yeni OSRAM "D" lambalandır. Çifte spiralli olan bu lfımb3Jar 

diğer OSRAM lambalarına nazaran % 20 ve ucuz adi lambalara 
nazaran da % 40 daha idarelidir. 

Çift spiralli O S RAM "D" ampullerini alırken ambalajların iizc
!·indeki "D" işaretine dikkat edi·niz. 

OAY c;uv (N<: c.ıot c •oE 

Al.T IN C.~LOl 

TiFOBiL il ...... ..im! 
Dr. iHSAri SAMi 

Tifo ve parw fo hast alıklarına tutul 

mamık için ağızdan alınan tifo hap 
landır. Hiç rahatsızlık vermez. 1 ter 

kes alabilir. Kutusu 5 5 Kr 

~ ·' • • • , ' .. '"' " j 

Ct L.İ K Kop Ruy t -VAı;::lOI 

"<A R !>I O A Mİl.'{ O t·-nAR VARO• 

___________ _jpı ____ __ 
Denizyolları 

iBER. 
Hisse senetleri 

Usküdar - Kadıköy ve Havallsi Halk 
Tramvayları T. A. Şirketinden: 
Şirket sermayesinin tamamen tahsil edilmiş olmasına mebni 

İ dare meclisinin 17/ 4/ 1935 günündeki toplantısında verilen ka

rara tevfikan Şirket esas mukavelenamesinin yirminci maddesi
ne göre muvakkat hisse seneıtleri yerinde olan muvakkat ilmü -
haberlerin aslı senetlerle değiştirilmesine başlanmıştır. 

t-lissedarlar muvakkat hisse senetleri yerinde olan muvakkat 
ilmühaberlerle Şirketin Bağlarbaşındaki idare merkezine her haf
ta çarşamba günleri başvurarak ve taşrada bulunanlar da yazı ile 
bil dirmek suretile usulü dairesinde veka letname göndererek asli 
senc..4f:lerini alabilirler. 

Sahibi : ASIM Us - Vakıt Matbaası Nc§riyat Direktörü : Refik A. Scvcngil 

iŞ L ET M ES i 

At .. teleri: Karakiıty - Ki11riiba~ 

l'el. 42.."M2 . Sirkeci Mllllrdar utlı 

••-- lfu r.ı,.r-..: 2n.cn --• 
Trabzon Yolu 

GÜLCEMAL vapuru 31 B:
rincikanun SALI günü saat 20 
de Rizeye kadar. (8150 

iz mir Sür' at }'olu 
lZMIR vapuru 31 Birinci 

kanun SALI günü• saat 11 d 
kalkar;ık doğru lzmir' e gide' 
cek ve PERŞEMBE günü ak· 
ıamı lzmir' den lstanbula dö· 
necektir. (8149) 

l lst. Levazım Amlrll§ISat1n I' 
Alma Koml•yonu ıuınarı 1 

idareleri İstanbul Levazım 1 

amirliğine bağlı müesseaat için 6· 

ton sade yağı 17 lkincikanun 9:'.: I 

250 Gramlık ambalaJ 

T U R Y A ca saf, hazmi kolay ve bfüün yemekler için 
kullanılan mükemmel bir ne ha ti mutbah yağıdır. Çok ida 
r eli olup, ateş tesi.rile tnlJ:lh hur edecek hiç bir maddeyi 
muhtevi değildir. 

Kendi aınbalfıjında bir k:ı~ ay taze olarak muhafaza edi
lebilir. 
Saf nebati TURY AG ile pişirilen yemekler çok lezeztli 

olur. 

.. ,nt.M MAt-tva. 4 

~" .. ~ 4.,..,o 
~-... "" '• 

TvRLtiYE YA6 VE MANULATt 
SANAVii LiMiTEO ŞiR~Ell 

lstanbul - Izmir 
Cuma gunü saat 15 te Tophanede.. 1 

Satmalma Komisyonunda kapalı 

zarfla ekJiltmesi yapılacaktır. Tah 

min bedeli beher kilosu 107 kuruş 

~~ı&~min~4n7fua~kuruş ~--•~4~••••••••••••••••••••••~•••• 
tu~ Şartname~3~ku~şmukabiti ~·~-~~~~~~-----~~~~~-~-~---~ 
nde komio;yondan alınır. lsteklile· Besler Fabrı·kası 
rin kanuni vesikalarile beraber tek 

liflerini ihale saatinden bir saat y ı ı b a .ş 1 ı· ç ı· 
evvel konıi:;yona vermeleri. 

(361) (8140) 
:(. :(. :(. 

Ankara Levazım amirliğine 

bağlı kıta!\t ve müessesat hayvan 

ları için Ankaraya kadar nakliyeJJ 

alana ait olmak üzere 360 ton ar· 

pa veya yulaf 17- 1- 936 cuma 

günü saat 15,30 da Tophanede sa 

tınalma komisyonunda kapalı zarf 

la eksi~tmeye konulmuıtur. Tahmin 

bedeli · 29160 liradır. llk teminatı 

2187 liradır. Şartnamesi 146 ku· 

ruı mukabilinde komisyondan alı 

nır. lsteklHerin kanuni vesikalarile 

tekliflerin: ihale saatinden bir saat 

evveline kadar komisyona vermele 

ri. 
(357) ,(8127) 

Şeker, çikolata ve bisküvilerin en iyi ve 
tazesini ha21rlamıştır. 

Satış yeri: Toptan ve perakende 
Bahçekapıda Istanbul tramvaylarmm ıon durak yerı 

No. 10 Telefon: 20860 

Basın Kurumunun çıkardığı 
1936 Almanağı 

En güzel bir yılbaşı armağanıdır 
Bütün saylavlarımızla gazetecilerimizin resim albümü içincleclir. 

Bir kaç güne kadar çıkıyor 
50 kuıuş 


