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Kralın Azünkirlığı .Lodosun Yaptıkları 
Vaziyeti Kurtardı 

Üç General, Ondan, Venizelosıı 
A//etme111esini /5tedi 

Venizeloş, Yeni Seçimden 
Sonra. Meml11k•tln11 Dönecak 

~~· (Özel) - General Kondi .. görmeleri. bu zotluiu aıttmnak İltİ· 
I..; ıto~ profeaör Demircia tarafut• dac:bnda idi. 
~ ~ edilen yeni Yunan bbbıe .. Bu ,.nda kral ~ bulmıu -
11 libi ~cut bulması, 7.annedilebilece .. yordu. Bir an, aç ..,.ı 181878 mü
ft~ olay olmut değildir. Memleket racMda kral tarafmdan kabul edil· 
lııa111ı h cut muhtelif cereyanlar cluni • mek ricumda bulundular. Kral bu mü· 
lıthıı ~ IÜn bir parça daha ~rlap • racaatten haberdar olur olmaz bun)an 
~löeteriyordu. derhal huzuruna lrabal etti. Sıran ta· 
~ ~--~eral Kondili!ı gerek ahali yialara aöre. bu .......... kraldan, 
~ llcMn Çaldariain kabine tefkili Venialoela PlubrMm affedibaemeJe.. 

ela kendilerinde tabii bir hak (0.•ır 1,.. ,a.l•) 

Limalıın 

Fırbna Şehirde Zararlar Yapti. Beyoğluada S Katlı Ap 
manın Taraçası Uçtu, ŞarapÇı Dükkimnın Üzerine l>ÜflÜ 
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Ewelld akt.1• •t 20 de baflayan 

üyu··k Muhare~e ===~-==~ ~·u tir. Bu müddet zarfında Akay idareli 
Adalara ve JCadlköyGne, Şirketi Hay· 

q tli B 
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( otınftn TarthD (Halkın Sesı] I 
Üçüncü Nevi 
Ekmek Çıkarılmasına 

Ne Dersiniz? 
Belediye şehirde fakirler için bir 

üçüncü nevi ekmek çıkarılmasını dii • 
şünüyor. Yapılacak incelemeler neti
cesinde bu tasavvur müsbet Vıı!ya 

menfi bir karara bağlanacaktır. Bu 
hususta halkımız diyor ki: 

İpek Sanayiinde Birlik 
------ --

Çenberlitq Güzelce aokak No. 7 de 

Haluk: 

Bütün Fabrikaların Birleştirilip Bir 
Ş:rkCt Kurulması Görüşülüyor 

- Madem ki ekmek bir mesele h.ılıne 
geldi. Her halde halkı sınıf sınıf ayırar.ı.k, 
düşünmek lazım geliyor. lstanbulun hemr.n 
büyük bir ekseriyetini fakir halk teşkil c -

der. Geçen yıl 8.5 - 9 kuruşa kadar olan 
ekmek. bugün 12,25 kuruşa çıkmıştır. 

)kinci ekmek ise, birinci ile aralarında pek 
farkı olmayan bir nevi üvey kardeş gibi bir 
şey. O halde, fakir halka, kesesine göre 
ekmek satmak lazımdır. Ben belediyenin 
kararını, büyük hassasiyetine hamlederim. 

Düşünce mükemmel ve yerindedir. 

·-.m• ·-....... -·-- • --

lstanbul Ve 
lzmir Limanları 

Yılbaıında ıdareleri 
Birleıiyor 

l.tanbul ve İzmir 1imanlanmn idaresi 

yılbafmdan itibaren Ekonomi Bakanhğma ,,. 
Ankara caddesi No. 137 de 

Akgün: 

Kamil geçmektedir. 
Bu tarihten itibaren sümrük antrepo ve 

- Kabul etmeliyiz ki, bizim halkımız 
ne Alman, ne Fransız ve ne de İngiliz hal

kı gibi uzun boylu gıda maddelerine düş -
kün değildir. Ekmek bizde en mühim bir 

ihtiyaç sayılır. Binaenaleyh sınıf sınıf ay -
rılan ve kazancına göre yiyen halk için çe

şitli ekmek çıkarmak daha muvafık olur. 
Ekmcğ:in üçüncü nevi muhakkak ki bizde 

epeyce alıcı bulacaktır. Mesela havadan 
sudan geçinen halk bu suretle ekmeğine 

bir katık almak kazancını da temin etmi;J 
olacaktır. .. 

Lileli Tayyare apartmanlannda müte • 
kait Necmettin: 

ambarlan da liman ve nbbınİar idaresi la• 

rafından idare edilecek, sümrüiün. alikaaı 
keailecektir. Rıhtımlara en son aiatem ve 

mihaniki yükleme ve bopltma teaiaab ya

pl)acaktır. 

Mühendis 
Mektebinde 
Talebenin Yemek Grevi 

Hpkkıada Birıey 
·Söylemiyor 

Mühendis mektebi talebeleri mektepte 
- Azizim, belediyenin üçüncü ekm~k yemeklerin fena piştiğini ileri sürerek ac:; -

çıkarması iııinin suya düııeceğini sanıyor, lık grevi yapmaya başlamııılar ve evvelki 

korkuyorum. Ben her sabah, odamın pen - gün mektebin verdiği yemekleri yememiş
ceresinden karııı arsadaki teneke kulübede 

oturan bir eskici aileyi seyrederim. Her sa
bah ekmek kavgası olur. Bazan adam ban
gır bangır bağırır. 

-Peyniri ne yapacaksınız. l§te ekmek 
ya .. Ekmek ucuz olaydı peynir de alırdım. 

·Bunun için belediyenin bir an evvel bu 
üçüncü nevi ekmeği çakarmasıru en çok 
temenni edenlerdenim. 

* Eniinönü Köprübaıı iıkelesinde No. 8 
de Avni: 

- Bence ikinci nevi ekmek tamamen 
kaldınlma1ıdır. Piyasada birinci ve üçüncü 
nevi ekmekler satılmalıdır. Bu suretle fa • 
kir ve orta halliler ekmek ııkıntılannı ta • 
mamen gidermif olacaklardır. Bizde zen
sin aınıf pek az olduiu için (ala) derece· 
de ekmek c;ıkanlması tabii düfiinlilmez. 
İstİyenler hancala alabilirler. 

inkar Edilen Kürk 
T•an bannda artİlt Zahide kürkünü 

sarcfirop memuru Anutuyaya b1ralmut. 
Çıkarken İatemİf. Mütehayyirane yuzune 
babutlar ve böyle bir feY almadlk demİf· 
lerdir. 

Zahide, zabllaya baı vurmuttur. 

Çantayı Kapmış 

!erdir. Bunun üzerine pişirilen yemekler 
dökülmüıtür. T aleb~n bu hususta aöyle

dikleri ıudur: 
- Hazirandanberi yemekler fenalqtı. 

İdarenin nazan dikkatini celbettik, okul 
tatil devresinde bulunduğu ve dersler baş-

}ayınca yemeklerin düzeleceği cevabı ve • 

rildi. 
Dersler başlıyalı aylar geçtiği halde ye

melder hala yenilebilecek hale ~elmedi, bir 
kaç defa idareye baş vurduk cevap veril. 
medi, mevcut malzeme ile pek güzel ye • 

mek piıirileceğine kaniiz. halbuki yemekler 
iyi pitirilmiyor, müracaatlerimiz is' af edil
meyince biz de verilen yemekleri yemedik, 
neticede bunlar sokağa döküldü. 

lıi mühendis mektebi rektörlüğünden 
ıorduk. Rektör muavini Bay Mukbil: 

- Biz bu mesele hakkında tek bir keli
me söylemiycceğiz. Hadise ile bizzat Ba -
yındırlık Bakanlığı mefgUldür. Bakanlık 

lüzum ııörüne tekzip ve yahut teyit eder. 
Dcmiıtir. T alebcnin bu hareketi bir açlık 
grevinden ziyade mektebin verdiğini ye • 
memekten ibaret bir harekettir. Talebe 
dün de hariçten tedarik ettikleri yiyecek • 
lerle kannlanm doyurmuılar ve mektebin 
verdikleri yemekleri yememiılerdir. 

Bir Tahkik Heretl Geldl 
Ankara 4 - Mühendis mektebinde açlık 

grevi yapan talebenin durumunu yak1ndan 
tetkik ve tahkik ebnek üzere bir heyet İs· 
tanbula hareket etmiftir. Heyette baymd1r-

Bayan Sabirenin el çantaımı kapıp ka- hk batmüfettİfİ ile memurin direktörü de 
~ Mustafa tutulmattur. bu1unmaktad1r. 

Endüstri gene) direktörü Rqadın ve "- · ' ' ' · ' ' · ' ' ' · • ~M• • • ' • • - • 

ipek aana~icilerinin i!tirakile dün ticaret o-j M ari kanın 
dasında hır toplantı yapılmııtır. 

· Bu görüımede İpekciliğin son devre ge- DO S t U 
çirdiği vaziyet gözden ıeçirilmiJ, ipek aa. • ~ 
nayünin inkitafı için alınması İcap eden 
tedbirler ıörütülmüıtür. Rekabet yüzün • 
den İpekli kumaılann gramaji azaldığı, bu 
yüzden de istihlikin durduğu mevzuu bah
solmufhır. İçtimada sanayi birliği namına 
bir murahbula sanayi miifettifi de bulun
.lllUftur. Konutmada fabrikalar ve makine
ler kartıhk gösterilerek bir tirket vücude 
setirilmesi, ipek aanayıJDJ temsil eden 
müesaeselerin bu tirket tarafından ifletiJ • 
mesi, Türkiyede bir boya santrah kurul • 
ması, yaptlacak ipekli kumatlar için bir en 
ve bir boy kabul edilmesi üzerinde de du
rulmuıtur. Konuımalar bitmit değildir. 

iki Ölüm 
Beyoğlunda bir yaramaz tarafından ba· 

ıına taı atılarak yaralanan ıekiz yqındaki 
MemduhJa, Balattaki evinde, ummak için 

mansala abanan ve atefin üzerine diife • 
rek yanan madam T amara nakledildikleri 
hastanede vefat etmitlerdir. 

Küçük Memduhun cesedi morga nakle
dilmittir. 

Gümrük Baı 
DirektörüDeği~ti 
lıtanbul sümrük ba~direktörii Seyfi f z. 

mir batdirektörlüğüne, Ankara ııümriik di
rektörü Cavad da İstanbul aalon direktör· 
lüğüne tayin edilrnitlerdir. 

----
Hem Marikayı, Hem De 
Marikanın Patronunu 

Yaraladı 
. 

Marika isminde bir itçi kız, çaJıfbiı ma-
iazanın partonu LUtfi ile birlikte dün evine 
ritmi!; evde dostu Koço ile karıdapnı,tır. 

Dostu Marikayı patronile böyle teklif • 
siz bir vaziyette görünce kıskançhiı tut • 
muı ve eline ıeçirdiği ,bir makaıla hem 
Marikayı, hem de Lutfiyi bald1rlanndan 
yaralamıfbr. 

Suçlu Koço yakalanml:fhr, 

Kaptan 
Mahkum Oldu 
33 Kiıinin Boğulmaatna 
Sebep Olduğu İçin 2 yıl 

Hapis Yatack 
Geçen sonbaharda Heybeli açddarmda 

Firuzan vapurile Afitap motörünün çarpıf
masile ve 33 kitinin boju)masile neticele • 
nen deniz kazasmm dW'QfmasJ dün ajır ce
zada bitmİf, Afitap motörünün kaptanı 

Faik hatah görülmiif, iki yıl bapae ve 200 
lira para cezasına mahkim olmUfbu'. 

Denizyolları Vapur Göçmen Getirmeğe 
Kiralıyor Giden Gemiler 

Muhtelif suretlerle kadrosundan vapur 
miktarı eksilen DenizyoUan direktörlüğü • 
nün, timdilik hemen ihtiyacı kartdıyabil • 
mek için bazı armatörlerden vapur kira • 
hyacaktır. Kiralanacak vapurlar dört ka • 
dardır. 

Bir Sar'ah Balkondan ou,tu 
Samatyada Hobyar maballainin Çu • 

kurçeıme sokağından Mithat admda bir 
genç dün obD'duğu evin balkonundan ba • 
karken aaraaı tubn&q, kendini tut..myarak 
balkondan 6 metro qağı yavarlanmqtır. 

İfade veremİyecek kadar ain' ~aralanan 
Mithat hastaneye kaldınlml§br. 

Din göçmen ptiımek için Nban vapu

ru tekrar Köatenceye gİtmiftİr. Cümburiyet 

vapuru, bu hafta sonunda gelecek ve han

dan soma iki sefer daha yapacaktır. • •• 

Bir Hamahn Ayağı Ezildi 
Sirkecide gümrük ve fimendifer İf)el'İn • 

ele çalıf8D hamallardan Mehmet oğlu Ra
mazan ıırtmda tafıcbim ( 200) kiloluk bir 
manifatura aandlğuu indirirken aplı.ğma 

dayananuyarak bll'akıvermif, aaaclık Ra • 
mazanm üzerine diiferek ayafım amİftİr. 
Yaralı Cerrahpaıa hastanesine kaldırll • 
mııtır. 

iki Mübaşirlik 
Yüz Talip 

için 

Müddeiumumilik münhal bulunan alb • 
tar liralık iki mübaıiriik için müsabaka im
tihanı açm11hr. Dün ağırceza mahkemesi 
salonunda bunlann imtibanlan yapılmı~ • 
br. İmtihana girmek için orta mektep me· 

zunu olmak tart kotulduğu için müracaat. 
cıların hepsi imtihana almmamlfbr. Ban • 
larm içinden on üç orta mektep mezunu 
imtihana kabul edilmiftir. Maamafih bü • 
tün taliplerin sayw ( 100) ü bulmuttu. 

P•z•r 01• M•••• a. Diyor Ki ı 

Bir iki 
Satırla 

Göçmenlerin Keresteleri 

Ayancıkta kereste yükile T ekirda~ 
gitmekte olan Atila vapuru Karadeniz 

1 

müthit bir fırtınaya tutulduğundan harnul"" 
Iİnİ denize atmııtır. Vapurdaki kerestel~ 
göçmen evleri inşaatı için Trakya getl 

müfettifliği emrine gönderiliyordu. 

" .... 
Gümrükte Tayinler 

G.. "kl 1 d' k ·· ı··"' .. ' n ı\dil umru er gene ırc tor ugunr!" · 

Galata ithalat gümrüğü müdür muavin!: 
ne, gümrük müfetti~lerinden Rü~ü t~ di 
direktör muavinliğine, müfettiş Raıf 
tetkik ikinci muavinliğine tayin edilı:nitleP 
dir. 

• • • 
Şehrimiz Maliyesinde Terfiler ..• ~ 

Beyoğlu tahsil müfettişi Avni Güı:nlly 

hane defteidarhğına, Kanlıca taha~ 
iİ' baş memuru Zehra Ankara tahakkuk ııı 

fettişliğine tayin edilmişlerdir. Üsküdar ;t
ra amiri Necmettin, Beyoğlu tahsil baş ~~ 
muru Ziya, Beyoğlu tahsil müfetti!!i S'!P""I ..... 
birer derece terfi etmişlerdir. 

• • • 
Üniversitemizden Bir Profeaöre Ni,-

lstanbul Üniversitesi profesörlcrindd' 

Dr. Friedirich Dcssanere Ameriltada tol" 
lanan 19 3 5 Fizikoterapi kongresi tarafııl ' 
dan doktorluğa büyük hizmetlerinden do 

4 

layı altın anahtar nişanı verilmittir. 

"' .. 
Şehrimizdeki Yunan Sübayaları 

Gidiyorlar 

Yunan isyanında alikalanndan dolll1' 

mahkum olup tchrimize iltica etmiş bu1tt' 

nan general ve ıübaylan son çıkan af ~ ' 
nunundan istifade ettikleri için pcrfddb' 
günü Yunanistana döneceklerdir. 

"' "' * 
Bir Köpek Kuyruğu 1 O KUl'Uf 

Belediye temizlik ameleaine maaş1aJ1it' 
dan batka getirecekleri her köpek kuytui" 

ba§Jna 1 O kuruş vermeği kararlaıtırrnıtb* 
Bu kararın büyük faidefi görülmü .. , yaıod 
Beyoğlunda son ay zarfında birıd~" fıııll 
köpek öldürülmiiftür. 

• • • 
Limoa, Portabl Sabthm 

Yapılan tetkikler neticesinde limon. pof' 
takal ve mandalinanın hale alınması mu~ 
fık görülmüıtür. Maamafih oda idare be,r 

ti benü:z bu İf hakkında bir karar ver,_ f 

miftir. 
••• 

Y abencılarm Çah!ma Meselesi 

Ecnebi tebaasından olan işçi~nn ~ 
olarak çalışmamaları için büyük bir h~ 

' siyet gösten1mektedir. Gizli iş yaparnıY8 

caklannı anlıyan 38 yabancı işçi diin toP-

lu olarak emniyet dördüncü ıube ınücfÜI' • 
lüğüne müracaat etmiııler ve memlekctll' 
rine dönmek üzere pasaport istemislerdit• 

• • • 
balyan Vapurları Seyrek Geliyor 

Son günlerde limanımıza İtalyan baO; 
dıralı vapurların gelip gidip ruuan dikk 

celbedecek kadar azalmışbr. Bunun se~ 
bi İtalyanın bütün vapurlanm doğu Afrİ " 
kasına işletmekte olmasıdır. Bu n,.1ksatl~ 
limanımızda b~lunan İtalyan balıkçı ı::erıd* 
leri de ltalyaya çağrılmı9lardır. 

- Hasan &ycijim! Son ıünlerde ..• 

1 
... Müteahhidin biri belediyemize bat ı 

'flll'Up •• 
••. Halici temizlemeğe talip olmuı. Haaan Bey - Bari bir mütealabit dalla 

çdua d~ 1evabına eokaldarlllllZI temizi• • 
..ı .. Zira itimi& böyle ha7İr erbabma kal
dı, baynnl 
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Sözün Kısası 
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Hep 
Dalgadagızl 
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~H MElElll 
GQRDÜKLCRjtJiZ MEMLEKET HABERLERİ 
Ustasının 
ilacından içen 
Yako F enalaımış. 
Çehre.t çizlderte dolmuı; zayıf, ihtiyar 

W.. adamealm-- W eualmda da ~ "··- .. ....... 
Biri ..... -- cuak-ç.q. ........... ti1ci7etçi ~ .... 

l>unq.palan lııirind eulh ceuda ,...wı. 
Aıllabb .. SÖN bidiM ... ,.kilde: 
APutu u1tenıa büyücek 1:tir tilai var. 

içinde kırmmmtarak, koyu bir ma)'İ bu· 
lunuyor. Anattu uata her •hah ite bat

Zile; Bazı 
Muhitinde 

Nümune 
Kasabası 
Olacakbr. 

• 

lamadaıı önce bu ınayiden bir k.,.k içiyor. Zile, (Özel) _Tokat pvreeinde
Çarak Y ako da bq hali merak ediyor n ki en ileri ilçelerimirden biridir. Zile 
Wr aba!. dqanamJ,)'arak uataw IOna• elektrik Ye IU helm!Hnc:lan biltün ihti-

Eks!kleri Tamamlanırsa Macera 
Arayan 
Kadınlar 

~.:. Bu içtiiin teY nedir usta) yaçlan brtıJanlDlf bir ilçedir. Beledi- Ziled• •ir ..... - Ailece wutmz. Yolda 
- Kun.a 8'cı ,.vnamı yenin aeliri 30 bin lir.dır. nndm Zilecle d&t ilk mektep, bir Her )'Slhencmm dk Wofta takdirini Bir JW• ~ Geçeık• 
Bir abah aatamnın .._üz dilkk'na ıel. Turkal teker fabrikaeı Turkal b- orta mektep vardır. Köylerde de malı- b'IU'8Clk W-- tn"nn ..lik o- ..- IAzsmcb, Bember 9ktak. 

mocfili lııir .... Yako dolahı açarak ti· 1abaaı için olduğu kadar Zile için de telif ilk okullar köylü çocuklara bilsi lan Zilede yaphneeme ihti711G oLm ..,_. 
l9Jİ 9bn7oı • tapb mtuı sibi o kır • bir ae&tme veeilesi olmuftur. Pancar ıt•iı vermektedirler. bazı istekler de y.m. ptiıiline Zile S-. bir taraftan 1la imara 
nnnnbrak 11197iden bir btak içiyor. Ziloye yeni bir iıelir membaı olma,- Zile Belediyeei tdıri aüzelleftir- bu civuuı Jliimune a..ı.• Mline p eden cevaplan Terirkea. ahir 

Meeelenin alakalı tarah bundu eoma tur. 18 bia fttanckp baiumda ı,... mek için yeni tedbirler almaktadır. lecektir. a.adüfüa wle bir tewliif 0 

~or.1 mjeclim Nitekim bdınm ı.k~ 

Yakoda 1m ... elanmell.. Bir earhot • A J ,,.,l t 1 Bı·r Kurt Hu .. cumu hua atlatmekla secilmaedi. • lak.. Bir .um bahram.. Bir &en.. Bir uana ı ~ Car• avakı"binden çelr.iniyor n çoluk 
hnanma n ppmma ki eleme slt.mt. Q/c l J dlflnip .... 

U9tu1 ... plmez ... nyor Te hİc bir u unııa 
..,.d. haberi o1mac1a1ı icin pome "°"' · v ·l·k Karamanda Yirmi 8ec Kurt Bir Sürüye • okaJoc~ ~· 
FOr. Yako ,atala pbnbp tedavili pre- 6 enı l y lııüb Yar. Benim k•DMtilD de 

~:::::.. ·:.: ~--=:e .. Atlana, - ~ültGr ·-~·nlıiJ meale1d Saldırdı Ve Hayli Zarar Verdi ~ -::1c1-:ıu,.;abt 
..... "L.I .-.ı.:.. teclrlaat direktoril RU,tü buraJ'a .... V--·- (,..__.) c··L- L!I! __ .._ k""--LI • .. .. L--1-.-L L-~ ·-L._ da b--L·- -f bir ...,.. -.qor.. • ba • 

1 
ı. tar Atla - v... - o__... _,,._ n o.,_.enn -t wanc1111 ~ ...,,- U&a1MD u.-a ve 7aua 

Dmu,macla Yako lwpnd.a seçeni IM;y. Bllf,y· zı tmceketmb•. • J'apmail 1 • • : 25 kst bir .ara halinde Wr bit aidda 1'a- nntlerchr. Geri b1en 15 kart q,Jda 20 lan okuyucuna. eier heıcai 
•··· ._ı_~ t'L •• L • ..ı d bo "b" Da ıcare me e mm yen enmeaı •· • 1_..ı!... a.x..ı k L-Jı-.-L ld- d~'1.- ._ __ L 
_.. 1UUaU1o v,; sun -ar a Ar t 11 ı • 8 k 1 L 20 b' lir tah • t .• hman koyımlara biicmn etmif ıııınur. ,...... oyunu -.-- a iirmlt. 25 lro,.. ela ean .....- macerapereet ouu-
... '·- iı Lıı..ı..... • çm a an ıa m a aıaa soa- n. ı---.&ı-- .... ı--!-! L~-L ail • k makta Ok ao..pı nı DIMlll"di. Ve: tl.-.celdir Teclria ....taları da enil da bulım.ee ~ tahmce - - .......... ~ r•e' ....... Ba 'Ye emne arp yap m 

cKabahat benim. Uıtamdan davam wektir M.ktebia U.. d • 
7 ~ tet etmit, fekat kurtlar b•d• kortana- hercluwırf en I• G ..,,_da lmpnk iu 'YUifelere söz yıımmak e121-""" 

ıok• dedi. )ti"lm • • .ı --Lt )clirenceSID• IDlflerclD'. Ancak 10 kurt )'....ı.n.nııs kaybolnnı,tur, ii&e. 8~ seçmif oJaıak 
uaL._ A ae eaı ... muu eme • _L __ L -:..n-ü :ı...:.. --..n~ 
.1"111&1111 ........ .orduı nı&1D1U1 •e • .,......... --ve .... 

- Nedir ... mayi) KK Od ' d ' y 1 d ş h . oı ş Hazin olabilecek her tiirlO ~--.. ~- ellerinin titrek haTe • uy asın 1 u en o cu Ay ın e n ur ey Degı" ·ı riD wak ... eaFedo ö.a almeWlie 
....... cevap 't'Wdi: Balıkesir - Somenın Hacı Yusuf N. ıc-

' k67Unelea Abdullah otlu Veli CireaoD J * = ~ ~.zc11mı Nuiyeainde a.,.~ miaafir .octuın· Telef onla Komıu Şehirlere zmitte Bir Kedi Kuluçka Bana bitap etmekle Pllllmlll~ 
- Ben d. pek iJi bihnlyorum. Foı • ela konuklanuf, fakat aabahl971D otla- Bağlanıyor Tavuk v azifeainl Görii1or ilb veriniz. latecliiinizi .,. ilADa 

fada bir ..,.,.. ela ili olarak bal--uttur• Oul . . İzmit - tam..ı. ,....... ...... ıc.. zemaıada dileiini• b_....,. .. , 
,...._ du.,..... Mtlanini bildirdh Kırımında Sılllk Tedbirleri _A,.dm ( • ) - Ş.larimis ~on HMamn •.ıu,;1m ............ ....._ muhakkaktır. 

- Suç.uz slrln0yonun Anaatu. Fa • • • teanatuua 791 lııatt•• .theltr=•me tWst.. IOlll'& 1wteı...- a.u, ft .. 5- * 
bt ha dur11pnamn karamu vermek bize Ker~ (Özel) - ~ ld tfia ltqlan••tbr• lt'7 telefoalan Ü ..... Mllcnlla.le cWd....,..... dsisr Wr Arapkirli Adnan Öz TUrbı 
~or. E...ab miidcleiumamlliie san. nk'w ........... ....., ~ ..._ dkel~ claldlelir. Bandaa ...... ...-,et lııaal ........ Armnuzun Pfdetini babamza 
._.,oıuaa. o...t.a ,. dmo11D•mza li • W teclWr ehmt •• lmb"la _.,.... -L:. •oin .. darla lsmir Mutia " Em lre6i e chdtf ..._ ..._. 1111. • Keeıf" • b •••- ..... 

- .. rmal•. ,..._. Wr ..li,. melle .. .....ı ...... Hute~ ~ m.;. ... ır--: ' -ıa .,. oalara •' &• ' alı L...._ 111:1.ı. trh =.;,.:,.. ~ .... _.~ 
awi clurutma_...n eoma bıu ftlirler. .. ..,alan ellclen ............. o..isUJe Jııaile_...br. lan..... 1 .,... tıslllia ec:lebi'Hrk .._ • .,.. ........ 

•P• • 1az. Yerıı· Mallar Haftası .-.": !':-~,:. .!..! :...-: :=:. ~ ~-·-,_.... .... (Gml) - ~ ol' .... ......... tek mmller, W.. bi7lk ati....,.. 
Y '•ı ılu laı .._ K.e• '' ... ._ ...ur.nm ha,.te. rl'ıOll 

.............. llallm otla llwtafa.... Zonmıldakta Bır· S.rgı· Açılacak Ve Terme Yalullla Bir Kua çl o1ank slrdikJerini .. -ra'-laa ... tıant. .... ...., ......... e- lerlal sa.tem • ... .... P•••~ .. _ eltlll _... ~ - T--. ~ Wr __________ ,_"!'! :. -::; ~ =... ·.:w_IBrT 4 Bin Çetit Y erlimalı T ethir Edilecek ::;:. ":::'.,~-::::.., w.ı.::: Balıkesirde 
~---------'--...... .... ....... ....,_ ~.... .. ......, im:• -..,., •• ~ Uyku Hutalıfıaa llu 

t1a -.. 11 • • ... ......_ rast1a- Olan Bir Adam Tı ... " ••• •ıı•. ........... taJdd. ç·x..._.u 
kat~........... lg....w 

Bir Doktorun 
GllnlUk ta..-. 
Notlanndan (9) 
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BARICI 
----------Mançuride 
Çin -Japon 
Mücadelesi 

Esrarengiz 
Ölüm 

Bir 

Tutankamenln Mezarını 
Bulan Alim Kurban Gitmiı 

Çin çeteleri mÜ·ı Mançurideki Sangari Novyork, 3 (A.A.) - Tutanknme • 
fcnıadiyerı •al- nehri havzası, bu nin mezarını bulan prkçı ilimlerden bi-
clırıyorlar mmtakanın en zengin ri olan Breadested, yetmİf ya§mda ol • 

.B kısımlarından biridir. duiu baJae ölmiiftiir0 

u sebepledir ki, Mongol çeteleri. bilhas • Bu ilim hir ttalyan vapuriyle Ame-
~ bu taraflarda faaliyet göstermektedir - rikaya gelirken vapurda esrarengiz 
er. Japonlar tarafından bunlara kar§ı ya • bir hastalığın kurbanı olmuıtur. Dok • 
Pılan :mücadeleye rağmen çetelerin faali • torlar haatahk hakkında çok sıkı bir 
l'eti · kt d

0 

1 8 nı durdurmak mümkün olmamaktadır. ketumiyet muhafaza etme e ır er.A 

d ll havalidc.ki Japon kuvvetlerine kuman • Hatırlardadır ki Breadeıted guya 
~ eden Japon generalı Sata, hiç olmazsa TutankamenİD mezarmı bulanların li· 

Rtinde üç defa hu çetelerle askerleri ara • net• uiradıiJ efsanesiyle ötedenberi 

1 
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TELGRAFLAR 
J Deniz Konf er an
i sında Bir Mesele 

Daha 

Büyük Okyanus Üııübah• 
riler 1 ıi Görüıülecek 

Ya 1'aş 
Alsalardı? 
Rahmetli Nuraddin Hocanın gi.ıldurü

cü oldub'U kadar duı1ündüruciı de bultı an 
fıkralarındandır; o, Akşehir mıntakası • 
daki el kınp, baı koparan derebeyi rin· 
den birini ziyaret etmek ister. Fakat Tuık 
turc$İn~ de riayet etme~i unutmaz. M, • 
lum ya. Milli türede dost gormeğe clı boı 

Londra, 3 (A.A.) -. Havas ajan • ı;arılmaz. çoban armağanı, çam sakızı .de-
nın aytarı Londra denız konferansı • ... ip kuçuk t 1 b' h d' · · ,_ . • ,, e o sa ır e ıye goturmeı. g -
nın ruznameıınden sıyaaal meıelele • rektir Hoca d • b k ı L . · a aagına a ınır, so una ı.:a· 

rın çıkarılmasına rağmen bu konfe • kınw çuldan Jd d b · ı · , - çuva an ere eyıne a -
ranata büyÜk Okyanus üssü bahrileri yık bir şey bulamaz Bah b 1 · · ·· k d' • . · çeye aı vurur, 
mese esımn muza ere e ılmeımın üç beş elma derler sonra bunları olgun 
muhtemel oldu.junu beyan etmekte • bulmaz sepetine incı'r doldu ur b · d" • r , eyın c-
ır. vine yollanır. 
Bahri çevenlere göre, büyük Okya- Derebeyi bu. Herkesten vergi alır gibi 

nuıta ü11übahriler vücude ıetirilmesine armağan almaya alıgkın. Fakir hocadan da 
":'a?inıton deniz m.uahed~si.ahkimı mu- dişe ve ite yarar bir şey bekliyor. Onun 

JSVJÇRFDE cıbınce ve m~tehf. denızcı d~vletlerin ekiz on incirle yanına geldiğini görünce 
~da ·· d k el" t . nıusa eme olduğunu beyan etmek • alay etme tey:;,__ı_. ----
~ır. 1935 yılının ilk aylannda, hu mil • 
ili eınelerde yaralanan Japon askerleri • 

(~:Oy) ısı (2000) dir. Ölülerin eayıa ise h
• 

1 
donanmalan niabeh nazarı dıkkate a- kızar, elini ecpete sokar yumu k b Ilı 

Birçok Şe ır er ımar•k karar .... il ... ;, ôdi. mcyvalan ·'•P b;..., b;;., h.=..:~ •n• 

Ü geçmiıtir. 

K Id 
Fakat Am•ika. lnıiltere ve Japon• atmıya baılar. Nuraddin Hoca bu cıvık 

Su Altın da a ı ya ~~n•nmalan aruuıda , _ s . 3 nis • ıa,ıanmıya kar .. hemen dizüstü çöker. eı~ 

1 

j betanın ortadaa kaJdınlması ihtimali !erini göğe kaldınr. ccYarabbi tükür, Ya-

İin.)lanın en ngilizJerin ppbklan e-a, 3 (A.A.) - Bütiba lıviçrede kartısında fagilia ve Amerikaa müte· rabbi tükün diye eöylenmcğc hatlar. 

,~•••ili haua aon r: "'."'" f,rtmalar, karlar ..... ""';k~· T ..,zi!Gtlı tariledm Almanların hasmlan, bllytlk Okyanu•I• ü .. U bah • De..ı..,.;, yü.ü gözü inok çckfrdolii 

1 0
•u en ço emmJYet Ziirilıte bir duvar yıkılm•tlır· u yua• iatilocl• ettirilmeme.ini iatiyen riler vücude &'etirmek meselesini orta· içinde kafan hocanın hani harıl ıükretmc-

lı:uvvetl . . verdikleri fCY bava den l»ir çok kinHeler yaralanmı§br. Cümhur 6aıkanı Ruzvelt ya atmlflardar• sinden flltlllar ve sorar: 

rı·ı . erını fazlalaştırmak olmuştur. De - Roman kantonlarında bir çok ır • B 
1 

cbılir k" f ·ı A Bu mütehauısların bu suretle bare- - u iıte ıükredecek ne var hoca, 

* 

"•nen k ı. ng1 .ı tere. yeni kararile dünya_ maklar .. ___ "bir --L- tehirler .u ••• me ·k Al k •. 
1 

h -~ ~ rı a, man- ket ederken takip etmekte olduk.lan yo sa al' ını mı ho.zdun) 

a uvvet ı ava filosuna ahip olmak tında kaim•-· H 2:rnini ·· .. y f r-' K gaye, Japonlar Gzerinde bir tazyik yap· ocn fU cevabı verir: 
Un kanatla .. .. k v L • _.:ı· aya arşı... mak ve onlara bir itilaf vücude getiril· - Aklım yerinde ağam, ıükretmemin 

11 
goruyor. eni ngiliz bava filosu • y 

B n, orumce ası şeıdındcoır. B I 1.__ ... _ intihabat Geri beb' Unun b b' • Ç -- mesinio zaruri olduğunu ıöıtermek idi. se 
1
• sana ayva getirmekten vaz g-ip 

"u""kı· s~ e 1• tayyarelere daha aiar yük 81 k iti - .. " ıyeb J e.lc ,. 1 1 Tar1·re Tenzı".a"'tından Al· te incir getirifimdir. Ya ayva getineydım 
İ.i:ze. 1 m maksadıdır. Ayni mihvet> Brüksel, 

3 
(A.A.) _ Hükumet ev- • * imdi halim nice olurdu~ 

ted~nde pervane sayısı da çiftleıtirilmek. kar 1 J f t f d Etm k S P ır B 1 d -ele• Ma""• awıncla yapılacatı ar Af• man ar • ? a e eyece Londra, 3 (A.A.) - Deniz konfe • on ostada okuduğuma göre g-cn 

rı'I ·. ununa a motörlerin bıvvetleadi- .. ,,. ı- -,,. ınea1 ıı . 
1

_. tınbmf olan ,.ylav aeçdniai ı_ 936 ~ • Va•ington, 3 (A.A.) _ RuzveJt, ha- ransına iıtirak edecek olan Japon hey· pazar gunü yapalan Galatasaray • Cuneı 
ayesı t&"ıp olunuyor. . • Ik d 1 :s , d senesi l l birinci teır!11"1e taı e ı ~n zine nazırlığından Birlefik Amerika ile et~ ~uırün öi!eden ıonra buraya sel • maçın . a san - ltırmızılann her attığı golu. * kanwı liyihaaam parlameatoJa verınıı- ticaret itilifnameleri akdetmit olan mıttır. 0 

kulup taraftan gençler tarafından sa • 
tir. tarife tenz11itından Almanyanın istifa· MISIRDA haya atılan ayvalar takip etmiş. Belki Gu. 

de ettirilmemesini istemiftİr. Mütarünİ· neı kulı.iplüler, bu ayva yaimurundan si· 
1936 olimpiyat 1936 d• BerJirH:le ya
ları A pılacalc olan olimpi • ve merikı 

iııtir k yatlara Amerikanın 
el. a etmemesi için ıiddctli bir propapn· 
/un Y~pılmaktadır. Şimdiye kadar, mevcut 

liai ~:lc~n. sp~r tqc.kküllerinden yüzde el
di 1~ırakin aleyhinde karar vermitler· 
'Y:;. Fakat Amerikan hükflnieti. bu cere .. 
bu il aleyhtar &örünmekte ve Amerilcanm 
d .. •Por Şenliklerinden uzak kalmasının 
0ırrtı olacağı kanaatini beslemektedir. 

leyh, bu tedbirin muhik olduiunu fU p ) B T nirlcnmi ler, titizlenmşler, ve heyecana ka-
suretle bah etmektedir: arti er İr ürlü pılmıılardır. Fakat Nasraddin Hocanın şu 
Almanyanın Amerikan ticaretine fıkrasını düşünselerdi oyunu bırakıp, ça • 

karı• göstermekte olduğu muamele bir Anlaşamıyorlar murıu sabaya diz çöküp candan ve yürek-
ıark l'Özetme mahiyetindedir. Binaen- ten Tanrıya ıükretmeleri lazım gelirdi. 

LITVANYADA 

aleyh aizden yukarıda zikrolunan hak· KaJıire. 3 (A.A.) - Veld taraftar.. Çünkü atılan ayvalann laf olmau da 
Kawıaa. 3 (A.A.) - Jtaiaeurai ya· )an Alman mahsulat ve mamulatın• larının lasilis doetlaiu ile ittiham et - mumlcundü, 

0 
vak.it halJeri ıüc:e olurdu~. 

kınında bir yansın çıkmıt ve büyük bir te,mil ebnenizi rica ederim. 1 tikleri Liberal.len karJI olan laoputsuz- . Şaka) 1 
bir yana baralup ciddi dupme• 

kaaabaYI tahrip etmİJtİr· Uç çocuk yan· Dq Tecim lliifaviri Çekildi luiu artmaktadır. Mahmut Paf&lllll e- ~m: Sportmen. centilmen deme.le oldu • 

Bir Kasaba Y anğın· 
dan Harap Oldu 

ıında yanarak ölmüıtür• Nevyork, 3 (A. A.) ithalat ve ibra • vinin yaima edilmesi hürriyetin tedrİ· guna göre bir kulüp mensuplarının ba~a 
Polonya Alqlatarlan Fo~alafll cat bank ... •enel direktörü ,,. hükiı • cen elde edilmeei içia topluluk taraftan bir kulüp menauplarını ayva yaimuruna 

V 
a (A.A.) - Kaunasdan metin dıt tecim mlitaviri Peek istifa et· partilerle nuyooaliıtleriD araııodalri tutması neyi ifade eder n centilmenlikle 

. arfOva, k t'" b' -•- • ti"d' nasıl tel'f lu ' '
1 

bul. k S•ylavı Tevkif Edlldl bilclörildiiiao pe. Utvanyad• Po!OD - miıtör. • • " .,._...... ... ,.. or. .• . ~ 
0 

""" utan ., ; Bôzan• \'; • h )ıankotler - ,amanlar- gunlcnno yaoamoyor kô •poo-cular mn; • 

lafı Y ·~· 3 (A.A.) - Almon ıı.,,;, • ya aley tan Arolonnd 30 kadar Belçika Kralına Ni .. • (Harici Haloerlcftmim. o ...... y.ıôllor rôbi birbôrlerinô ob tap vo at 
hlln esin komünist ıaylavlarından Yo- da fa~lala,mııtır b" k • P 1 nyah Loadra, 3 (A.A.) - lnsiltere krala, 10 unca yü~cleclir.) tutsunlar. ' eşe 

"'ranada Eekl Bir Ko111Dnl8' 

l>l-o na Sanderer, Viyanada komünizm mua!lun ~ul~~ 9ır 1
:;_. :i; çoi~ Belçika krala Leopold'a dizbaiı nipnuu Bu huydan vaz geçmek gerek. 

ltif P~anda11 yapmak ihtimalile in • tevkıf edılmıf~· un aa 1 vermiftir. M T T ed•lınôtt;... ...,,..diJmiılenl... ~ . . an 

!

pasaport için, yo~ için. çingene borçlan! .- Kaç g~. h.astayım, elim er ·ı Dudalr:lan, bir gülümee.me sonu gibi 

H 15 
~ S: T No6B için. gene para lizım.. mıyor da. temızlemıyorwn .. Ab ber kınfmıştı: n L "Bana tekr_a, !"'ra gön~erebifü mi- tar~ piodik içinde ... ~?. ~ -Ben. insanlara güç ahşınm .. 0nu 

sin? Madem kı elınde pııı~d.ı ~uphı va_r· j degıl amm~, ıpk TUrunca, butun kır• yadırgamağa başlamıştım .. Doğrusu _ 

n r 1/L·ıvr N L r n. ; Ev işini. onunla halledehılırsın .. Senm ler sırıtıverıyor.. nu söylerim, hani, evin erkeği İmİfl gi-
t::::f 1::: fı l:: 1::: K ı,.prıunadıiın• bellci de bafaraonyaca- Onun han.tin; anlam•fbm .. Gilne!, bilerden bakıyordum .• Neme lazım, 0 

1 

§'dil"iW!"·'d . im bÖr ifi, 0 , yapovedr. Ihsan abla~, ~t"! ~-sında kalmıf bır da bizi hiç yabana gibi tutmuyordu , 
- y 1 <11kicle bir vak'a ç>ka ç>ka. evın de «Yalnız ona, hudutsuz bağlanarak balmu".'~ gıbi eriti~onlu;. ~-alta lafla· Dcrısôz, kasavetsü:. ya.şoyorduk işte ..• 
lJl: a nızken hastalık çok güç... adı çıkar. Satmak istediğimiz zaman, ruarRlan kaptırma ... Neler olmuyor?.. nnın kırı; kapkacagın pıslıgı; cşyala_- YüEü, birden hüzünle kararmıab: 

un uzun içini çekiyordu: ı d .r-- d fh bl T - B ki ··-+en' bulama'"7'.- Kenar semt er e, Yüksünme, tenbellik. etme ... Defter • rm tozu a san 8 ayı, ayrı çeşıt - Dertsiz, kasavetsiz diyorsam a;şımda bir su verenim yo mur J- la _ı_ h 1 k 'k 1a 'b" · k · · ' ' Cözle~· · 

1

. . ~ 1- böyle -ylere çok dikkat edilir. Bun - haneye, fUraya, buraya, nereye gitme& asta 1 mı rop " gı 1 yıyor, emırı- büabütim sanma ... Hiç dertsiz, kasa-
tına k ını açtı, e mı yastıgınm a T- k d v .lim 1 1. · ed' d be- yordu · · l H · · · •o tu, bir zarf çokardı. n da sana öğrete« es• · lizom ge oyor, ıcap o yorsa een e · .. vetooz msan o ur mu 1 unyec•g•mÔ, -~k· 1 b «Adı ç•kan bôr ev yok babasma ıaberee git. Annemle bôrHkte, ôki oda Çok guç, tutuk tutuk konuşufun • Zekiyedğimô düşünmüyor muyum, 
l~ RcJ,.,_·ıyeden mektup varl stan u-,k patılır Sen bu i- airitirken, ~u tutarsınız .. Ben geldiğim zaman, an - dan, göründüğünden daha çok fazla aklım çileden çıkıyor! Bu çocukların 
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Yormu 8 · ' T- ı h ld w .. 'b' beli' d' ' ~r.· "" 'I··· d d'' ·· d·'n hesapladın mı 1 beraber otururum asta 0 ugu gun gl 
1 ıy ı .. LAA-ln hasreti """k uzun su"rdu·· .ıvıekt b . zararı a u11un u • .. nem e ·· . w r-~ •• 

- Ce~ u, "".na uzabyordu. d • « Suphi, parayı esirgemôyor. co- Bu suretle. sen de sokmtodan kurtul- o, gene gayret ediyor, canlanmaga ca-j Tekrar gülümttmeğe başlamıfb : 

İnıif ... Al•ce:-•f amma, k•p ogru mert« davranıyorl diyorsun. Soranın muş olacabJn .. Ondan sonra, iotedôğin bahyonlu.. . . . - Mektup yollamıyor, değiller ..• 
!\! ' 

0 
ul . bu ,.damın kazancı nereden? "b" ezer tozarsın.. -Ah, •yıdİr. boftur anınla, Pakıze- Sağlık habeı!ednô alıyoruz .. Gelgele -

P

ektubu aldım, okuyordum: ~.na... .. .,. Mirasyedi mi' jgı ıB~ ' d h d •. ·· .. 5 ciğim, pek aeçimıiz .. Hani, yukarı lim bu yetİRİr mi? Böyle karaıma alıp « ak· 'b'ı, gucu ner « ır şey a a uşunuyorum.. up- . helAI .. . b' • T T 

«Son>Zc, - " « Ailesô yok mu? Neye ayn yaş• - biden evô karfolık göstererek, senetle arka oda!'' temoz. .•. a. '."'~. emm.'f. ır yüzlednô, gözlerôni görmek, öpüp kok-
"'•I yaptıgın numara mulı:~- 1 Bunlar hep ayn ayn düşünülecek bo , ara alamaz mısın? "'.'"m• turaya _,fogomozı ooykm'fltm, !ayıp bağnma bastırmak ioterim.. Al. 
1() arnrna, allah vere de tene> gelıp yor ı rç p . brlmem hatnnda mı? Ben, onlan büyütünceye kadar neler 

nu sarpa sarm şeyler.. k «Yedı kat eller, bunu yapıyorlar.. Durdu dinlendi· elini yastığın altı- k · B' b'"t" elr.t"ldc · · 
«1:" . asa... 1 Biliyorum, gene bana ıza - Sana •--- aldığı tavırdan, böyle bir Jrt • k- -L b.' . -·L rd b çc tun.. ır ana, . ~ un ç ı . rmı, 

d c.'" rehine koymanm ve tez e - " . b · dü ünen:k . _,. d" • . . . na so u, •ÇW< rr f'f" ,....a 
1
• ur • işte bu kadar oevg• ole unutuverır. 

en satmanın gu··ç olduguv nu ileri sürü· cak; sankı ~n, . erd!..~ • ~ son· teklıfe, hayır 1 ıyeıc.egmı haç zannet • nunun deliklerine yapışterarak kokla - Dar""'n darııın kaflanna çatmıttı: 
l'or d ğıl mı? ryc;-...,._.,.9Jn, ve . e· 
d •un. Betk; de bal:b.ın. fakat ma- yopar.un, e del di ede yü- m•yoruın.. . dı: - Ah, IİZ erkekler. bunlaı• bôlc-
b ""1k; başka bir çare boldun: ortık ıa da: yapbklann orta y Ihsan ~la, o~ında t?planan ~eri~, - Yorgunum. . . Söz oöylemekıen mezoônôz... Sen. gel ele benim ôçooni 
bnla,. ınünab,a eımiyelim. züme vuracak~·· . . banlan oöylü- bir deri, bu' kemok_elleronon ıenoyle .,. de. baıtil soluk nefes; almaktan da yo- sor .. Üçünü de biı arada J!Öımeyince, 

((Suphiy' . . • alı- «Ben. yandıgun ıçın, liyordu. Yorgun bar sesle yalvardı. ruluyorum.. içim kan ağhy<>I" ... 
•• ı, pansıyon gibı eve h . '-- B. "dd . . kr n, halcik t "k dl y-ı..·- yorum ya... .. . d bul- _Şu ba çenın ~pısmı açıver, ev· ır mu et suatu, fışeyı te ar yaı- Sesi ağlamaklı idi: 
L a en mu emm •• ~ ph• · ··-1.1il b11 zamanın 8 k d b } w I Jr: d c··zt . t d uen bu Su h" . Nenin «Su ıyı, mu,-... . .. . k .. ··k b. ladım.. Sıca tan a una ıyorum .• tıgm atına oy u.. o en avan a, - Ah, bu dışarlıklara gitmek ele 
ıı . P ıyı tanımıyorum. I bir talidir l..ilciıı uçu ır .. d'' ·· ·· d .. ·· ·· ·bi da) d ı bakıyor ~1) muf oman · ah t Ter de, ineanı vucuttan ufUlUyor. uşunur gı gm a gın • oluyor? Onlara, burada kı met }ok 

<rEskı· h d I d · idaresizlik onu elden kaçınnbean,lY u Kapıyı açbm, gün~. ateşten bir dil du... muydu? Hem dışarlıklara gittiklerıne 
y ovar a ar an zengın ve .___.ı. b" rezalete ıte P o uver • alar 1 dı dal lıv k ·· ed' ·· l · 

başlıca bir dam 
1 

d. ' Bu hiç onu ~np ır gibi mutfağın malt mı ya a · Bu gın il ço surm 
1
' goz en - göre bari şikar matah bir kısmet p ı-

. a ıyorsun. • tal" · lik 18yılmaz. ' .. .. · b vinl" • ' lt ~y ifade etmez. men. lllZ ov• -lr t---lrkür Ihsan abla, yere duşen gunete bakı: Dl ana_çe .. . k. . ne düşmüş olsalardı .. ikisi de daha ni-
(ft>-· l (<Gönderdıgın paraya ~ ~l d Fakat onun bakışlanndakı - Kıracımız Supht Bey, ço ıyı A· şanlı 

k ooy e bel ba vladıklarımızın sonu k dar k borç an .. yor u.. ' . d . . 1 k. ... . of. cıvık kmad g 1 - bu da ededm· YaJnu:, o. a ~- ki 1- basretôn ne olabileceğôni düşünmeğe damdo: h•nı sen ~n ıyı oması~, ço J Yüzünün terini kurular gibi, elının 
tiyle olursa"" k • m~ 111!r'otuıamaz'. ,......,.. ki, ~bir ~~.,',"e e, e vakit kalmamııtı .. Ihsan abla, içini çek- ses•'."• ki~r •• '~cıment erkcktı .. Az tenôyle aözlerinin yaşını silôyordu: 
1&11. li ' artı m~ a ~ . _ı_L. de avuçta bir ,eyler ,K81IDllU&· u_ıL •• ı...! ti': vakıtte bmbmuuze ısınmıştık.. (Arkası var) 
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Kamarasında Bir Saylav lngiliz Hükumetini 
Yüzlü Siyaset Takip Etmekle itham Etti 

Baldvin Cevap Verdi: Zahi· 
• 

ren iki Yüzlülük Mevcuttur 
Paris 3 A A.} - Mecliste cemiyetler 

hakkındaki müzakere öğleden sonra daha 
ıürültülü olmuttur. Batkan üç çeyrek son
ra celseyi tatile mecbur kalmlfbr. 

tileri defalarca Tüze Bakanının istifa etme. 
sini istemiılerdir. Londra 3 (A. A.) - Saylav Attlee, şeylerdir. Modern Avrupanın mümkün ol-

Hükiımete mahsus sıradan aöz alan La· avam kamarasında, hükumeti iki yüzlü bir dukça menine azmetmiş olduğu şey bir ta
val Elbel'e taarruz edenler hakkında tab· dış siyasa takip ederek bir taraftan taarruz raflı inkardır. 

Muhalefet, İtalyanın Jngiltereden 1ü:t0• 
mundan fazla iyi muamele gördüğü .ıafl " 
nındadır. Kralın beyannamesinde Millet ' 
ler Cemiyetinden bahsedilmemektedir. 
İtalyayı da memnun edecek bir tarzı hal 
bulunmak lüzumu hakkındaki fıkra kabul 
edilemez. İtalya cebren eve giren bir kidl'" 
se gibi hareket etmiştir. Böyle kimse ilt 
istişare edilemez. Onun hakkında hüklıııl 
verilir. Şu halde, hükumet kollektif eistr' 
min Britanya imparatorluğu için müeslİI, 
olduğuna inanmıyor demektir. Artık si ' 
labsızlanmadan bahsedilmiyor. 

İlk söz alan radikal sosyalist Riikir sol 
cenah mebuslan adına söz aldığını bildir
miJ, hükUınetleri cemiyetleri tqvik etmek 
ve devamlı tahrikita rağmen hiç bir fey 
yapmanut olmakla ittiJıam e~ ve bir 
kantıklık esnasında bir gözünü kaybeden 
mebus Elbel'in yaralannı batırlabnıttır. 

Mecliste gürii)tü çoialrmt ve sol cenah par• 

kikat yapılmakta olduğunu ve mütebaa • etmek üzere olan bir devletle anlaşma ak • Baldvin, İngilterenin çok ileri gitmiş ol-
sısların müteamzm akıl haatalığile malôl tederken diğer taraftan Milletler Cemiye- duğu hakkındaki telmihlere cevaben: 
olup olmadağmı tetkik etmekte oldukları· tine sıkı bir müzaherette bulunmakla itti - <ıRolümüzü oynadık ve bütün uluslar 
nı bildirmiftir. ham etmesi üzerine, Baldvin bu iki yuzlü • önünde mesuliyetimizi deruhte ettik. ı> 

Lavalln bu lo"zlen· criirültuyu" " artırmııtır lüğün zahiren mevcut olduğunu, barışı el- İ J l J •- · ta ya i e stiıare Edilemez 
Tüze Bakanı bu gürii)tü esnasında kendi • de etmek için hiç bir fırsatı kaybetmek is-

d ·- · · Mili ) C · · · k londra 3 (A. A.) - İki meclis, kralın sini müdafaa ebnİflİr. Reis ıükUn.u cüçlük- teme ıgını ve et er emıyetının arşı 
k k h ıd ld - ·· l · · beyannamesine verilecek cevabı mu"zakere le iade edebilmit ve celıeyi talik etmittir. oyaca a e o ugunu soy emıştır. 

Baldvin, mevcut muahedelerden bah - etmek üzere bugün öğleden sonra toplan -

Fransız Matbuatı 
sederek demiştir ki: mışlardır. 

Muahedelerin ıekillerini mutlaka ebedi işçi muhalefet partisinin mümessili At-
surette muhafaza etmeleri meşrut değildir. tice, muhalefetiD kralın beyannamesini tas-, 
Muahedelerin tadili ve inkarı başka başka vip etmediğini söylemif ve demiştir ki: 

Attlee İç siyasa ile de mutabık olmadı -
ğını, işsizler meselesinin halledilmemiı ol " 
duğunu söylemiştir. 

Gazeteler Ecnebi Hükômet Reisleri 
Aleyhinde Neşriyatta Bulunamıyacaklar 

Ankara 3 (A. A.} - Aldığımız maliı- riyatı da teşmil etmiıtir. 
mata göre, Fransa hükumeti 8 haziran 935 Bu kararnameye ıöre, ecnebi bir hü -
tarihli kanunla halkın korunması için ken· kUınetin reis, kabine reisi veya Hariciye 
disine verilen fevkalade salahiyetten isti • Vekiline matbuat reisile tahkirde bu -
fade ederek matbuat kanununun ecnebi lunanlar, üç aydan bir seneye kadar hapis 
devlet reisleri hakkındaki hükümlerini bir ve 100 franktan 3.000 franga kadar para 
kararname ile ecnebi hükumet reisleri ve cezasına veyahut bu iki cezadan yalnız 
hariciye vekilleri aleyhine yapılacak ne§ - birisine mahkum olacaklardır. 

Tehlike Başgösterigor 
Musolini Uzlaşma Tekliflerine 
Cevap Vermek Niyetinde Değil 

Italya Kralı Musoliniye Altın Ve 
Gümüş Külçeleri Gönderdi 

Roma 3 (A. A.) - Kral Musoliııiye 

1 

mlmak üzere faşist teıkilatına vermeğe 

mühim miktarda altın ve gümüı külçeleri başlamışlardır. Bir çok kimseler, altın ve 
!ıediye etmiştir. Saylavlar da mümeasil gÜmÜ§ eski para kolleksiyonlarını devlete 
madalyalarını vereceklerdir. hediye etmişlerdir. Roma ha§ hahamı, ya-

Roma 3 (A. A.) - Zengin vatandaş- hudi cemaati adına yahudi mabedinden 
lar, otomobillerini, sıhhi ıervislerde ve ya- gümüş bir taç ile ıümü§ dört ıamdan ver
hut buna benzer diğer ıervislerde kulla • miştir. 

Büyük Muharebe 
Makallenin 

Habeı 
Cenubunda Italyan Ve 

Öncüleri 
(Saf taralı 1 inci yÜ"•) 

İtalyanlar, Gorabainin oldukça fİmalin
de kuvvetli mevziler İfgal etmekte olduk • 
lan ve Habeı kaynaklarından çıkan ha • 
berlerde İtalyanlarm Gorabai ile Gerlogu· 
biyi boıalttıklarım tekrar iddia etmekte ol
duiu için, Garazziani ön kuvvetlerinin, 
daha ıimaldeki noktalarda yerlepnif hu • 
lunmalarına rağmen bu mevkileri İfıal et
memekte olmaları muhtemeldir. 

Röyterin Aamaradaki muhabiri, büyük 
bir Habet ordusunun Makalle'nin 25 kilo
metre cenubundaki İtalyan batlarma taar • 
ruz makaadiyle, Makalle'ye doğru ilerle • 
melde olduğa haberini teyit ediyor. 

Habet ordusu Ru Kassa kıtaatiyle bu· 
na ilave edilen ıü bakanı Raı Nu1ugatanın 
muntazam kıtaatmdan mütqekkildir. Ha
bet orduaunun İyi tecblz edilmit olduiu, 
lüzumu veçbile ıilih ve mühimmetı ve bir 
çok kervanlan mevcut bulundaia blldin1-
mektec:lir. 

Habeı kuvvetlerinin inamı külliai Cici • 
ıayı himaye eden ballar üzerindec:llr •..• 

ltalyan Orduıundan Kaçanlar 
Cenupta İtalyan ordusundan kaçan So

malılann söylediklerine bakıhna bu ordu· 
nun ancak 70 tayyareıi vardır. İa,iliz ıo -
malisi hududu bir İngiliz hecin kolu tara • 
fından muhafaza edilmektedir. 

Adi sa babada 
Röyterin Adisababadaki muhabiri, A • 

disababanın bugün Sen Jorj bayramını 
kutladığım bildiriyor. 

Veliaht beyaz bir katır sırhnda ıehrin 
ıokaklanndan geçerek kiliseye gitmiJ ve 
ayinden sonra saraya, arkasında memle -
ketin her tarafına mensup muharipler ol • 
duğu halde ana caddelerden geçerek dön-
müttür. 

Roma 3 
maralı resmi 

Karşılaştılar 

Londra 3 (A. A.) - lngiliz kabinesi 
12 kanunuevvelden evvel İtalyan - Habeş 
meselesi muslihane bir surette halledilme

diği takdirde böyle bir ambargo konulma

sını tasvip etmektedir. Vaşington' dan ge • 

len haberler, Amerikan petrol kumpan)'..a

lannın Milletler Cemiyetinin gittiği yola 

gideceğini bildirmektedir. 

Fransız Gazetelerinin Mütaleal~ 

üzerine konulacak ambargo hakkında in • 
giliz kabinesinin almış olduğu karann e • 
hemmiyetinden bahsetmektedirler. 

Harp T ehlikeıi 
Matin gazetesi diyor ki: 

« 18 ler komitesi dünyada bir harp çık

masına sebebiyet vermek tehlikelerini ar -

zetmektedir. Bu hı.tsusta milletleri temsil 

etmekte olan hükumetlerle mutabık kala-

konseyine aittir. 
Oeuvre gazetesinden: 
En büyük müşkül, alakadar olan üç ta" 

raf için şerefli bir ~aşma zemini bulm•k" 
tadır. 

Diğer taraftan de Chambrun, Musoli " 
nin kendisine tevdi edilecek her hangi bit 
proje üzerinde uzlaşmak arzusunda oldu '" 
ğuna delalet edecek bir hareket ve işaret" 

te bulunmamış olduğunu Fransa dış işleri 
Paris 3 (A. A.) - Gazeteler, petrol rak bir karar vermek Milletler Cemiyeti bakanlığına bildirmiştir. 

------------------------------------------ -------------------------------------------
ltalyadan Alacağı onan Kıralının Azim-r -,, Y 

Olanlara A • 

karlığı Vazıyeti Kurtardı Ankara 3 (A. A.} - lktısat Ve • 
kaletinden: 
cıİtalyaya mal ihraç etmit olup ta be
delini henüz almamıı olanların peıin ve• 
ya vadeli alacaklı olduklan miktarı en 
yakın T. C. Merkez Bankas~ ıubesine 
16 ilk kanun 1935 pazartesi akpını 

saat bete kadar bildinnİf olmaları li· 
zundır.» 

............... -. ---······~·· ............. ·----· ...... 
Tembien'in güney kısmı ile Serva bölgesi 
arasında mütemadiyen hareket halinde -
dir. 

Bütün bu kuvvetler 70,000 kiıilik tah-
min ldilmektedir. 

Bir Çarpıtma 

( Baf taralı 1 inci yüzde) 

rini, ordunun böyle bir harekete mua
rız olduğunu bildirmişlerdir. 

Bunun üzerine kralın cevabı ljU ol
muştur: 

- Ben, umum Yunan milletinin kra
lı olarak buraya geldim. Beyannamem

de ahaliye vadettiğim şeyleri mutlak 
surette yerine getirmeliyim. Henüz eş
yamın bağları çözülme!Iliştir. Eğer ka

rar ve emirlerime karşı gelmek tasav· 
vuru varsa, bunu erkekçe ve açık söyle 
yin. istifa ederek derhal Yunanistanı 
terkedeceğim. » 

Kralın bu kat'i durumu karşısında 

gecraller istifayı kusur etmiş ve emir

lerine her zaman itaat edeceklerini be

yan ederek saraydan ayrılmışlardır. 

Ayni gün {Cumartesi) öğleden son· 

ra Kral Demircisi saraya davet ede -

rek kabine teşkili teklifinde bulun -
mURJ ve o da hazırlamış olduğ listeyi 
vermiş, bu liste kabul olunmuştur. 

Demircis kabinesi, işte bu \'artlar 

altında meydana gelmiştir. Bir gün 

sonra, yani pazar günü af layihası im

za, gece de resmi gazete ile ilan olun

du. 

Zabitlerin affı nisbidir. Cezaları af-

Asmara 3 (A. A.} - T embien bölge
sini temizlemekle meşgul yerli bir tabur, 
Alemale geçidi yakınında, bir dağın doru
ğımdan açılan mitraliyöz ateşine tutulmuş
lardır. Tabur, saatlerce ıüren bir savaştan 
sonra dağın doruğunu ele geçirmeğe mu -
vaffak olmuştur. Habeşler kaçmışlardır. edilmiş, rütbeleri iade olunmamıştır . 

Askerlerinden altı, Habcşlcrdcn de on beş Vaziyetleri tehlikeli addedilen zabit -
ölü vardır. lerin de garnizonları değiştirilmiştir • 
Habeılerin Toplandıkları Mıntaka Çünkü: Kurşuna dizilen general Ba -

Roma 3 (A. A.) - Habeş'lerin hali pulas'ın biri firari, diğeri mahkum olan 
hazırda Maka ile' nin yüz kilometre cenu - h b 1 iki oğlunun er hangi ir suret e inti-
bunda kain Aschiongi gölü mıntakasında 

kam almaya teşebbüs etmelerinin Ö· 
tahaşşüd etmekte oldukları haberi teeyyüt 

nünü almaktır. etmektedir. Hava yolu ile yapılan istikşaf-
lar, bir çok Habeş kuvvetlerinin bu mınta- Vaziyetten memnun olmıyanlar, 
kaya doğru ilerlemekte olduklarını göster. müfrit kralcılar ve Kondilis taraflar • 
miştir. larıdır. Bunlar, parl&mentoda, aabık dıt 

işleri bakanı T eotokisin haışkanlığı al• 
tında toplanarak (milli halk parti) si 
namiyle yeni bir parti kurdular. aıı 

1 

partiye otuz be11 meb'us dahil olmu'" 
tur. 

Kondilisin de perşembe günü Avr\l" 
paya gideceği şayidir. Demircis kabİ" 
nesinin niyeti parlamento huzurllna 
çıkmaktır. Eğer itimat alamazsa niyr 

ti parlamentoyu feshetmek ve nisbl 

temsil esasına müstenit bir seçim yaP' 

maktır. -* 
Kondiliı Meclise Gitmiyecek 

Atina, 3 {A.A.) - Hürriyetpervet 

partinin lideri Sofulis saraya giderek 
kr~lın Yunanistana dönmesi münase" 
betiyle sarayda açılan ziyaret defte " 

rine yazılmıştır. Diğer parti liderleri -
nin de ayni harekette, bulunacağı fB" 
yiası, efkarı umumiyede derin bir tr 
air yapmı11tır. 

Çaldaris partisi de, yeni hükumetİJI 
parlamentoda okuyacağı proğraıol 
beklemeye karar vermşitir. Kond~ 
taraftan 39 meb'us ise, liderlerinill 
tavsiyesi üzerine meclise gitn1eıl'l~ 
kararmdadırlar. 

Venizeloı Ne Zaman Dönecek 
Atina, 3 (A.A.) - Burada neşre' 

dilmiş olan bir mektubunda Venizel.~" 
seçimlerden sonra Y unanistana do " 
neceğini ancak faal siyasaya i~tirakte• 
vaz geçeceğini beyan etmektedir. 

Adadaki Mahpuslar 
Atina 3 (A. A.) - Adalarda :ınuhaf• 

za altında bulundurulan mahpusların prO"' 

testolarım tetkik eden kabine, mühim ~İf 
bir suçla itham edilmemiı olanlardan yır-
mi kişinin derhal serbest bırakıl:ınaıunJ 1'r 
rarlaıtırmııtır. 

.. 
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Dünkü Fırtınanın Limanda Ve Şe irde 
Yaptıkları Cidden Korku Verici Oldu 

Kadıltöy rıhtımına oaran o• dantelalar 6i6i dafılan dal6alar Kadıltly i•ltelHindelti tahrihattan 

(Baı taralı 1 inci )'Üu•) Şamandıraya bağlı olup yük alıp B J. K1İddetinden hiç bir gemi barınamamıf, 1ıümrükte Kabakulak mahallesinde H y • 

Liınandaki Va urlar vermekle meşgul bulunan vapurlar Qlluırma- hepsi Sirkeci sahiline kaçmı,lardır. d~nn kira ile oturdu~ evin bahçesinde el-
tırt1 P • l . . ·ı t · 1 d"r Eminönünde vı ağacı damın üzerıne yıkılmıpa da in • 

ıe na sırasında r d k. lf ermı tatı e mı, er 1 • D . , 
r çift . ıman a ı vapur - . v. Fırtına He beraber sular da yüksel _ sanca zayıat o mamııtır. Yalnız damda ba-

llın e demır atmak suretiyle fırtına· Akay vapurlarında Tahribat ga a apar w ba 1 b .. d b. 1 k ZI çöküntiıler olmuıtur. Ve ev halkı 
tes· . d . . . l w ba I mege ş amış, u yuz en ıraz aça b"" .. lı: b" k k . . 

dir. F' ırın en kurtulmak istemişler - Fırtına hafifleyınce ıf emege ş a: olan Eminönü rıhtımı sular altında kal· uyu ır or u g.eçır~ıı ;c so~ağa fırla • 
lla akat buna rağmen Adnan Ada- yan Akay vapurlarında dalgalar haylı K. lK d E . .. .. d dak. mııtır. Derhal yetııcn ıtfaıye aKacı d mın 

' Asya v l . . .' . Ja d Adalara kaldı - a ama l mış, mınonu mey anın ı otomo - üzerinden kaldırmağa muvaffak olmu tur 
!kıı'Jard apur arı demırlerım tara - tahrıbat yapmıf r ır. bil durak yerini de sular basmıştır. S .. 1 . d · 

ır. nlan biricik ta Kınalıadaya kadar .. .. . u eymanıye e 
Bunı d po8 b"I · d ba w E ka Karagumrukte Fırtına bılhassa yüksek yerlerde te i • 

tö"d .al r erhal liman idaresinden bin müşkülat ile vara ı m.,, ora el g- kopmuştur. renköy vapurunun • Fırtına akpm azami ıiddctini bulmu• rini daha ziyade go·· t · t" s··ı '' erı e · .. . 1 1 ,,. s ermış ır. u eymanıye 
!kıii,k ··ı n ı~dat motorlerı tarafından Jamıştır. . mara arı parça anmıştır. korkunç bir ıekil almııtır. Saat altı ile yedi umiinin Küçükpazar tarafına düten nina· 
fırtı IJ vazıyetlerinden kurtulmuflar, Kadıköyle Haydarpaşa arasın~a ış- Heybeliada vapurunun camları kırıl· arasında yağmurla karııık aağnak halinde resinin üst kısmının çinkoları, müezzin ıni
Çck·~a~an azade olan Sirkeci nhtımına Jiyen vapurların baş tarafındakı ka· mış, bir yolcu da hafif surette yaralan· devam eden fırtına tehir içinde mühim za. naredcn indikten pek az ıonra uçmuştur. 
!kıi) 1 tnışlerdir. Açık limanda duran ae· maraların camlan, çerçeveleri kırılnıı?, mı~tır. Akay vapurlarının baş tarafla- rarlar yapmııtır. Bundan baıka cami avlusundaki . clvi 

er de sığ yerlere çekilmitlcrdir. hatta bazılarının bir kaç tahtası da rına bundan sonra ihtiyaten tahta ka- Fırtınanın en tiddctli bir anında Kıara • (D•uamı 9 uncu yüue) 

.... !dar konulmştur. 

ICadıltöy nldmu ,,. tromooy laattı .a lıBcamu altında 

Aall 

Yolcuların Hali 
Fırtına devam ettiği müddet zarfın

da Ada yolcuları hareket edememişler· 
dir. Kadıköy, Haydarpap ve Anadolu 
yolcuları Şirketi Hayriye vapurları ile 
Üsküdara geçmek suretiyle ve tram· 
vay1a gidebilmişlerdir. Oradan da ls
tanbula ayni suretle geçilmiş, bir ara· 
lık Üsküdar seferleri de intizamını 
kaybedince Kuzguncuk iskelesinden 
işlenmiştir. 

Liman idaresi yolcuların iskeleler • 
de kalmaması için tedbirler almış, Şir
keti Hayriye iskelelerinden çift vapur· 
]ar kaldırılmış, Beşiktaşla Üsküdar ara· 
sında da munzam postalar işletilmiştir. 
Ada yolcularından bir kısmı geceyi is· 
kelelerde, Jstanbuldaki akraba ve 
dostlarının evlerinden ve otellerde ge· 
çirmişlerdir. 

Jakelelerde Tahribat 

Fırtına iskelelerde de mühim tahri
bat yapmıtır. Bu tahribattan en ziya • 
de müteessir olan Anadolu sahili iske
leleri ile Adalar iskeleleri, Kadıköy ve 
köprüdeki Akay iskeleleridir. 
Kadıköy iskelesinin mühim bir kıs

mında tahta ve kalaslar sökülerek de· 
nize düşmüş, köprü Kadıköy iskcle
ıinde de ayni hal vaki olmuştur. Teh • 
like karşısında da iskelelerde birikmiş 
olan halk çıkarılmıştır. 

Sahillerdeki Zaru Ve Ziyan 
Fırtına sahillerde büyük zararlar 

yapmıftır. Kadıköy aahillerinde bir Jca. 
yık parçalanmıf, parçaları T opbane 
rıhtımına kadar gelmİftİr. Kadıköy 
kayma.kamlık dairesinin önij ve Ka -
dıköy parkı tamamen ıu altında kal • 
mıştır. Kadıköyle Haydarpaşa arasın· 
daki rıhtım muhtelif yerlerinden çök· 
müş, ıökülmüf ve buralardan rıhtımı 
su basmıştır. Sahildeki evlerde bir kıs· 
mının camları bile kırılmıştır. 

Tophane Rıytımında 

Tophane nhtımı da fırtınadan çok 
müteessir olmuf, Galata rıhtımındaki 

otomobil durak yerinde otomobiller 
barınamamıştır. Kaldırımlarda bu yüz· 

den çöküntüler hasıl olmuş, dalgalar 
caddeyi geçip dükkanlara kadar gir • 
mittir. Tophane rıhtımında dalaalarm 

Kadıltöy i•lıele.inc .aldıran dal,alar 

VJıaJar önlerüwl• ,,,.,,,.,. )'CI lutalmuı 6ir ltayılt 

Kadılıöy nhtımını ha.an ••I 6İ6İ da,.•lor 
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TURRLER 
ROMA KAPILARIN' 

Dil Tetkikleri 

TOrk Dilinin Orijinalitesini 
GOsteren Bir Analiz 

Gerhart Ellert'in eserinden 24 - 4 /121935 
L' d • Z h • ) • Ş b J tik S GUnet·DU Teorisi, "Akf8m,, S6zDnün Anallzl 
~ar eŞJ C JT) ara 1 Ç ten 0Dr8 ile, Zaman Ve Cihet Anlatan Türlü Sözlerln 

Attila Arhk Tek Başına Kalmıştı Türtc ~~~:::0~:;!~;"1 Nasıl 
IÖn~afiKf bir ışık saçan yağ kanlidi - Dünkü yazıda «Akfam» kelimceinin analizi yapılmış, bunun ilk iki 
fatır u. ranlık içinde Attilanın yan v cüzü olan (ab, =ak+ a,) sözü ile bunun Yakutça tekli olan 

aplı, yan zulumlu sesi işitildi: (ağas) sözü derinleştirilmif, alınan örneklerdeki iki kelime üzerinde 

oJa"i;. «Tan~u •. ~alnız bir kişi mımar durulmuş idi. 
lır.)) İkı kışı değil.. Bunlardan birinci.ti olan (ağas) sözü hize c<kaçak, koşu, gece, gark» 

* * ._ kelimderinin etimolojiaini tanıtmw. buradan da (<kat» -ve «huşui'I} 

Aetiüa,e Gönderilecek Hediye kelimelerinin öz anlamlar. çıkarılmış idi. 
~d·At~~l~ın çıplak denilecek kadar Örneklerde aöriilen ikinci kelime •<aria» dır ki «garba~ anlamına 
J ."' do~e1ı müzakere odasında Hün'- gelmekte ve cqpub>t 18ÖzÜnün de Ulım tefkil etmektedir. Bu söz iJe t:: Kralıyla Oneges karışı karşıya ~ bundan çıkan kelimeleri de aşağlda imh ediyoruz: 

1 
Uflardı. Attila Romalıların ordu- D Arkada kalan, eskiyen teYlerin aafab o-

~~e ordu teşkilatı hakkında kısa, lan (aıbi + ik = arkaiık) aözüaün de 
ltı sualler soruyor, Oneges de ona GARB orijini sörülmÜf oluyor: (i _ y) olduiua• 

8a Ve kat'" 1 I Arka, c.lr, dan kelime (arbyik) teklinde de aöyle • 
li... ı cevap ar a izahat verme- • 
- Çalışıyordu. Kara, Geri .... 

di .Kral Attilin.ın bir çok şeyleri ken- 2 - (Aria= ...._)ı &. id b'lime- Not: 5 - (Arakam:f- -- alnı ( 
L 'inden daha ı· • b!1d· ~. . alnız • ...: ıılıı ::a.. --L:U.-:... _.._.._ _ _.__ IOZUllUJl Y z a· 
~ yı ıu ıgmı ve y rma - oo,_ ....--- - 7 _ .. nk• parçamn alalım. Bunun uzak anlamın. 
'1J fl81ndakini imtihan etmek için ıu- - Seni hUBiin. 7•n~." ~~- ~i de Aetiü•e pndamelır ve l ' • altma (Arka). (G.rlc), (ICa· da (Irak) teldi de malıimdur p kanii" • 
"1Lr düzmekte olduğunu Oneges ı•tedf6tm hır lae4ıy• 'Pli ."':upnalrtı. r~~· (Geri) .cideriaia diwolojik plaille • Takat Dili LUiatinde «Arah tar~) n ;.;:; 

~:rdu. , Attilaıun fe~ ~~de ~~ıy~. · /Attılaya haktı. Kral, ona dönmüştü: nm de koyal-: -nrd1r. Şu anlamlara &"elir: <ıAynlmak, bm.. 
a·· ~ç Prens Ellak ın Kazar'lara / Oneges hır muddet duşundu. Attı- - ((Devam eti» dedi. c-INı: (ai + ar + -1t +al> sinden aynbnak, makJaımak, çıkıp sit .. 
;:;:rılınesi hakkı~da Yunanlı tara- Ja Romalı kumandana ne aöliyebilir- I Oneges kralın ne demek istediğini Arta: (at + ar + al + at) melt, sitma». 
~tle .Yapı~an teklifi AttiJa yarı dik- ı di? .. . 

1 
tamamen anladığını sanıyordu: Arka: (ai + ar + ak + ai) «Arağın tariutıJ.r = onlar aynlddar 

tinde dınledikten sonra birdenbire ye- Nihayet Yunanlı, soylenen kebme- - c<Zerkon, dedi-Kral Bledanm öl- Carll: (ağ + ar + ak + .) (eYlerine dağılddar) n. 
~ . n kalkarak Oneges'in sözünü' Ierin bir tanesini bile unutmamak için 

1 
düğünü ve kral Attilanın artık Hün Kara: (ak + • + -i + .) f «Araiu, Aralısar IDlllatelif cibetJer9 

4r~oy~ bizz_:ıt kapıyı açarak ~ölesi . gözler~i ir_~ce .~endvisine _dikmiş olan devleti~i~n yegane hükümdarı olduğu- Geri: (ei w+ er + ~ ~ .) _, . aitınelc, ay~ Lirisindea bofanrnak,,. 
"' n U çagırdı. Sonra Oneges e dö- Zerkon a dondu. Agır, agır ve tered- nu da ılave et.» (t) Ag, ag, ak, eg: Koktür. Gunefl ve «Suol arabsara yol ayınc:uı . 
.. erek. 1 ldand D L---L-.&! • •• • Habra: ( .A::. .. \ kelimeanin wuka-..11-. düt dolu bir sesle mın ı: - ı< evam, Ogenes, devam!» onun 1111n:mreum ıostenr. ...,,.. ı ,, .--

--«S · b -'-- R bas H · · S · · ? .. , . yazcbimuz biriDc:i manalannd.n sonra f'I 
~ enı ugün yanıma çağırmanın - « O halde Denuan, omanın , • epmız ersemsımz. ( 2) ar, er: Hareket eden &UJleflll bir manalarını da SÖ.1.IİJ'elim. ( 1 ): 
~bebi Aetiüs' e göndermek iste- kumandanı Aetiüse de ki: Yunanlı şaşırdı: obje üzerinde temeuül edip karar kıldı • il _ Hudada g~ Oir • 
Jıu, bir lıediye hakkında seninle ko-- - c Attila beni sana, dostluk batı- - «Daha ne söyliyeyim kral Atti- ğmı ifaret eder. O obje, (1) DCide (ab), mele, Lir .,eyin .-kasma aeçmek. 1ey1 seç" 

~tı.)) dedi. ralarmı tazelemek için gönderdi!» la?" diye sordu. (II) nc:ide (ağ), (IIl) ncü ve (iV) ncüde lll _ BW ,eyi kaybetmek, lııir ,e)'delı 
Lir Söylediği sözlerin kral tarafından Kazarlarm MağlUbiyeti - «Aetiüsün Roma lmparatorunun (~), _<V) ncide sene (~)' .. (VI) acıda mahrwn kalmak. 
ile aabırsızlık içinde dinlenmesini O- Oneges bunu söyledikten sonra dai- gazabına uğradığını işitmedin mi?» (ıg) dar. Demek oluyor .ki, ıuneı (aabah- «Uu tuttar ibbitteo ..._ = iki tutm 
1'-~:' Kralın memnuniyetsizliğine ma tereddüt içinde Attilaya doğru bak- - «İ§ittim. Aetiüse düsman olanla- ley) den kalktı; son hır noktaya geldi; elimi bybedeyin:n. 

~tnıişti. Attiladaki dalgınlığın , tı Kral, hala olduğu yerde kımıldama- rın teşkil ettikleri grup ~ene kuvvet- 1oradda ·~-~~~k Bukal'i b~ ~elle temail °" ,&,vc:_AMLEYIN 
~IQl b• be · 1 · unu, .......... u. J'en pat_... 111UUr ~ 
lt'1iıc:a ır se pten ileri geldiğini an- dan duruyordu. eııfJUf .. '> sondaki (ağ) dır {<ıak• .un ,.erin isminİ «AJı:ı•13• l8iahe «il + e'Y• bblmalr 711'-

genİf bir nefes aldı: - c&nra, kral AttilAnın, Gcpidlcr - «0 haldeL~ • teabit ve ifade ediyor.) (iV) nc:ü (V) .nci ..... «Ufm:ilt:;a. tamamea «ıioefin t.at-

bir ~Bir h.~iye mi Tanyu? Nasıl ve 0.trogotlarla beraber ~~ clo~ . .- «Buna dair .. Aetiüse ne eöylemek ve (Vf) nc:ıda bu aon ek yoktur. Tabii ma· biı ~: =tiı(=)y~P,i. 
Ye gondermek istiyorsun?» ı yapbgv ı büyük bir aeferde f11D81dekİ ıltıyoraun, T anyu 1 nalan da farklıdır. ..., 

._. bü R h.. k '-•..P __.. anbıbr. 
A.tr " a~. Kral~ ElçUi buzlu denizlere kadar devle_t~i ~·yüt- . ~maya ~cu.m et~e zaman~m (Af) eki ile tw•ml k ,. ıhı• 

•Oet.ı ıla. elının tersıyle küçük cüceyi/ tüğünü ve oradaki milletleri itaatı altı- fimdi pek musaıt oldugunu zannedi - _,._ jejmL-ı ftliı • .F.-lmt .,.......,., ( I) Bu Oiriaci anı.. ciinkii ~ 
erek: na aldığını Aetiüee anlat. yonan... .--S •'ı' • • .... ~ w ""'" yazaladu. 

~«İtte Zerkon·u.» dedi.. Hün ordusundan aynJan bir kısma- Attili hiddetinden köpürerek bağır- br. YlllD ~------------. 
UnanJı h t · v ---1ar c1e_ ... _ ... : • .. ı... .. .. :an.i dı · P A R 1 S T E K O T 1 .ı,.,,,,, ayre ettı: nm ~· vaeunı mag up ~ .... - · . . . . a. kelia ı · ~Jk fonetik 

l>e d&i<<Zerkonu mu? Onu aev'diğini de ıöyle.)) - «~epmız aerscmsı~zf.. Bleda telrfflerile :.:;:.ı:::, '" TOR K 1 YEDE 

ITRIYATI 

di"· . nıa Yanında bulundurmak iste· Cüce, horoz gibi öten 9Clile: aenemdi, sen de acrsemsml.>) Roma .. 
~Zannediyordum. Hem Zerkon _ <cAma senin idarendeki ordu ile. Y~ h~~um etmek mi) Şimdi ha). Bu.. ~) -~ 

~fına atla ıeyahate çıkamaz.» Onegee)) dedi. gunku Romanın .Kazar devletinden ( ) -Aria 
"' A.ttıla Yunanhnm ilk itirazına ce- _ «Evet, benim idaremdeki ordu farkı var mı? Karıdakı, nasıl mağlup, (m) -Arka 

p •e,._ed -•.ı!!L- • A ··· ·· d - 1 · bo d (iV) -Gm -.. <~ .. , en: ile. Fakat bu teferrüat AetiÜ8Ü.....,.. .. ettınse, etıusu . e.oy e mı yun u - . (V) _ ~ 
di. Yanına upk katacağım.>) de- dar etmez.» ruk altına almak istiyorsun) (VJ) -G.i 

HASAN 
A . O burada tekrar durakladı ft (Arkası var) 
etıüı'ün bı·r .. "d h l n neges Bu altı kelimede farklı ıibi sörünen ua- 90 derece balia limon ~eri Ha-

cuce zencı en oş a - V . . nı d·· ·· •• f t• d Ş h • d surlar (k • i · b) dır. Halbuki, (i - v) _. KoioaJoea, lııakiki Yuemin Ley 
....... (tfaka Ufunen ~~ea~ so~du: Dünku ırhnanın ıman a e e tr e dir; ayni zamanda (v = b, m ... ) dü. o lik, ~ çiçelderiMlen J'~Pmn.; 
~e hulatn t ... Daha munasıp bır he- • d K k v • • QJd halde farklı ,..'bi aördiiiümüz unsurlar iki Ha.... ,byonlan, Huan '8•antalu1, 

On.e az mıydın?» yaptıkları Cıd en or u erıcı u kategoride (k) ve (b) kate,.orile~de, I ,.... Haan kremi, Aabacfem yağ-
ia ~ıa':' ~ralın maksadını anlama- .. . . .. .. . ~~_olan_{~ - •) dolayuil~ daana b Hasan kremi, yanm yallı H...rn 

..._ «A ~şt! . . (Baş tarafı 7 inci yuzde ] /tı!le huku~ ~urmektedır .. Fakat ea. - ~D"bir~ ~tut~ h• hansı bir ob· pce kftll1İ, yajlı ",,.,.. H .... 
i>oata '.. ck..ıi. o halde neden hır vacı da büyük bir gürültü ile yıkılmış. _m~- hiilerden hıç bır kaza habcn gelmem..- Je veya au.ıenm kenclımu temsil eder'..er. Bri,.atiıaleri, a.,; ... .A8aJırJ.n, Ha • 

..._ cı Bondermiyorsun ?» :-ıı halkı büyük bir korku geçirmı~tır. tir. Fırtınanın kazasız geçtiği sanılmak- Bir de IOll kelimede vokaller inceha;,tir.. aa tavaltıt .. slieerin ....._ ..... , Ha· 
~ ((~kabir postacı Hün Krabnın 8

8 
eda da insanca zayiat yoktur. tadır. j Görülüyor iri (arka) kelimen ne ile .... pudraları, Hasan dit macana 

telikki olunur.» ura Beyoilunda Dün Bandırmaya hareket edecek o- (garba) kelimeai de odur. Batıp kaybolmak ve _,.., Hasan dit fvçalan, H .... 
~ıes düşündü: Beyoğlunda da fırtına oldukça tahrib.tt lan Gülnihal vapuru hareket ede • manuına olan (prk), br.abjna.ıafah olan aaç •ve tod.n ve uç ...... an Tür-

lh... ((Niçin hu ,. b' kt yaz- b" çok yerlerde soba boruları memiııtir. (kara), arkada kalmak maw1aa ol.n (19-1 ı kiy_. en fllYmt itimat ............ . 
--.y0 susı ır me up yapmış, ır 1 T ·) •• J • • h ·· · L--L-'---

reun~» tahta perdeler kiremitler UÇIDUŞtUr. •• ~ ~Z ermm, ep ...... WoOl\J'UV- ft • 

..._ «M d Bir Traça Uçtu Bandırmadan bugun gelecek olan .uyetindea çıknu, olduiu aalapltyor. HASAN 
~llfırıda::~P el~ .geçebilir, ~şkası ~~::lı~=f=~ku:ç tesirini Beyoğlunda vapurun da hareketine dair henüz bir Not: 4 _ in (aaha.bley) den çDn 

liaten L unabılır. Zerkon ıse Ae- d .. ·...tr Burada Re • haber alınamamı~tır. Marmarada yol - ... a.. bak.O (-L-LI-.) i la ·J 
~· V<lŞkcı k" b. .. 1. Aynalıçeşme e gostermıi'~. ._ I:'__ •-• " -7 -ıı. l)ec:e1- . ımseye ır şey scy ıye-

9 
aJ b- katlı apartımanının da başka vapur yoıdur. LllB&eD büvük ı--L ca..... .. _.- ~~ l"!.n..--:... 

"ti J[ht.)) pd n numar ı -.. . v .. • • .__, _. ,...,,_ ........... ~ -ı ô o 
°'»ıQlı /( .. k ındaki traça ... t yediye doSJ'll 'il&'" vapurlar fırtınadan muteesaır olmadan tamriıredip ~ r r•••p (pr'-J y U L A f z 
..._ ~ llırtondona Ne Söylenebilir.? ust ısm bapndaki iki katb fllrapçl dük • yollarına devam edebilmektedirler. ft78t .-ala - kök ol. (ai) ... .',.,,; j 

.ı.. .. .,er -y· d·· .. .. ol mut. yanı ---•- tice 
"Qtlınu .. "": ı UfUnup tafınmış - kanının i»tüne dÜfmÜftÜr. Bu .uAUt ne • Karadenmie Fırtına Hafif (b) yerine (k) yi hırcilı edenle, (mb·.!_·I 'e diy toruyorum. Cücen Aetiüse sinde dükkinJD duvarları )'lkıinuftır: o.er- c1eım41iı. Falmt, sene • .., ... l ı§n;;;;=e-
• ......._ (;;: ?>) bal yetifen jtfaiye temizleme azneliy~ne Karadenizde futma hafiflemiftir. lenlen (prba ..... ) aöliiııl ...... .... 

'ita.)) Unu Zerkon'a sen söyliyecek- giriımiıtir. İtfaiye gece geç vakte b ar Vapurlar yollarma devam etmektedir. nımda lmalmut. (arka) IÖlllDll de~ .:-ı 
Atfl" burada me§gul olmuıtur. ilk gelecek vapur Vatan vapurudur. sinin .tı.. ulatmaya laWa ..,.. \il. ~-

~i, 0~ a ~er feyi aöy1emiş ve bitir- Sokakla~da . Vatan yarın aabah beklenmektedir. kK'lki'aia Y.nt Dli IAle'm.le: (Aria, 
doııın ·· n hır adam tavn ile arkasını Akşam hrtmanın en 11ddetlı zamanında kiM, Aılra) eöale:iaiu ,. ........_. pl-

t\... Uftü. işlerinden evlerine dönen~er çok ~or1ukl~r Kızılay Görmenler difi söriilmektedir: 
~·-"lleges kr 1 d k 1 !ardır Bır çok kimaelenn 'T 1 
l "'tırıı b , a ınm fikirlerini ve ar· karşısın a a m~alan . uçmuş. rüzsirdan için Bir Afhane Açtı 1 - Sut; arka; bir pyin ~ka tarafı; 
qcL. ulup çıkarmağa bir dereceye ba§lanndan PP dan Garb sarba &İL 
"' . r a}ıfnu t B" .. .. . fk . çarpı"anlar olmuştur. Sokaklar, fırtına Ankara 3 (A. A.) - Kızılay Cemiyeti, > 
d ltıJ~ tarafı f dı. ır sozun, hır ı rın bilb.aNa saat altı ile yedi arasında söz gözü Romaayadan gelec:ek olan 3.000 göçmen 2 - Arkadaki; ıarptakiı •aria öttö-= 
d~iıınu YÜ ~. an kabul veya reddol~n görmez bir bale gelmiıtir. Fırtına ancak için Derincede bir q,bane aÇIDlf n bütün ı-. cepllmi (tarafı)»; «J\riala = ıarba 
~ ~L z__unden ve el hareketlerın- 1 t sekız' e doğru fiddetini kaybetnıif, levaDmıDI bazırlaıruftır. C~enler, bu - doinJ silmek. meyletmek (sinet .. Waa. 
~ aanıagı .. w • • Faka .aa ~e hiJdiW• ~grenmıştı. t e~ yatışmış, şehre sükunet gelmiftir. radan iakin mıntablanna aevkedilecekleri da)»ı cArPıli = Biraa .-ba cloinı•, 

una çoculdann en bayati Ye en lnl"f' • 
vetli sıclaaıdır. Diinyacla Hasan öslil 
anlanndan daha tat.il, daha halis ve 
.._ ı il' ... .,. • a Hi çoaık 
.... _ ,.... ft ........ PiıWlç, -· 
ciınek, .... ,. ........... p, ba • 

dmı, IMyaz -· ~aM., tikli, pa. 
Wea, -..a ödü ....._ çocuk • 
IM'mua ve butalrn .... dejipire de
Atire yediriDia. Vitamin, kalori ve 
hayati playı çok temia eden bu 9(>k 
taze unlarla çocuk1arııua ~t bu • 
lurl.-. Sailam ve dinç oJurı... Mut • 
laka Hasan markasına dikkat ediniL. 

HASAN DEPOSU 
Anluıra. l.tan6al, Bcyolla ~nun gı b~ fey v~~sa, o. da b~ Gülnihal Sef• Yapaımda amana kadar Kmla7 Cemiyeti 'tarafmclaa "Ariali aeğuna ~=om.&. priNa 

Yerme etırılmeaıne hıç arada da bütün tidde • iqe edileceklerdir. d.,....._ l ••••••••••• ..... _.... • .,. 
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INGb...TEREDE 

Öl Um 
Yolcusu 

Parlamento Dün 
Açıldı 

Londra, a (A.A.) - Parlamento l;;u
gün açılmıt ve ilk olarak-kralın nutku
nu okumuıtur. Kral yabancı devletlerle 
olan dostluklarından bahsettikten son• 
ra İtalyaya karıı yapılan hareketin 
müıterek bir hareket olduğunu, Millet. 
ler Cemiyeti siyaaasından İngiltercnin 
biç bir zaman ayrılamıyacağını ve 
sulbü korumak için devletin büyük 
sayretler göstereceğini söylemi§: 

BiBAYE 
·------------------ • Hatioe E. Tala- ·---·~ 

KORKU 
11ııhnrriri: Freeman Wıllı Orofil - 43 - 4/12/935 

Frençin Yaptığı Son lsticvaplar Da iftardan sonra, sigaraları yakmış- il derdim. lakin onlar da yarı yolda~ 
lar, kahvelerini içerken konuşuyorlar- 1 döndüler. Nihayet öyle bir hale geidı 
dı. I ki , bölük aç kalmağa razı oldu, fakat Bir Netice Vermiyordu 

Hepsi genç, hepsi de güdü, kuv- hiç kimse köye gitmiyordu. 
Frenç, motörü kiralıyan müessesenin 

sahibini uzun uzadıya isticvap etti. Ma
laaın bundan bir müddet evvel bu mü • 
esseseye bir mektup yazarak, daha ev -
velce kira)amıt olduğu Sea Hawk motö
rünü on be§ günlük bir gezinti için tut
mak istediğini bildirdiğini öğrendi. Mo
tör sahibi, motörün o tarihlerde bot ol
duğunu bildirmit ve Malas ta cevaben 
bizzat gelip kira ıeraitini kararlafbr&• 
cağını anlatmıı. Filhakika aradan bir 
haf ta geçtikten sonra Malas aelmif, 

0

motörü muayene etmİ§, parasının yan • 
sını vermiı ve hatta gemiye konmak tl· 
zere bir sürü de erzak ve kumanya ıı -
rarlamıı. 

Viktor Topalladı mı? •• 

Çarıamba aktamı, Malasla, Mqil 
... İsmindeki bir arkadaıı saat sekizde Da· 
roya gelmitler. Müessesenin katibi ken
dilerini istasyonda karıılıyarak dofra • 
ca motörün bağlı olduğu rıhtıma s8 • 
türmÜ§• İki arkada§ bir defa daha mo
törü muayene edip kumanyayı sözden 
geçirdikten sonra derhal hareket etmİf· 
ler. On bet gün sonra gelip hem motörü, 
hem de bunun mütebaki kira bedelini 
tamamen teslim etmiıler. 

Frenç, müessese sahibinin verdiii bu 
malUmatı aldıktan sonra katip ile motö· 
rün makinistini de görmek istedi. Katip, 
patronundan daha fazla bir teY söyliye. 
medi. O çarıamba ak!amı, Malasla Vik
toru İstasyonda kartılıyarak motöre sö
türdüğünü, daha evvelce tedarik etmİf 
olduğu kumanyayı gözlerinin önünde 
bir daha kontrol ettiğini ve motör hare
ket edinciye, yani saat ( 9, 15) e kadar 
onlarla bulunduğunu söyledi. Saati a•
yet iyi hatırlıyordu. Çünkü motöriin 
Portpatrike kaçta varabilecej'ini, ha -
reket saatine göre hesap etmiılerdi. Mo
tör, limandan kalkınca ıimal İstikam• -
tini tutturmuıtu. Frenç kitibe Malasla 
Viktorun fotoğraflarını aösterdl ve 
senç bunların ikisini de teıhiı etti. 
Frenç bundan sonra Viktorun topalla
yıp, topallamadığını sordu. Katip, mo -
töre bindiii zaman Viktorun topalla -
madığını, böyle bir ıeyin farkına var -
madığını söyledi. 

Bundan ıonra isticvap edilen maki • 
aist te bu malumatı aynen teyit •• tek
rar etti. 

Aranılan Adam 
Şu halde, buraya kadar, Viktor ela, 

Malas ta hakikati aöylemiılerdi. Yol • 
culuia tam dedikleri tekilde baıladılda
nna §Üphe yoktu. Gene kendi anlatbk
larına söre Barodan kalktıktan sonra 
Portpatrike, oradan da KambeltaYDa 

uframıtlardı. Portpatrike uiramıı ol • 
duklarını Frenç zaten daha evvel tes • 
bit etmitti. Kambeltavna ufradıklannı 
ela o kasabanın polis daireainin mektu
bu te~it ediyordu. 

Binaenaleyh, bundan sonra Frencin 
yapacağı ilk İf Tieri sörmekti Bu zatın 
mensup bulunduğu ıirketten aldıiı ma
liamata göre, Tier ertesi sün Niukaailde 
Boar't Hed otelinde bulunacaktı. 

Frenç ertesi sün Barodan Niukuile 
hareket etti ve tam akıam yemek vak
ti otele yetiıti. Aradığı adamı bulmak
ta süçlük' çekmedi. Sobaya yakın bir 

masada oturan o dev gibi adamın Tier 
olduğuna JÜphe yoktu. Frenç, Tierin 
yemeğini bitirip salona seçmesini bek -

ledi. Herif salonun köıesindeki bir kol
tuia kurulup ta piposunu tüttürmei• 
baılayınca Frenç te bir sandalye alarak 
sidip yanına oturdu. 

l•ticuap 

Tier, Frencin hiç te hoıuna aidecek 
bir tip deiildi. Gerçi iyi yan ve kaba 
bir surette yakıııklı bir adamdı. Fakat 
çehresinde biç bir cazibe yoktu. Aizı 

busunet ifade ediyordu. Çenesi fazla 
senit ve sözlerinin bakıtı da adeta kor· 
kunçtu. Gayet iri yapılı ve kuvvetli idi. 
Her halde maksadından ve aklına koy
duğu bir itten kolay kolay dönecek, vaz 
seçecek bir adama benzemiyordu. 

Frenç nasıl söze baılıyacatını kesti -
remiyordu. Tier hakkındaki ıüpbeleri 
sayet müphem bir takım kuruntulard .. 
ibaretti. Motör yolcularından biri bu • 

«- Hükumetim, İtalya - Habe§istan 
ve Milletler Cemiyeti tarafından kabul 
edilebilecek bir sulh lehine nüfuzunu 
kullanmağa devam edecektir.» demi§ • 
tir. 

Kral okunan nutkunda Londra deniz 
kd'nferansını mevzuu bahsettikten son· 
ra dahili siyasete geçmiı, itsizlikle bü
tün bakanların mücadeleye hazırlan -
dıklarını söylemi§, muhtelif meseleler 
hakkında fikirlerini bildirmiıtir. 

Kral nutkunda ezcümle demiıtir 

vetli, koç yiğitlerdi. Bir kısmı asker- j Baktım: Olacak gibi değil, tek ha• 
liklerini, harbiumumide, en çetin cep- şıma gitmeğe ve bu muammayı hal• 
helerde yapmışlar, ölümle bir kaç de- letmeğe karar verdim. 
fa kar,şı karşıya gelmişler, korkudan Akşama doğru, hayvanıma Jt,tla· 
kanıksamışlardı. dım, s ürdüm .. 

Şimdi her biri, sıra ile, bizzat ken- Yarı yola gelmiştim ki, hakikatenr 
di başından geçen bir macera hikaye derinden derinden bir uğultu, bir inil-
ediyordu. ti benim de kulağıma çalındı. Ben i-

Söz nöbeti Ihsan Malkoç'a geldi. lerledikçe, ses de yükseliyordu. Buı 
Sinirli burnunun üzerinde duran öyle bir şeydi ki, ne insan sesine, ne 

gözlüğünü düzeltti. Camların arkasın : hayvan haykırmasına, ne de fırtın• 
dan alev saçan gözlerini arkadaşla- uğultusuna benziyordu. 
rına dikti ve: 1 Saçlarım tepemde diken diken ol-

- Size, ömrümde bir tek defa ge- muştu. Fakat hayvanı sürmekte de
«- Milletler cemiyeti mukavelena -

mesi mucibince üzerimizde bukınan çirdiğim. korkuyu anlatayım .. dedi. il vam ediyordum. 

ki: 

- Korku mu~. Sen kim, korku inilti de gittikçe bana yaklaşıyor• beynelmilel taahhütlerin icra11 ve İm -
paratorluğumun emniyetini müdafaa kim?. Sen korkar mısın} 

1 
du. Bir aralık, dikkat ettim: Altımdr 

kuvvetlerimde mevcut olan bazı bot - Filhakika İhsan Malkoç korkunun 1 ki at da kulaklarını dikmif, o da be
lukları doldurmağa bizi mecbur et- ne demek olduğunu bilmiyenlerden- nimle ayni korkuyu duymağa baf~a
mektedir. Bakanlarım müsaid zaman -1 di. Çanakkalede, Conk bayırında, son 1 mıştı. Yürümek istemiyor, ikide bıf" 
da parlamentoya bu iki gaye için mat- ra Irak cephesinde, daha sonra da de sendeliyordu. Benim vücudumu d• 
hip asgari hadde indirilmiJ teklifler Dumlu Pınarda onun göstermiş ol- soğuk bir ter kaplamıftı. Dizlerimİfl 
tevdi edecektir.)> duğu cesaretin, şecaatin su götürme- bağı gevşiyordu , nerdeyse, kaltağıfl 

FRANSADA yen şahitleri, kollarında, göğsünde, üstünden yere yuvarlanacaktım. 
bacaklarında, taşıdığı sayısız yara, 1 inilti devam ediyordu. Fakat befl 

Tier iri yan ve kaba bir adamdı Sol CenahcıJar bere izleriydi. de artık mezarların arasına dalmış, se-
lunmasından baıka onun aleyhinde ola- Sigarasından bir nefes çekti, ve: sin geldiği tarafa yaklaşmıştım. Bura• 

bilecek hiç bir delile malik değildi. Ger- Hükumeti Tehdit - Eveti dedi. Ben de ömrümde dan, sağ çıkacağımı pek aklım kesme" 
çi Stranraerdeki otele, yazdığı gibi o bir defa korktum. İtiraf ederim.. 1 mekle beraber, gayrişuuri ilerlemekti 

mahut akıam yetiıememiı ve ertesi gün Ed:yorla r Maiyetimdeki bölükle Bağdat ile 
1 
idim. 

varmııtı. Fakat onun bu hareketi de Basra ara~nda arazi üzerinde keşif Birdenbire kaıwımda, yaralı bir İfl* 
batlı batına §Üpheyi dai olamazdı. Ha- Paris, 3 (A.A.) - .. ~aylavlar kuru-

1 
yapmağa çıkmıştım. Düşmanın muh- san feryadına pek benziyen bir fe~Y~ 

kikaten yolda bir mani zuhur etmi~ ola- lu toplantısında komunıstlerden Ra - temel taarruzuna karşı buralarda tah- I koptu. Dikilip duran hayvanın u~ 
bilirdi. Tierin tamamile masum olması mette, faşistlerin hareketleri hakkında kimat yapacaktık. Araplara güvenme rinden önüme baktım: Zamanla eğıl• 
ihtimali olduğund~n 

0

Frenç gayet ihti • h~kume~in fiki~le~ini öğrenmek üzere 

1 

diğim için, askerlerimi hep Anadolu- ' rek tepelerinden biribirlerine yaslan' 
yatlı davranmak ıslıyordu. bır tak:ır ve:~ıttır. . . . nun Öz Türk uşaklarından seçmiş- ! mış iki mezar taşının arasına, zavalh 

Frenç.' Tieri battan aıağı süzdü ve 1 Takrır aahıbı, Ate! Haç Sır.lığı men- ı tim. Neferlerimin hepsi de arslan gi- bir öküz, boynuzlarından ııkışıp kal• 
meseleyı açıkça anlatmanın daha mü - suplarının memleketın muhtehf yerle - b" d l"k l l d lA · tt ini · d ruyot• 
nasip olacağına karar verdi. Y emel~ten rinde toplanmaktan hali kalmamış ol • ı e 1 an ı flar ı. "d v. • • b ıı· mış, 0 e ım vazı ye • eyıp u 

l w w d · .. .. d ki d · A b" f b l"k h Ne tara ara gı ecegımızı e ı et- du evve yagan yagmur an, otelın onunde u arını ve aımı ır se er er ı a - . .. .. · . . . . . ..rü gi• 
olan Ye iki ıoförün yaralanmasile nPti- linde buluııduklarını söylemittir. mıyerek, yola çıktık .. Üç gun, uç ge- Kımbılır ne vakitten beri ıu P h 
celenen kazadan bahsettikten sonra Mumaileyh demittir ki: ce, dinlenme~i~e .. pek az bir z~man den bu ~a~ ~nu çilede? çı~ıf, ; 
sandalyesini biraz daha Tiere yaklattır- 1 «Ate§ Haçlılar, harekete geçmeğe hasrederek yurudukten sonra once- rap etmıştı. Önce genıt hır nefes : 
dı, baıkalarının kendilerini dinleyin hazırdırlar.n den tayin edilen ilk noktaya vardık. dım. Sonra, asabım aksülamel yaptı 
dinlemediklerini anlıunak için gözlerini Radikal sosyalistlerden Guernut de ~ Burası, büyücek bir köyün yanı ha- Düşüp, bayıldım! 
s~lon~a gez~ir~i ve eğilere~ Mister De. yardımcı süel kuvvet mahiyetinde olan şında, müdafaaya önemli yardımı ola- ! Bir zaman sonra, kendi~e gelince. 
nıs Tıerle mı muıerref oldugunu sordu. birlikleri saymıt ve onların ailablan - bilecek bir yerdi; köyle, bizim ordu- hayvanı kurtardım, .Iıverdım ve ~ 

Tier: makta oldukları noktasında israr eyle-
1 

gah kurduğumuz yerin arasında da, 1 rargaha döndüm. 
- Evet, ismim Denis Tierdir, dedi. mittir. 

1 geniş bir mezarlık vardı, ve köye gi- ı Fakat üç gün hasta yattım.. lf'' 
Sözleri ve tavru jpreketleri gayet 1 Guernut, içitleri bakanına hitap ede- den yol bu mezarlığın arasından ge- . geçirdiğim tek korkul 

bati idi. Kendisine sorulan bu auale san- rek §Öyle demİ§tİr: çiyordu. 
ki biç bir alaka göstermiyordu. Frenç: 1 « - Eğer hükumet, usullerini değit- 1 B .. l b" lıkt k · belki bir 

- Benim ismim de Frenç. Skotlımd 
Yarddan polis müfettiıi Frenç. Buraya 
bilhassa sizinle sörüımek ve halletme· 

ie çalııtıiım bir mesele hakkında siz -
den bazı malumat almak için geldim, 
dedi. 

Zahiri Soğulclcanlılılc 

Tier yerinden bile oynamadı. Çehre· 
sinin ifadesi de deiitmedi. Fakat Frenç, 

· · b' h""kA . d - · u oy e ır mezar ı ı, 
tırmıyecek olursa ız u umeh egıf - 'k" .. l'k b" "h' d y 
• w. ı ı yuz sene ı ır tarı ı var ı. amrı 
tırecegız.» k" lan ·· · d yumru, iri küfe ı tcw nın uzerın e 

ALMANYADA " zamanın yapmış olduğu tahribat bu 

eskiliğe şahit oluyordu. 

Nazi Partis-nde Gök yüzüne uzanmıf hurma a-
ğaçları burada bir de kesif orman vü-

T as f İye Yapıl- cuda getirmişti. 
Asker, köyden kumanyasını düz-

m-yacak mek için, sabah akşam bu mezarlığın 

ÇINDE 

iç işleri Bakanı 
Çekildi 

Şanshay, 3 (A.A.) - lçifleri ".:.::: 
nı Huang - Fou, istifa etmiftir. M -'.. 
ileyh ,Kuomintang'ın la&camlanna i,;ııl 
ruz kalmıı idi. Kuomintana, kend _., 
Japon lehtarı bir siyasa takip etaı 
muaheze ediyordu. 

'bakıılarında birdenbire bir tahavvül 
sezdi. Herifin zahiri soğukkanlıhjına 

raimen, için için bu hadise ile alakada .. 
olduiuna emindi. Tier piposunun du • 
manını tavana doiru savurduktan son-

B 1. 3 ( A A ) N · t' • •..1 arasından geçmeğe mecburdu. er ın, . . - azı par ısınae w 

tasfiye yapılması ihtimali yoktur. Bu- j Bir ak!am, araba il.e .erzak almaga * 
na dair olan ıayiaların hiç bir esasa giden Emın çavuşla ıkı arkadaşının, Çinin Son Diplomatilt Ted6iri 
müstenit olmadığını mes'ul nazi çeven- köye gidemiyerek, korku ve telaş~~ Londra, 3 ( A.A.) _ Royter aj ..... ' 

ra: leri beyan etmektedirler. Bu ithamlar geriye döndüklerini ve bu yüzden bö- nın ö. endiğine göre Çin aef"ari Sir 5'" 
- Benden ne sibi malumat almak is- rejim düımanı olan kimseler tarafın - lüğün 0 gece yarı aç kaldığını haber muel 8;;oar ile göriiftiiiii aarada .ıoJP" 

tiyorsunuz? diye sordu. dan yapılan bir takım iftiralardır. verdiler. 1 devlet muahedenamesi ahkimıDJD J• • 
Frenç gülümsiyerek: 

- Korkanm ki size biraz münaae -
betaiz bir sual soracağım Mister Tier. 

Hemen, bunun sebebini anlamak ponya tarafından iblil edilmit old~ 
in gllterede istikraz Ve Hazine t b!!Lt'ı.- • • aP" 

Bonolar1 · in Emin çavuşu karşıma getirttim hususuna ngiltere Ü&U111etımn D 
rç kt"m dikkatini celbetmiıtir. 

Ak d V"kt d""rt be Londra, 3 (A.A.) - Yüzde iki bu -r a aıınız ı orun son o f ay 
f d · bo 1 bo 1 d çuk faizli ve 1956 dan 1967 ye kadar zar ın a sıze rç anıp rç anma ı - , . . . 

ödeme müddetli 200 mılyon Sterlıng lı-
jını, borçlandıyaa kaç para borcu ol -
duiunu ve bunu ödeyip ödemediiini an· 
lamak İstiyorum, dedi. 

ralık tevhidi düyunu istikrazının pros
pektüsleri dün aktam ihraç edilmiştir. 

İhraç fiyatlan yüzde 96 buçuktur. 
Tier yavaf yavaı Frence döndü ve Ayni zamanda, 1939 dan 1941 sene-

aözlerini onun sözlerine dikerek ho • sine kadar ödeme müddetli ve yüzde bir 
murdanır gibi: faizli yüz milyon Sterling liralık hazL 

- Sizde ama da yüz varmıf ha! Ba- . ne bonolarının da ihraç edildikleri ha
na böyle bir Jeyİ ne salahiyetle soru- ber verilmektedir. Bu bonoların ihraç 
yorsun uz? Sizin üstünüze ne vazife? fiyatı yüzde 88 dir. 

edi. 
Frenç konuıtuklarının iıitileceğin -

den endite ediyormuı sibi sağına solu
na bakındı. Se,ini alçalttıysa da, gene 
sert bir tavırla: 

- Pek.ili üstüme vazifedir Mister 
Tier. Sir Con Maıilin katli meselesini 
tahkik ediyorum. Her halde bunu ga
zetelerde . okumutsunuzdur. 

(Arkaa var) 

Ulualar &oayetesl Çin işine 
Kar1,mıyor 

Londra, 3 (A.A.) - Dün akıam 
Rubicon Club'da finansal buhrandan 
ve uzak ıarktaki durumdan bahseden 
bir diyevinde Lord btton Milletler ce· 
miyetinin hali hazırda Çin'de her hansi 
bir f aliyette bulunmasının imkanı ol
duiuna kail bulunmadıiını aöylemiıtir. 

ve sorguya çe ı . 

Kapı kadar boyu olan çavuş bana 

hulasatan ~unu anlattı: 
Mezarlıkta hortlak varmış! Tam 

orta yere yaklaıŞtıklan zaman boğuk 
boğuk, vahşi bir inilti duymuşlar. Bu, 
sesler üstü kubbeli, pek eski bir me
zardan geliyormuş. Gerek çavuş, ge
rek arkadaşları korkudan az kalmış 
bayılıyorlarmış. Bütün cesaretlerini 
toplıyarak, çala kamçı, gerıye dön

müşler. 

Emin çavuş, ifadesini •u sözlerle 

bitirdi: 
- Ölüm Allahın emri, yüzbaşım!. 

Beni dilersen kurşuna dizdir .. Fakat 
bir daha, büyük sözüme tövbe, ora

dan geçmem! 
Çavuşa lazım gelen cezayı verdim 

ve ertesi gün erzaka batkalarını 1ıön-
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Muhayyer Hasan Şevke 
P U D R A ve Y A G S 1 Z K R E M i 

j BA D1'0 ıı 
Bu Aktamkl Program/ 

Bir Saray 
Faciası 

ISTANBUL 
DOnyada emsalıiıdir. Her yerde arayınız. 

4. 12. 985 -f- Yazan:.". f. 18: Ses muıikiıi (plak). 18,30: Haber· 
ler. 18,45: Türkçe sözlü muai.ki parçalan. 
19, 15: Yeni kitaplardan parçalar. 19,30: 

Parla r•zıh etiketlere ••la aldanma:rınuı. 

S~farethanede Verilen Çayda Genç 
Bır Kız Herkesin Dikkatini Çekiyordu 
Bir ma k berr k yıs a tamı. Hava, sakin ver cu Hofman yok mu? •• 

• c ·· . •ar• · uneıın, son ıııkları, Topkapı - Şuuuu •• Bull'ar ordma erzak mÜ· 
Ymın ·ı · d b•c•J •~ı erın e, kubbelerinde, teabhidi. 

"•rıd;{J,nda; Uaküdar evlerinin camla- - Evet, prensim •• Ta, kendui ... 
bllfı"f .. Çamlıcanın yamaçlarında hafif - Ne olmuı? •• 

son·· M lıl b 
1 

uyor. armaraya, ufuktaki ka~ -Efendim! •• Daha, ne olsun? •• Bu 
d u Utlar ak t · Ad ı d 1 kmi eniz· b.. .. se mıı; a ara oğru, ak.f&m, çaya o da l'e ece fe 
lıe)( ın utun dalgacıklarına koyu me- - Bu havadisin ehemmiyetini anlı· 
~ renkle • ·ı· k rı serpı ıyor. yamadım, kont. 

d-.ı :~~Ç~fmedeki Sultan sarayların • Bu havadisin ehemmiyeti komai • 
dı, C ır1nın alt katlndaki pencere açıl • yoncu Hofmanın kendiainde deiil, la • 
l'ı)ll enç ve narin çehreli bir baı, dı§a • zmda. 

\&zandı G · • ••,le ) · enıı l'eDI§ nefes aldı. Son· - Kızmda mı? •• 
'-'ect 0 undaki saate bakb. Baamı çevir· - Ama ne kız? •• Piliç, prensim; pi· 

en, •anki k d" k d" ~ • b 0 lm 0 

ltıtıı gibi .. e.n 1 en ıne konuıuyor· Jiç ... Yaıımn ne oldufunu ı ı~orum. 

Triyo (keman, viyolonsel, piyano) hafif 
musiki eserleri. 20: Son haberler. 20,10: 

İnhiıarlar u. Müdürlüğünden: 

Stüdyo caz orkestrası. 21: Sürpriz. 1 - Cibali Tütün Fabrikaaı için alınacak bir adet harman makinesi açık 
PARIS eksiltme ıuretile münakuaya konulmuftur. 

17: Müsahabe. 17,15: Kitaplar hakkın- 2 -Tahmin olunan bedel 4000 liradır. ' 
da müsahabe. 17,30: Senfonik konser. 3 - Ekıiltme prtname ve resimleri paraıız olarak Kabal1Lfl& Levazım ve 
16: Gençlik için yanm aaat. 16, 30: Şu • mubayaat f ubesinden verilir. 
manın aenfoniııi. 19,30: Müsahabe. 19, I 5: 4 - Ekailtme 8/1 /936 Ç&l'f&mba günü aaat on bqte Kabatatta Leva • 
Matbuat. 19,55: Mübahaae. 20,30: Negri· M""ba t --L--· d ki aJ k · d 

20 45
. . .. zım ve u yaa tuueaın e un omııyonun a yapılacaktır. 

yat. ' · Pıyes, dort perde. 22,45: Dans S isteklilerin fiauız tekliflerini bir hafta evvel Tütün Fabrikalar ~ub ..... 
muıikiıi. " .. -

BERJJN ıine vermeleri ve eksiltme için de o/o 7,5 güvenme para)arile birlikte muay. 
yen gün ve aaatte mezkUr komisyona gelmeleri. u7429u 

16: F rankforttan. 17: Spor roportıfjı. 
17,30: Muhtelif haberler. 18: Brealavdan. 
18,40: Akpm haberleri. 19, l .S: Sttut1ıret
ten. 19,45: Konıer. 2 1 : Haberler. 2 J. 30: 
Eğlenceli muzik. 

VİYANA 

Şehltllklerl imar Cemiyetinden ı 
Cemiyetlmiıla aenellk laeyeti umumiye içtimaı 1 inclklnunun 8 inci 

Pazar rUna Hat 14 te Şeln:adebaııada Letafet apartımanıad• Cumh ı riyet 
Halk Parti•! Hloauada yapılacaktır. Cemiyete kayıtlı azanı• ielmolerl 
rica olunur. 

_ S aoylemıye baıladı: Fakat •örünut"" te on .ekizden bır sUn 
•at ı b • ' içe . d ' a tı uçuk. bile yukarı çıkaramazsınız. Hofmanın 16: Muhtelif besteler. 16,SS: Müsahabe. 

>Uıb rı e, ayakta dim dik duran bir rivayetine bakıhraa, kocası ıeçen sene 1 7,35: Esperanto dersleri. 18: Haberler. Dr. ETEM VASSAF buta~~~! v~.i~ekıı~ ~191 
Aaı .. k k _ t' Yu ae •eale cevap verdi: l'arp cephesinde mitralyözle parçalan· 16, IO: Kıraat. J 8,25: Şarkıb komedi, 3 

>Cll-. vet, efendim ... Bir dakika 1ıeçİ· mıı. Matem elbisesini arkaıından daha perde. 2 1, 1 O: Danı muıiki.i. 22,45: Plak 
Cajaleflu IC~I Örea aputa111aaı TeL !2033 EY. KadulSy Babarl1a IJerl Mlıı<ık T•. 6)719 

V henüz çıkannıfe Hofman bu aefer İ• • ne§rİyatı. 

: ı:.:~:t :f:~~im tam zaman ta~buAmla ge:~en, ?~~ ::f!e:':: •:-: 17 p· 
8
17R300KSEBL h 1 I D f J J 1 ADEMı• ı•KTı.DAR - LAk" ' , • mlJ. a a ın, 1 1 ' : ıyes. , : acın ıunaarı. an zyo arı 

"-lla a ın .. Yüzbaıı, Kont Denedik, yanaya dönecekmİf· 17,45: Çocuk matinesi. 16,20: Kıraat. "' 
meydanda yok. _iki hafta •• Çok az. 18,30: Orkestra. 19: Haftahk bülten. J f LE TM B Si 1 ve 

~ ~;;:;:.u-· efendim. Da;ma, ... , da· - Bahu•••· matemden :reni ç•knuı 19.30, Konu. an gazete. 20, Q,k...... ... ..... ı •• ı • ıc.,.u, IC3p•lb•ı• Bel gevşekliğine 
• .-ıafıf bi .. A • bir kadın karııamda. 20,55: Plak neşrlyah. 21: Politika haber - r.ı. 4:116! • llrluel Mttblrdaraade HOR ~ltı i r ruzgar eaıyor. Tül perde. _Etrafı kalabahk mı?.. len. 21,15: Orkestra. 22: Konuşan gaze. Han Tel. 12740 MOBı•N 

~Ji Pek saçakları, o genç Te narin çeh· --Oo ... Düzünelerle aıık dolu ..• Ka· te. 22. 10: Plak nc•riyatı. ........ 4ml---· 
r tencin b d k" b. · · y T t ı · O ~tik aıın a ı koyu kestane rargah kumandam. Levazım ırmcı ıu· BUDAPEŞTE Ayvallk Yolu aısı ıt ı ala ta P osta kutusu 1.55 

Gen alp~ğa hafif hafif temas ediyor. be müdürü. Sefaret baıkatibi. Salibi • . . ._ ______________ _. 

llotiraı ~· bırdenbire geri çekildi. Parlak ahmer ikinci reisi. Sizin, fasulye krah. 17~ Şa;rler h;kkında musah~be. il 7,30: BANDIRMA vapuru 4 Birin- Yazıhane Nakli 
ç ... .._lletındeki mahınu-'arı b" b" . k 

1 
d t Bulgar meb'u· Org ava an. 1 : Macar halk ava an ıi\. cikinun ÇARŞAMBA ıllnU 

-,, :i'.l ır ırme To at ıyan a o uran, JU, . 30 o.ı·· Çarpa ayakta d •. b b h. . 1 vı vareaı. 19, : Konferana. 20: Macar hR - ıaat 19da AYVALIG'Aka..Jar. 
'lfld • uran yuz aıının au. Bir Alman a rıye mıra a,, • 1 2 5 pı· µ 

Ç•L en geçti Islıkla b" Al • k D h . diden cesa • va an. I, 1 : Haberler. 21 ,40: ak neı- "7645 '' 
-. ç 

1 
• ır man marfı -Kafı, ont. a a ıım . \>..._ a a, büyük ayna d w •

1 
led• nyatı. 23: Haberler. 

v.-den t ya ogru • er •• retimi kınyoraunuz. M ı y ı -hırı avana kadar yükselen aynanın, _ Benim, hiç ümidim yok ya?.. ROMA erS n 0 U 
t~c:· Yaldızı. kalın çerçevesi içinde bu _ Şu halde?... 16,40: Çocuk matinesi. 17,25: Yaban· ERZURUM vapuru 5 Birin· 

ın b .. t•• ' ~ L u un hayali belirdi. Bu hayal; _Fakat.. Kim bilir?.. cı dillerden haberler. 18: Konuşmalar. clk&oun PERŞEMBE fiODÜ uat 
Ji) QQyu d"· .. k 1 Le, t. k ' U§U omuzları, daracık be· Otomobil, sefarethanenin önün• se • 16.15: }'aryete muzik, müsahabc. 16,30: il de PAY ASA kadar. "7658,, 
~lll.,: 1 zabit elbiseai giymif, l'enç bir mitti. Mütemadiyen çatal aeali boru Öl· Jngilizceden haberler. J 8.45: Varyete kon· •-----------------
ti Jc..., nzenıekte idi •• Koyu kestane ren· türüyor; davetlilerin karma karııık o- ser. 18,56: Yabancılara Jtalyanca der8ler. Trabzon Y OIU 
~llt ;cık kalpağı, aol kaımın üstüne tomobilleri arasında manevralar yapa- 19, l 3 : Yunnnistandan nakil. 19,20: Rad- ANKARA vapuru 5 Birinci• 
~~ ku azlaca iyilmiıti. Bu kalpak, o • rak kapıya yanaııyordu. yo jurnal. 19,50: Opret. 22: Radyo jur • klnun PERŞEMBE ırOnD aaat 
-.'-tl• rnra) çehresine pek uymuıtu. O· * nal. • t·· l"lnd 1c· k 20 de HOPA'Y A kadar. "7659,, 
0tıiirıd ~ 1 aymakam apuletleri, Salon, müttefik hükumetlerin bay • V ARŞOV A 

..... İle .. e~~ haki renkli İpek kordonu, raklarile donanmı§tı. Muhtelif kö,1eler· 16,20: Şan (ıarkılar), 21: Chopinin '••••••••••••••' 
'-il, ıı_ Uatuate dizilmiı olan albn ve l'Ü· de, muhtelif l'ruplar vardı. Overtürü. Fatih ıulh uçüncü hukuk hakimliğinden : 
~ ltat'ltı rp ınadalyalarının al, ye§il, ko- Sefirin zevcesi, uzaklaftlktan aonra, BOKREŞ Nuri Eııelinin kansı Müyeaaer aleyhine 
tt!."•linı~, turuncu, siyah kordelilan yilzbaıı Kont Denedik, etrafa göz gez· l 6. 15: Konıer. 17: Müaahabe. 17.1 ~: açbğı sulh teşebbüsü davasında Miıyesae • 
~ • ence, • yalancıktan &ibi l'Ö • direrek aöylenmiye batladı: J Konserin mabadi. J 8. ı 5: Plak ne•riyah. rin ikametııahının meçhul olduiu anla~l -

O Ra.,j b. h .. ~ , lly P ır. aımet veriyordu. _ fıte, ,ey konsolosunun karısı •••. ~ 18,50: Mektup kutuıu (eğlence), 19.1 O: dığmdan muhakeme günü olan 25 / 12/ 935 
•tırı1 ı,?•Ya dikkatle bakarken, kal • tihbarat heyeti reisinin kızı. Profe~ Viyolan konseri. 19,45: Şan. 20, I O: So • aaat 1 O da mahkemede bulunmadıiJ tak -

......_ '8uır~z daha sola eyerek aordu: Mortmanm baldlZL Miralay Blub~ natlar. 20,45: Konser. 21,45: Fransızca dirde gıyabında hüküm ven1eceği tebliğ 
111~t 'frlU?fün, binhaıı Şaydmanı l'Ördü • büyük kızı. Şu, açık aarı saçlı kadmın d- ve Almanca konuşan eazete. makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

......_ E: • mini bir türlü hatırı.yamıyorum. Ay, ( 1 72 72) 
..._ "'•et efendı"m d 1 • 1 D"k ._ o•) • Suriyeli iki kardeıler e ge mıı er. ı • .. oda b h · ı l11nlllz Kral1111n Kur Karde9I 

._ ......_ li n a setti mi?• kat ediyor m~aunuz, aziz prensım ... • K 1 f "'" eıı~ . . b. ÖldU açırı mıyacak ırıat 
ta ••• 1-"•k .receaını kararlaıtarmamıt- Bu kadınların sözlerinde, ne sönmez ır •ı .. d •t, aef" • • ı Londra, 3 (A.A.) - fn•iltere lrrah- Tlaelde Yaıı:acı •oka-" a da 93 nu• 
L. ·• • ..ıı. ırın zevceaı, ayın on a • aık at-•i var. • • • • • • ~~ ~lına ~ ift ö • V"k maralı evin tamamıaıa 91121935 ta· 

• t,;_ nyaya &İdecekmi•. Onun _ Mine •ibi parhyan bır ç mavı I' nnı kız karde.tı prense• ı torya ölmüı· d ..-a:ı 1 :s • rihiad• Bey otlu •ulb ınabke me•la • 
~ ......_ C.l'b •ce e edeceklermiı. zil daha ziyade tercih ederim· tiir. •aat ıs tea 16 ya kadar kat'i lba-

1.ft. 
1 

1 da, Avusturya aalibiahmeri - Sonra, efendüiim. · · leal yapılaca ktır. EY oa odalıdır. ......_ 0r.:., enparti hazırhyormu.t· Macar yüzbatıaı, sözünü ikmal ede • r=; I t I Davetler ) Elektrik .. terkos nrd1r. Fiat ~ok 
ı._ 'flit-den'b~ haberim yok efendim. medi. Arkalarmdan, nezleli bir aeı yük- \...-!0 P an 

1 
ar, ~--••• ebnndlr . ......... ., 

'itip U ıre kapı açıldı. Birbirini mil· seldi: fıtanbuhporun Yıllık Konl'J'e•i 
-ı .... ""1-. .. ç •ert adım atıldı. Keıkin bir _ Sizi gördüğüme ne kadar mem • -..._..c; ~kladı. Dik bir aes, ağdah bir nun oldum; kont cenaplarJ. lııtanbulspor kulübü ba,ltanlığından: .r_: :pl" 1 e: Prens Ali ile Kont Benedik, topukla• 8 / 12 935 pazar giınü aa~t 10 da .kulübün 

lc11t, ı. ena hazretleri! Gene aizi beJ .. erinde dönmütler; eözlüklü bir senelik kongresi yapılacagından bütün ü -
"· QeltJ t . ·• rının uz • . •. ~ w 1 H lk . 1 d uı)'e L e hm. d 1 burun buruna gelmıılerdı. Goz· yelerin Cagalog u a evı aa onun a bu -

Ankarada ı A K B A 
Her dilde &nete, mecmua Te 

kitap. Bütün mektep kitaplan ve 
kırtasiyeyi. Telefon: 3377 

Karadeniz Orman fıletme TGrk 
Anonim Şirketi Galata'dn Ömer 
Abit Han 4 neft kat 4 numa·a aki 

merku JHıhanealnl latanbu Bab
çekııpu 4 nctı Vakıf haa 4 ne ı kat 
36 - 38 numaralara nakil rttiti 

illn olunur. 

lstanbul birinci iflas memurluğundar.: 
MufJis Kamik Panoııyan alacaldılaruıa 

konkurdnto tcklıfındc bulunduiundan bu. 
nun muzakcrcs.i için alacaklılann 9 12 Q)S 

pazartesi giınü aaat 13 te dairede hazır bu· 
Junmaları ilin olunur. ( 17270) 

BAS URDAN 
Aıneliyat•ız yalnız 

HEDENSA 
ile kurtulursunuz. Memeleri m ılı •e
der. kanı, ağrıyı derhlll keser. Hııtilo 
düoyada milyonlarca hayat kurtar· 
mışbr. Birçok Alman profesörlerinin 
takdırnımeleri lrııtuıaodadır. 

1 OOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank fubeaJ 

Merkeı.i: Berliıı 

Türldgedelcl ıuhelerl: 

Galata • lstanbul • lamJr 
Depoıu ı İIL l'utuo Gümrug ı 

• Hu tür/il bank• l,l ,;. 

P 0•iırd • am a, L-kl · 1 "' ~e111 .\ • • 1• Jüklerinin camı arkasında, göz beuc e- lunmalan rıca o unur. 
~~~~lı,M~~~~a~uK~kri~~~~~~~~~~~nh~================================== 

\t 8"fliaıt Eli · · · · k .. .. de -..---..,------------~~~~ e '° ı. ermı konta uzat· dam konta ehnı uzatara aozune • 
......_ nra • • • a • 

"ti) l'arn •atını göatererek: vam etti. • 
b~ 0"•tınu~· A_It. dakika, dostum ... Gö • _ Jatanbulun havası, bize rutubetlı 
b~•I hal" ~ı, ben tamamile hazmın. geldi. Bir türlü, nezleden kuı:ıu)amıyo· 

11e trlı el et edebiliriz; değil mi?.. ruz E söyleyiniz baka hm.. Sız nAaılaı· 
l'l dandı. . ' 

,. nız? •. 
~ it ltt * _ Ah çok teıekkür ederim; Her 
.. .. L · •c:.., n ı · · • 1 ·ı bOA t d~.._,t'Uı" e erınm idare ettiti ko· Hofman .. Pren• hazret erı e ta ıı a • 

''11 •Ut- \tçılc otomobil, Beyotluna nı.tmıyoraunuz. Durunuz, aizi takdim 
't' 1:, .. •. e ilerliyordu. •de'"- Efendim! . . . Komsiyonc:u •• 
ı._ ..... z. ~ .. --- · · · r ı._ ~ L IJn kontl •.. Kırk aekis aa • üteahhit Her Hofman . .. En hararet 

1 

~•di.i..a e., halde bana verilecek bir :ıman do~larından, Prens Ali hazret• 
f.., ......_ it,. 2: ~ardır; zannederim. I · Ve •• Yaverleri yüzbaıı Nuri Bey • 
... ı.. "•dı erı... ı·ub ı· bir 

..... ı. •. · • Hem de enfesten en· H Holman ıörpsUz ve a a 1 

' q•••d" ' er , d' '1.:- "ut) ıa. adam tavrile ellerinin birini prense, ı· 
'~ •ka, konaene müteahhidi i · ·de Nuri Beye uzattı. Ve derhal, 
~ lll :te\t • erını ' 

......_ lllıı. ceaınden bir randevu ko- söze batladı: •• 1-f,.,. _ Size takdim olunmakla, pek bu • 
._.:;-- h L r' azizim prens. yUk bir ,eref hiaaettim; prens hasretle-
~ bit- ~de, ıizin operet artisti, An• • Ben de T6rklerin meftunuyum. Şu 
......_ it,._ ••et. n.. isiz ı:tanbulunuzda tenefftia et • • 
........ ~ ..... p • eaıaa li 1 ki be-

' n b İ ... nıun; hayır. it• hava, biras rutubet oma a 
· · · • de •• Havadiainiz bir muam· t .:: bana 0 kadar Mi~ bir iatirah •• 

......_ it-.. ' ra d t veriyor ki... Sizi temin edebili • 

......_ ~ •11 hen.en ona yakın... ~ ;. kızım da ayni hiılerle mütehaa-
>~ ~ .::-•ita difiiriiyorsunus. r!"' V~lnl 0 da benim slbi nesleclen kur-
~ d ... '. . .': 11.;ewnek için, d•hal slyli • :aımyor ama; muhitten aldıil ...... 
~ aeçen hafta Perapaluta· lllDUD •• _..•ut... ı 
~ taqblams lsomliJ• • ten. aae .(~ varl. 

o\., • 

# • • 

0•1 •"' .. c .. 4 ~··oe 
- ,~, .. c. ..... 

• .1 • 
4(.•lf' W' vpA.-y>f ""~Ol 

... ••••• ~ ... ~O.,.,Aa:ı. ~- .. 
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PARİSTE KOTi TÜRKIYEDE HASAN 
' '- 00 derece hara limon çiçekleri Hasan kolonyuı, hakiki yasemin, le)llk. menelqe çiçeklerinden yapalmıı Hııan loıyoafara, Ha1an llYantalırı. yağıız Haan kre.ı. 

Acı badem )·ağı, Haaan kremi, yarım yağlı Haaan gece kremi, yağlı ~• yaj'ıız Haan briyantinleri, ruj •• allıkları, Hasan tuvalet •• gllserin aabaınları, Huu pudralaflt 
Ha1an diş macunu ve suyu, Haaao dit fJrçaları, Hasan IAÇ ıu •e tozları Ye NÇ ıabunları. Ttırldyenin en ıayanı itimat markaaıdır. 

"'-.... ----·- .................................. ··········································--················································· ... 

ÇABUK 
RAHAT 

T~AŞ .QLMAK 

İSTERSENİZ . 
HEMEN BiR 

POKER-PL 
ALiNiZ. 

Istanbul Erkek Lisesi 
Kurumundan: 

Sabnalma 

Okulumuz kalöriferinin kazan ve korularının tamir ve ıslahı 1476 li
ra 50 kuruıluk ketifle açık ekıiltmeye konulmuıtur. Eksiltme 6/12/935 
cuma günü saat 14 te lıtanbul Kültür Direktörlüjünde toplanan okulu
muz satınalma kurumu tarafından yapılacaktır. ilk teminat 110 lira 74 
kuruıtur. Fenni ve idari ketif ve tartnameler okulumuzda sörülebilir. 
lıtekliler bu sibi itleri eyi bir IUl'ette yaptıklanna dair reımi daireler· 
den bonaerviı ve Ticaret Odaıının 935 yılı vesikalarile ekıiltme rünün
de kuruma baıvurmalan. cc7542u 

KIZILAY 
GENEL MERKEZiNDEN: 

Dikit makinelerinin tamirint ft bakımını ıayet iyi bilir bir us
taya ihtiya~ vardır. Ataiıda yazılı tartları haiz olanlarm vesika
larını yazacakları dilek ki.iıdma il ittirerek 1 O Birinci kanun 1935 
sah günü saat 17 ye kadar Ankara' ela Yenitehirde Kızılay Genel 
merkezine göndermelen 

1 - Türk olmak 
2 - Aakerliiini yapmıt olmak 
3 - Sıhhati yerinde olmak 
4 - Okuyup yazma bilmek 
5 - Yatı kırk betten yukarl olmamak 
6 - Hüınü hal aahabından bulunduiuna dair poliıten vMikaaı 

olmak. 

-

Lise Hazırlık Sınıfı 
Muntazam bir tahsil takip etmekıizin lise ımıf bitirme ve olıunluk 

ımavlarına hariçten ıirecek sençleri bu ımavlara hazırlaqıak üzere 
(Yuca Ülkü) Liaeıinde bir (Hazırlık ımıfı) açılmııtır. 

Öjrem saatleri, it sahiplerinin de bu öjremleri takip etmelerine mü
saade edecek tekilde teıpit olunmuıtur. 

Öğretmenleri en kuvvetli lise öjretmenleridir. 
Kayıt ve kabul f&l'l]armı öirenmek, kayıt olunmak için her ıün (15, 

30) dan sonra Yuca Olldl Lisesi muamelat büroauna bat vurabilir. 
Öiremlere birinci kanunun betinci per19mbe rünü baılanacaktır. 

(517) 

Nezle, birçok büyük 
haıtalıkların anasıdır 1 

Nezle olunca ba teblikel•rla 
önfine pçmek nıere 
yapacağınız ilk it 

• 

Bir kaıe 

almak olmalıdır. 

GRIPIN aoğuk al11nhtıo1, 

ırJpe, romatizmaya kal'fl çok 
mlHıdrdir. 

m. GRIPIN bitin atrı, 1111 •• 

ıancılan derhal keaer. 

GRIPIN ba" dit. adele Ye 

bel atnlannda ıtırülen Hrİ 
Ye kat'ı t .. ırile tanınmıştır. 

•atan ecz•nelerde bulunur. 

f'"ıatı 7,S kuruştur. 

Dablll1• mltehaHı 11 

Puardao maada h•rgüa 3 • 6 
Dinnyolu (118) No. Telefon ı 22398 

Saı d6kGlmHi •• kepeklerdea 
kurhılmak lcla en mOe11lr ilAJ 

~/ 
PETROL 

'-m. NiZAM ··-----····---··-------· ... ._ ...... , __ _ 
Son Postll M•tb•••• 

Ne9rlyat Midi 1: Selim Raııp 
Sahipleri: A. Ekr••• S. Raııp, H. LBtfl 

Havagazı, Amyant, Gaz ve Benzin ~ .. 

Fitilleri 
Her tUrlU gaz ver• benalll 
llmbalarınız için raını• 

"DEGEA,, 
Marka fitilleri kullanınız 

Arzu ettitlnla tam alya11 yerd 
•• aradıtınıa da1anıldalıfı te ... 

eden yeglae fitlllerdir. 

Her huauata alzl mem• 
nun edecek 

"DEGEA,, 
Fltlllerlnl 

Kullanmıs. 
Hu 1erde iatdu. 

Taklltlerlnclea ••kıaıals 

latanbul MiUi Emlak Müdür~üğündenı 
• 

ROSTEMP AŞA : Uzançarıı caddeıi eıki 24-26 yeni 393 
saydı dükkanın tamamı. 

EDİRNEKAPI : Hacı İlyu Mumhane caddeıi eski ye

EMiNÖNÜ 

MERCAN 

TOPHANE 

ni 1 sa11la evin 1 /2 payı. 
ı Şeyh Geylini Arpacılar ıokak eski 39 

yeni 33 sayılı dükkan ve odanın 100/ 
1440 p&Jl. 

Rızapaf& mahalleıi Fincancılar yolaqu 
eski 41 yeni 22 sayılı dükkanın 3/4 
p&:JL 

: Hocaali mahallesi Hocaali aokaiı yeni 
35 sayılı evin 1 /3 payı. 

ıSOO 

BOYOKÇARŞI : Ressam Baımacılar aokaiı yeni 48 
sa11h dükkinm tamamı. tel 

Yukarıda yazılı mallar 10/12/935 salı rünü saat 12,30 da açık .ıf1' 
ma ve mübadil ikinci tertip taafiye vesikaıile satılacakbr. I~ 
% de yedi buçuk pek akçelerini saat 12 den evvel 1abrarak i_..,. 
müte19kkil ıatıı komiıyonuna müracaatları. «B.» «7422» ,,,,,,,/ 

RAKI iÇENLERE 
MOJDEI 

50 derecelik fe•kallde rakı çıkar
makla t6bret kaıanan Bilecik 

lmallthanell 

BiLECiK 
RAKISI 

baki kılmak tarUie zamana uypa 
OıDmd• yapbiı 45 derece!lk nefla 

OLGUN 
RAKISI PIY ASAYA ÇIK-
MIŞTIR Heryerde arayınız. 

r • Dikkat ediniz! 
Erkek ve kadın larlcı olmıyaTalı 

Ademi iktidar, dermansızlık 
ve belgevıekliğinizi tedavi et
mekte ümidiniz keaildiae, ya 

ILANDOKaATIN 
kullanınız yahut ilaç kullan
maktan vaz seçiniz. 

Türkiye acentaıı: ZAMAN 
Ecza depoıu, lıtanbul. Her ec
zanede 200 kurup satılır. iki 
tertibi matlup neticeyi verir. 

Ste. HORMONA A. G. 
Berlin • Allemagne 

DolctorlaTa : Haıtalan üzerin 

de teıirini tecrübe için nümu • 
nelik talep üzerine meccanen 
ıönderilir. 


