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italyan Cephesi Gerisinde Ayaklanmalar! 
italyaiı işgali Altlndaki Yerlerde! Başbakan 
Habeş Müfrezeleri- D_olaşıyor ! ~;;;~:~dağa 
Cephe Gerisinde Mütemadi Top- iki Ayda 
lantılar, Ayaklanmalar Oluyor On Milyar 

Şimal Cephesinde · Yağmurlar 
İtalyan Harekatını Durdurd~ 

lrralklrator cepheye laarelıct edine• 
0

payitahtın ôaayiıin.i büyük bir dik -
katle temin• bcz.laYGn Adi•ababa umumi ualni 

[ Huauıi muhabirimizin çektiği reıim] 

~r ltDünlıü ltalyan tebliileri. lnwi 1 e1acmmiyet,ö ,arP'fl"alar olduiu 
1.,_ GYftaklannclan ilııi pn euvel ue mıntalranın Marefal Baclogliyo. 
ı;;;; haberleri teyit ctmclıt.dir .Şi )111 /icr harelıetten menedecclı ıid • 
'--e Ra. S•""""-.-.pla~• (Arlt111 P uncud• I 

/!!pon E/çisıyle Konuştu 
Japonya Daima Dünya Barı 
Şının Korunmasını ister 1 

1 talya Habetistan seferinin 
ilk mali bilançosu 

ltalyanın Habeıi•tana kartı açtL 
ğı harp, zecri tedbirlerin tatbikin -
den sonra ltalya için ekonomik bir 
umumi harp olunca vaziyet ıayet 
ciddiletti. Acaba Habetiıtan seferi 
ltalyaya kaça mal oldu ve Afrika -
da evvelce yapılan miııtemleke 
harplerine nazaran maJraf nedir? · 

Bunun hesabı yapılmııtır. "Vu,, 
diyor ki: 

f Arkası 9 uncuda J 

Zecri tedbirler 

Yün Ve Bakır 
İçin de 

Ambargo! 

Batbakan General lımet lnönü, 
Ekonomi Bakanı Celal Bayarla bir. I 
likte •. pertembe günü Ankara vapu- ı 
rile Zonguldağa gidecek ve Türk 
antra&iti fabrikasının açılıt törenini 
yapacaktrr.• 

Baıbakan oradan demir aanayi • 
inin kurulacağı Karabük mıntaka -
11na geçerek hazırlanan projeleri 
yerinde inceliyecektir. ismet lnönü, 
oradan ilk defa Ankara • Filyoı yo 
lunda seyahat ederek. Ankaraya 
dönecektir. 
Baıbakana, Cümhuriyet, Merkez, 

it, Sümerbank direkt<'rleri de refa • 
kat edeceklerdir. 

General lımet lnönü dün Cureba 
haıtaneaini ve Topkapı ileriıindeki 
Maltepe atıf mektebini ziyaret et. 
mittir. 

Mısır 
italyadan 
Korkmuyor 

İngilizler Mısıra yeni 
kuvvetler yığıyorlar 

lıkenderiye, 30 A.A - Reuter A -
janıı muhabiri, Mııırdaki vaziyet 
hakkında ıunları yazmaktadır: 

"Libyadan gelmesi muhtemel bir 
hücumun neticesi hakkında endiıe iz
har eden bir tek Mısır devlet adamı 
na rast ıelmedim. 
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Komite i~imaını 
Talik etti • 
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Vergi Kaçakçılıiı 

istinye Havuz Şirketinin 
Defterleri Tetkik Ediliyor 

Hadise ile kumpanya haricinde alakadar 
görülenler de sorguya çekildiler 

Şehrimizde bir ecnebi kumpan • 
yaıının ıümrük ve verci kaçakçı • 
lığı yaptığını dün haber vermi,tik. 

Bundan bir müddet evvel, lıtin. 
yedeki Dok kumpanya11, fen heye. 
ti kararile, malzeme. makina ve 
bütün aletlerini detittirmek lüzu • 
munu hiawtmiı Avrupadan fabri -
kaıının ihtiyacı olan bütün teçhizatı 
ıetirtmittir. Yenileri geldiği za • 
man. eıki makinalar kaldırılmıt ve 
yerlfl'rine her naaılaa memlekete 
ver' siz ve gümrükıüz aokulan ye. 
ni freze, planya ve torna makine • 
leri kurulmuştur. 

Eski makineler satılıyor! 
Dok kumpanya11, depolannda bu 

lunan eski makin.ıların muattal kal 
mama11 için bunları satmayı karar -

[Arkası 1 O uncuda] -
/ıtinye Dok Şirketinin .attığı mallar 
hakkında malumatına mCiracaat 

edilen kaynakçı lbrahim 

Ev Krallçesl 
• 

hediye vermİf olacaiız ki, bunlana 
kıymeti 2000 lira tutac.ktır. 

"ediyelerimiz içiade 200 lira deie
rinde pırlanta yüzük, yemek odaıı, 
salon talumlan, primi tarafımızdan 
bildirilecek 1000 lin kıymetinde t.ir 
aiıoriadaa tuhnlm da lriirk, ~ 
n.I,., diWt ..,. lııifki -HaHi-, aii
mit'f&tal bıÇl!k ............. kadar 8-
ıey, evet. bir evin içinde ite yaraya
calc hemen her ~Y vardır. • İmtihanlar bittikten sonra bir de 
ev kraliçeıi seçileceğini yazdık. im
tihanların dördüne birden girip te 
hepsinden muayyen dereceyi kazan
mıı olan kraliçe ilan e~rek kendisi
ne 7 50 liralık kürk ntoeıtediye edi
lecektir. 

Çindeki ayrılma iiareketi mahallidir. Tokyo 

ile N ankin arasındaki müzakerelerin tam bir 

anlaşmaya varacağını ümit etmekteyiz. 

Cenevre, 3 O A.A- Zec
ri tedbirler komitesi toplan 
tısını ı O ikincikanuna talik 
etmiştir. 

1 • 

1ı4~~n~n en mühim 
!ti, 1•eıı, hiç ıüphesiz 
ti" Uzak Şarkta bet 
~:Yaletinin ana va
l>oıı •n ayrılarak, Ja
tı.a/.anın nüfuzu al
~. }'eni bir fede-
ı[0n kurmalarıdır. 

l" 1!ti Amerikan ve 
,r:ilız diplomatları 
lliJı lında bu mesele
tı_tbi l taJyan - Habeı 
ı_ nden daha faz
l~heınnıiyeti oldu
lt u söyliyenler bi-

._tdır t>· . 
~ 1fcr taraftan Ja-
~ti>'•nın Uzak Şark
~ nilfuz bölgeıi 
~Yeni federasyonla 
~.;•le bakımından 
~ •nın o r t a a ı
l-ııo dotru yayılırken, 
~tai 11 Jnallan da her 
~t" alabileceği ka
h(itiiıı Ucuz fiyatlarla 
' lc·~ünya piyasa-

lf ok salmııtır. 
~ . ulasa Japonya 
•e ~ bu diplomatik 
'~d~ati çalı~malarile 
~t 1 herkesin dik· 
~eJ:kııiarınr kendi 

lıt t çekmektedir. 
'elti ' bütUn bu me
t~r etrafında biraz 
"'-1t DıalQmat al
~lllıt !' Japonyanın 
er ıc:tıf b i d i s e

lh.. • tıısında duru
.,~u es~ 
"lırtQı· &renmek için. 
~İai lıdeki Japon 
>lbo.. Ue bir mülakat 
~, ......... it dil ündük 
e.... ltendi · ' '<Qelc • ııni ziyaret 
il ııtedik. 

ltıı ~tketimize ge
~t\l az zaman ol
tı... -hti halde, zekbı, 
·oqde herkes üze- \ S lif I J • TM L" C" h · · 
'tı~ Çolc iyi teıir bı- • . • apon ımparatorunun ar1eıye um un;yetı 
~~lan kıymetli ncadind•ki büyülı el,ilcri S. E. /yerruua Toku.aua 
~ diplomatının, bütün dünya ai- ı da bir gazeteciyi kabul etmesi her-
~ kararsız olduğu bir zaman- . (Arkası 10 uncudal 

18 lcr lıomiteıi toplanmadan evvel 
Lavallc lııonufacaiı bildirilen 

Baldvin 
Cenevre, 30 A. A. - lvi haber a

lan bir kaynaktan öğrenildiğine &öre, 
18 ler komitesi, pamukla bakıra am· 
bargo konması meselesini petrola 
ambargo koymak meselesile birlikte, 

[Arkası 3 linctide] 

Tlrol Hududunda 
italyan hareketi 

lnsburk, 30 A.A - Ti
rol' dan gelen haberlere gö
re, hudut boyunda 1 talyan 
kıtaatmm harekitı devam 
etmektedir. 

Fırtına Karadeniz de 

Karadenizde Bir · Vapur 
Fırtınadan iskelete Döndü 

Vapurun bütün güvertesi ve direkleri parçalanmış

tır. Kaptan geçirdikleri müthiş macerayı anlatıyor 

Karadenizde müthit bir fırtmaya 
tutlarak güverte kıamını tamamen 
harap olan Yunan bandıralı Spes • 
yal Nomiko vapuru dün limanımıza 
gelerek Kabataf önlerinde demirle 
mittir. 

I 

Vapımm direkleri kmlmı" kap 
tan köprü ve kamara11 ile bütün gü
••rte t e s i ı a t ı parçalanmıttır. 
Bir iH:elet b a ) i n • gelen vapu -
run kaptanı Toharidiı bir mubarri-

( Arkau 7 lncidel 

Beyoğlu kız san'at mektebinde 
kı~larımu: bir prova yaparken 

Ev kraliçesi müııabakamıı:; L 
Dikit ve biçki ~ 
yemek pitirtnek ~ /) 
Çocuk bak1JD1 ~ ~ 
Ev idaresi S] 
Kısımlarından i! ep ~lı ğu 

için bu dört kısım rı ~)mti-
hanlar yapılacak; ~ e~l u dört 
kısımdan birine~ . ._ik,i1inc e dördü-
ne birden girebiliet,11 Dördüne 
birden girip te bepıi lazım olan 
dereceyi ~.~acak • ev kraliçe-
si ilin ed~tir. 

·~u ~yı tertipten bir tek ı•· 
· üiis kadınlan ve kızlan ara· 

Cilik ve yuva 1evcisini artır
uğunu tekrara lüzum görüyo
ndan dolayıdır ki, kupon ribi 

kayde, prta tibi olmak11zın her iıti· 
yen müaabakamıza airebilecel&:tir. F •· 
kir, zencin her kadın ve her ıenç kız 
imtihan olacak ve herkeı kendi vaıı
talan ıözönünde tutularak, müaavi 
tartlar albnda üntiban edileceklerdir. 

• İmtihanlara kız san'at mektepleri-
nin idare ve tedris heyetleri tarafın
dan nezaret olunacak, mümeyyizleri 
ev idaresi öğretmenlerinden değerli 
bir heyet teşkil edecektir. Yakında 
isimlerini ilin edeceğimiz bu ötrct
menlcr herkese imtihanların ne dere
ce bitarafane yapılacağını ıö1terecek· 
tir. 

H• kı11m için ayn ayn imtilıanlar 
yapılamiJ malum. Bu la.....W için ilk 
olanılı yüser kiti aynlacak " bunla· 
ra her kaclmın, her evin itine yara
yacak hediyeler verilecektir. Bu SU• 

retle bir k_.. dört y\1z ., kaclnuna 

' '· ' . . . ı .·.• ,. 
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.Düşündük~e 

Bacalardan tüten mana 
lki asırlık tarihi olan bir an

layışa göre fabrikasız terakki 
ve terakkisiz fabrika yoktur. 

Çabuk ilerlemek istiyen bir 
Türkiye için fabrika şantı ve 
kısa bir zamanda fabrikalar ya
pabilmiş olmamız çabuk ilerle
diğimizi gösterir. 

Atatürkün Başvekili müspet 
bir adamdır. Kanş kanş gezdi
ği, bildiği, müdafaa ettiği vata
mn avaz avaz haykıran ihtiyaç
larını anlamış ve örmek istediği 
ağın çeliği, kurmak istediği 
fabrikanın betonu kadar sökül
mez, yıkılmaz bir irade ile işe 
başlamış, durmamış, çalışmış 
ve yapmıştır. 

İnkılabın eseri buna derler. 
Her yeni Türk fabrikasının 

bacası, bu eseri görmek istemi
yenlerin gözlerine şiş gibi sap
lanacaktır. 

Yarının tarihi, bu endüstri 
hamlesinin, Avrupada, Asyada, 
Afrikada harp hali veya harp 
hazırlığı gibi cihanşümul bir 
tahripkarlık devresine tesadüf 
etmesini de hatırlatarak, birçok 
milletlerin yıkıcılığı yanında 
Türklerin yapıcılığını kayde
derken, Atatürkü, Başvekilini 
ve Ekonomi Bakanını yeni Türk 
fabrikalarında ham maddeden 
başka ayrıca bir de sulh imal 
eden insanlar olarak anacaktır. 

Peyami SAFA 

M AARiF 

Üniversitede komunlar ida
resi dersi okutulacak 

lç Bakanlık, Hukuk Fakültesinde 
Komunlar İdaresi namiyJc yeni bir 
ders gösterilmesini istemişti. Hukuk· 
tan çıkanlardan birçoğunun idari va· 
zifeler alması yüzünden buna lüzum 
görülmüttü. Kültür Bakanlığı ile U
nivcrsite arasında yapılan görüşme
ler sonunda, bu dersin bb sene llrtı
sadi ve İçtimai llimler Enstitüsünde 
ihtiyari olarak ve bir seri konferans 
halinde okutulması kararlattınlmıJ
tır. 

• Bu tedris yılı için Universiteye 
yeniden 84 bin lira1ık kitap ahnmıt
tır. Bu kitaplar muhtelif dillerdedir. 

• Bir istatistiğe göre. Haydarpaşa 
lisesinde 2600, lstanbul liselerinde 
1000 ile 1500, ortalarda 2800 ile 950 
arasında talebe vardır. 

• Hukuk Fakültesine bağlı Iktısa· 
di ve İçtimai llimlcr Enstitüsünde 
bu yılın derslerine yarın başlanılacak
tır. 

• Tarihçi Cevdet, 500 ci1ttcn iba· 
ret kıymetli kütüphanesini Inkılip 
Lisesine armağan etmiştir. 

• Kültür Bakanlığı, önümüzdeki 
ders yılında, şehrimizdeki mektep ih 
tiyacı hakkında daha müsait karar
lar verecektir. Gün geçtikçe orta ted
risat mekteplerine fazla talebe geldi
ğinden, bugünkü mektep adedi kafi 
ge:lmemektcdir. Gelecek sene, Uskü
darda bir erkek orta mektebi, Çamlı
cada da bir erkek lisesi açılması i_çin 
hazırlıklar yapılmaktadır. r 

• Lise ve orta mekteplerde bu a
yın ortasında birinci yazılı yoklama
lara başlanacaktır. Bu sene. yokla
ma notlarında gözönünde tutulan e· 
saslar başka olduğundan, yoklamala
ra önem verilecektir. 

Birinci yazılı yoklamada üç numa
radan apğı not alan talebenin vazi
yeti yıl sonundaki imtihanda zorlata· 
caktır. 

T A N==========;:":==~================================== 1 • 12. 935 

Denizyollarında 
Yeni Vapurlar 

Az kullanılmış yenı 

birkaç gemi alınaca~ 

Deniz yolları idaresine ait vapur
lardan birkaçının muhtelif sebeplerle 
seferden çıkarılması, acele bazı ted
birlerin alınmasını icap ettirmiştir. 
Deniz yolları işletmesi, seferlerin İn· 
tizamını bir an evvel temin etmek 
maksadile az kulfanılmış birkaç gemi 
almak tasavvurundadrr. Bu gemilerin 
Avrupa tezgahlarına ısmarlanacak 12 
vapur için verilen tahsisattan ayrıla
cak bir kısım parayJa temini düşünül
mektedir. 

Deniz yollan idaresi, bu hususta 
Ekonomi Bakanlığı ile temaslara gi
rişmiştir. 

Çanakkale vapuru bu
gün muay~ne ediliyor 

Çanakkale vapuru hadisesi üzerin
de tahkikata başlanmıştır. Deniz yol
Garı idaresi, vapurun süvarisi ile 
çarkçıbaşısını dün sorguya çekmiştir. 

Çanakkale vapuru, dün sabah Hali· 
ce girmiştir. Gemi bugün havuza alı~ 
nacak, makinesindeki anza fen heye
ti tarafından muayene edilecektir. 
Deniz yolları idaresi vapur için ye· 
dek bir pft bulamamıttır. Tamiratın 
gecikmemesi için eski gemi şaftların
dan istifade imkanı aranacaktır. 

BELEDiVE 

Lokanta ve pastahanelerin 

,-~·~--~------------- Ne Dersiniz? -
AMAN DiKKAT 1 

Ekmek meselesi ortaya ve ek -1 Ekmek 14 kuruşa iken böyle çe§ 
mek fiatleri yukarı çıktı çıkalı ek- niye tecavüz eden fırıncı §Üphesiz 
meklerin halitalanna bir ıeyler ol- ekmek 12 ye indiği zaman daha 
clu. Eskiden franceUi hamuru ka • mütecaviz olacaktır. Ondan dola • 
clar beyaz olan eknwılılere fU pn. yı ıimdiden belediyenin nazari 
lcrcle bir feyler oldu .. ikinci ek .. dikkatini ıuna çekmek istiyoruz 
mek diye çıkarılan sert bıJğday ki, ekmek aıkı§tı, un yükseldi, çef 
unundan yapılmıı hamur ile farkı ni değişti gibi sözler aöylenip du • 
kalmadı. iki ekmek arasındaki rurken fırıncıları • hepsini demi • 
fark yalnız birinin uzun ötekinin yorum • keneli haline bırakmıya 

yuvarlak olmasından ibaret. gelmez. Kontrol zamanı aaıl böyle 

G(rçi bunu yazarken &iraz mü- itin köıe döndüğü anlardır. Eğer 

b'!-lağa ediyoruz amma bu bir ne. 
vi yazı san'atidir. Hele gazetf!ler • 
de mübalôga etmezsek kimsenin 
gözüne iliımu. Diyeceğimiz fU ki, 

elımekler bozuldu. Hamur ve kara 
çıkmaktadır 

bu temin edilmase, lınnlar hen • 
di haline bırakılır•a halkın 12 ku. 
ruşa 8 kuruş değerinde bir ekmek 
yiyeceğinde fÜphe edilmemelidir. 

Biz böyle düıünüyoruz. 

Siz ne dersiniz? 

Ekmek işi -
Yarın yeni ekmek 
yeni· fiatla satllacak 

Bugün bütün f ırmlar açık kalacal<, nahiye 

müdürleri ve komiserler tatil yaprmyacaklar 

Kontrolü Piyaaada satılacak •. .:tlara azami raya inmiıtir. Fakat ekmeğe 15 gün 
Lokanta, pastahane, fırın, hamam fiat konulmaaı ve birinci ekmek ran de bir fiat koymak uaul ittihaz edil. 

ve emsali yerlerin salahiyetli olmryan dımanında bazı değiımeler yapıl • diğinden ikinci nevi ekmekle fran 
bazı kimseler tarafından muhtelif maaı belediye ıubeleri ile değirmen celil fiatleri yarın belediyede top· 
maksatlarla kontrol edildiği anlaşıl- cileri, kınnacılarr ve fırıncıları yep )anacak komiayonda kararlaşhrıla -
maktadır. Beyoğlu ilçebaylığs.ııltunun yeni bir vaziyet karşısında bırakmıt caktır. 
önüne geçmek için yeni bir karar hr Birinci nevi ekmekteki bugünkü 
vermiştir. Bu karara göre, her dük- Bu cihet gözönünde tutularak, kalitenin muhafazaaı tartile ikinci 
kanda birer defter bulundurulacaktır. alınan kararların kuaurauz tatbiki ekmeğin piyaaada kalma11 belediye 
Ve bu gibi yerleri kontrol edecek kim- için dün bütün ilgililer aydınlatıl _ ce doğru görülmemekte.iir. Yeni alı 
seler vazifelerini yaptıktan sonra, bu mıtlır. Belediye, una azami.fiat ko. nan tedbirler neticeainde buğday fi. 
defterlere gördükleri eksikleri yaza- nulduğunu ve randıman nisbetleri • atleri kendiliğinden normal olarak 
caklar ve altını hüviyetlerini de ilave nin değiıtirildiğini ilçebaylı~Jar va- inecefltir. Belediyer,in kanaatine gö. 
ederek imzalıyacaklardır. Ceza kesi- aıtaaile değirmenci, kırmacı ve fı. re, bu dütüklük, piyaaada ikinci ek
mi için llçebaybk memurları bu def- rıncılara bildirmif, kendilerinden mek bu)undurul maıına lüzum bı -
terleri inceliyeceklerdir. Bu suretle birer taahhüt senedi almıştır. rakmıyacak kadar az bir fark le. 
salilıiyeti olmıyanların kontrol per- Ekmek iti ile ilxili müesaeae. min edecektir. 
desi altında dttkkln salliplerirti zara- ler bugün afıl bulunacak! )'eni bir iltinc:i eltmck 
ra aolnnalarma meydan verilmiyecek· D lonnu-ıu·· -ü bal---lt1 

eğirmenci, kırmacı ve fırıncı - .... -~--
tir. lar yarın aabahtan itibaren yeni ka Buna mukabil, randımandan fe-

• Belediye otobüsleri Y.Cni_dcn sıkı rarları kusunuz tatbik edecekleri- dakarlık :fapıları.k yeni bir formül 
bir kontroldan gednniştir. Bu k6n-

ıı .J- ni, hiçbir ıızıltı ve 9ikayete mey _ bulunma11 ve en çok 9 kuruta ka • 
troUar neticesinde, muhtelif hatlaru. dan bıra.kmıyacaklarını bu senetler dar aatılabilecek yeni bir ikinci ek 
seyrüsefer nizamlarına uygun hare- de imzalarile taahhüt etmekte ve mek çrkanlmaıı da dütünülmekte -
ket etmedikleri görülde~ yedi otob~s akai halde verilecek cezalara bo • dir. 
seferden menedilmif, ıgcr on tane~ı- yun eğeceklerini bildirmektedir - Belediye, bu huıuıtaki karannı 
ne muhtelif para cezaları kcsilmiştır. Jer. yarın yapacatı toplantılardan aonra 

KUÇUK HABERLER 

e Bugün Yugoslav birliğinin yıl 

dönümü olduğundan, Yugoslav klü
bilnde bir çay ziyafeti verilecektir. 

e Açıkta bulunan eski maliye me
murlarından Abdürrahman Edirne 
merkez kazanç tahakkuk memurluğu
na tayin edilmiş ve evvelki gün yeni 
vazifesine gitmiştir. 

• Etıbba odası üyelerinden aidatı
nı vermiyen 300 doktora ihbarname 
gönderilmi~ti. Bu üç yüz doktordan 
henüz aidatını gördermiyen 200 dok
tora, dün yeniden, ikinci bir ihbar
name gönderilmiştir. 

• Sıhhat Bakanlığı, Istan.bul Sıh
hat direktörlüğüne yeni ve önemli 
bir tamim yollamıştır. Evvelce has
tanelerde mütehassıs doktorlar haf
tada bir gün muayene yapıyorlardı. 
Bundan sonra polikliniği bulunan 
hastanelerde mütehassıs doktorlar 
her şrün muayene yapacaklardır. 

e Şile kaza.sı tapu ve iskan işleri
le mesgul olan tapu memurlarından 
Mehmet Abdi, Kırklareli tapu ve is
kan işleriyle meşgul olmak üzere tcr
fiarı tavin edilmiştir. 

e Kadastro fen heyeti baskanı Ha
lit Ziya dün akşam Ankaraya git
miştir. 

.A D LiY E 

Bir üfürükçü muhakeme 
ediliyor 

Üçüncü ceza mahkemesinde dün üfü 
rükçü Halil lbrahimin muhakemesine 
b&kılmıttır. Şahitler dinlenmittir. 
Bunların anlattıklarına göre, Halil 
lbrabim, bir gün köprü Kadıköy is
kelesinde pejmürde bir kılıkla dola
şırken, hali zabıtaca tüphcli görül
müş ve karakola götürülmüttür. Uze
ri arandığı azman, iki tane Yıldızna
me, dualar, baharat teabih vesaire b.U
yüyc yanyan 1eylcr bulunmu1tur. 
Bunları n& yapacağı kendisine sorıil
duğu vakit de bir hastayı tedavi ede
ceğini söylemiştir. Şahitler çağrılmak 
ÜT.ere muhakeme başka güne kalmıt· 
tır. 

• On beş gün önce Küçükpazarda 
Laz Ali ile Kasap Osman arasında 
kavga çıkmış, A1i bıçakla Osmanı ya
ralalrmı ve kacmıştı. Aranmakta olan 
Laz Ali, lzmitte yakalanmış. dün İs
tanbula J.?etiriler"ek müdciumumiliğe 
verilmiştir. 

Evkafta yeni kadro başlıyor 
Evkaf idaresinde yapılan üç ~ylık 

muvakkat kadro müddeti evvelki 
akşam tamamlanmiştır. Yarından iti
baren esaslı kadro tatbik edilmeğe 

başlanacaktır. Evkaf idaresi direktör
leri ve memurfarı arasında bazı deği
şiklikler yapılacağı söyleniyor. 

Dünkü gazetelerden biri, Haliç va- ilgililerin busrün lüzumu kad:r verilecektir. Yeni bir ikinci ekmek 
purlarının işletilmesi belediyeye geç- buğday alıp ö;;ütebilmeleri ve fı • çıkanımaıma kat'ar verilse bile bu, beııt bulunıın un alış veritlerin ait 
tiği için, Keresteciler • Eyüp otobüs- nncıların yarın ıabah piyaaaya ye. birkaç ıünden evvel olamıyacak • muamelat kemakan ve tamamen 
terinin işlctilmiycceğini yazıyordu. ni formül üzerinden ekmek çıkara. tır. O zamana kadar ıimdiki ikin - borsada cereyan edecektir ve bu • 
Bu haber yukarıya yazdığımız kon· bilmeleri için belediye, dün aaat 13 ci ekmeğin b"ırakılmaıı muhtemel • nun haricinde muameleye müsaade 
troi neticesinde verilen kararlardan ten aonra ve bugün de aabahtan ak- dir. olunmıvarak takibatı kanuniyede 
galcttir. tama kadar değirmenci ve kınnacı! Una ltanulan asa_ bulunulacaktır.,, 

• Kadıköy Su Şirketinin mukave- lar aair ilgililerin yazihane, dükkan mi liat meMlai 
lesi ilgili makamlarca incelenmeğe .. Bor•acla buiclay •a. ve mue11eaelerini açık bulundurma. Ekmeğin un fiatlerine konulan 
başlanmıştır. Bu it mümkün olduğu lanna izin vermiştir. Bu miiııude azami fiat hakkında belediye dün tıflan durpn Befİ;yor 
kadar kısa bir umanda bitirilecek- yalnız bu haftaya münhasır kala • şu tavzihi göndermiştir: Dün zahire bonaıında buğday 
tır. Bu suretile sosyetenin ne tekilde caktır. Nahiye müdürlerile komiser "Ziraat Bankasının buğday aatıt aahtlan pek durgun reçmitlir. Zi
hükfımete geçebileceği tesbit edilmit ler de hafta tatilini nazari dikkate fiatlerine istinaden ekmeklik una raat bankaamın yedi buçuk kurup 
olacaktır. almı:varak bugün akfama kadar ça konulan azami fiat hakkındaki net mal aatmaya karar vermeıi kartiıın 

e Evkafla Belediye arasındaki ihti- h~,.,.akll"- .... "''"'""le ;,.:le :ı ... ;ıi. ve riyalin bazı vanlıt anlavıslara ae • da yumpk buğdaylar dün 7 kurut 
lafları ince-kmckte olan komisyon müesaeselerin faaliyetim daimi au_ bebiyet verd"=i haber alınmıştır. 7 paraya kadar düşnıüttür. Sert 
toplantısını bu ayın 17 sinde yapa- rette mürakabe altında bulundura- Una narh konulmaaı mevzuuba- buğdaylar 6 kurut 27,5 paradan 
cak ve kararını verecektir. Şimdiye caklardır. hia olrpayıp yalnız, şehrin seksen muamele cönnüttür. Dün 45 ton 
kadar Evkafın sattığı mezarlıklara Birinci ekmek yarın randımanlı ekmeklik ununa şimdi- yum•ak ve 15 ton da ıert buğday 
ait hiçbir para belediyeye verilme- yeni narhtan aatılacak lik azami bir fiat konulmuttur. Bu aatılmıflır ikinci unlar 510. birinci 
miştir. ~ Birinci nevi ekmek yann aabah. nevi unlann bundan a~aitı aatılmaaı sert unlar 750, birinci yumpk un • 

• Konservatuvar binasının İnşaat tan itibaren tehrin her tarafında 12 caiz olduğu gibi diğer bilumum un lar 850 kuruıtan aatılmıtlır. Ekıtra 
projelerini yapacak olan Alman mima kuruş 10 para, ikinci nevi ekmek ların da piyasaya göre aatışları ta_ ekatra ve ekıtra unlar üzerinde mu 
rı Pölzik ile belediye arasında mu· eıkiai gibi 11 kurut 30 paradır. iki mamen aerbeattir. Gerek azami fia. amele olmaıı::atır. Dün yeniden 15 

Günln i~inden 
Zaruri bir cevap 

"Ekmek işinin bir de rüşvet tarafı 
olduğu,, şeklindeki neşriyat şiın~i 
Türk adliyesinde dosya.sı olan bır 
memleket mese<lesidir. 

lstanbuldaki "Hukuku umumiye 
mümessil ve müdafii,,; me-vzuu 

1 - Bünyesi itibarile incelmeye 
değerli bulmuştur, 

2 - Ve incelemesi sonncunda da 
bir mahkemenin tarafsız, salim ve ef• 
karı umumiycde herhangi bir tcred· 
düt uyandırması ihtimali dlmıyan dil· 
rüst kararile halledilmeğe mubta~ 
görmüştür. 

Binaenaleyh vatandaşlık ve gazete
ciiik hakları artık susma devresine 
ulaşmış teılakki edilmelidir. 

Yalnız evvelki gün rütvct iddialı• 
rmı ortay2. atan gazetenin "İtte ist~ 
nilen izahatı veriyoruz!,, gibi b~r 
debdebeli serlevha altında uzunca bır 
yazı neşretmiş olması bizi tekrar bir 
ba!ka zaviyeden bu meseleye balana· 
y~ ve hafifçe dokunmaya zorluyor· 
Iştc cevaplarım: 

ı - Madem ki, ''Fırıncının sütun· 
lanmıza geçen ifadesi sarihtir. defte
rinde rüşvet adı altında kayıtlı bulu· 
nan paraların nerelere, kimlere veril• 
diği apaçık gösterilmektedir .. ,, diyor• 
sunuz, benim de istediğim bu "Nere
lerin,. ve "Kimlerin., kimler ve nere' 
lcri olduklarını ve bu defterden nekı• 
dar para almış bulunduklarını meııı· 
lckıotin öğrenmesidir. dı 

2 - Ayni yazının 27 nd satırın 
başlıyan şu cümleyi de bir tetkik ede
lim: 

" ..• ve belediye memurlarmm ce!"• 
lanndan kurtulmak için bir süril bUr 
1i yollara saparak ilah,, 

Buyruluyor. Ali. Demek ki orta~~ 
A - Belediye cezalarından kurtur 

manın bir yolu vardır. . 
B - 700 bin kitinin gıdası üzeriıt

de bir sürü bileli yollara sapmağa ıt 
1:um gösteren ve bu yollara sap~dıa: 
takdirde fırıncıya fayda veren ~ırtat 
kım ihtimaller ve belki de realıtele 
vardır. 

C - Ve fırıncının def terinde burt
lan gördüklerini söyliyenler, biz~ 
netriyatımızdan sonra (ve ned . 
sonra) ancak timdi " •.. halka yükle;. 
len masrafların meydana çıkması 

0 z:mdır,. teklinde cümleler yazdırt• ıt 
hir düşünce merhalesine ulaştıkla ~ 
halde, hata bu işin esasını ortaya 8 

mamaktadırlar. 0 3 - Yazıda iki türlü rüşvette 
bahsedilmişti. Birisi fırıncının fırın''i 
ya verdiği rüşvet ki bu bir nevi. zı~i
ekmek tröstü kurmak demcktır. 
ğeri ise buz gibi memleketi düşün~ 
ye scvkedccek olan içtimai ve s.,a 
menadaki rüşvettir. ,. 

Ben okuduklımıt anhyan a4,a~ 
~mm. . ~ 

Ve bu derece vuzuh kar~'rı "' 
nezaketimi mU'hafaza etmekteyı~ 11 
nazik bir meselede çok nazik bir li9' ti 
ile yazılmast ve hakikatlere ur,?1~, 
icap eden bir cevabın battan a~gr U
hiç de iyi kombine edilmemiş bır ııı ot
ga1i\ta olmasına hayret ediyoru 

Nizamettin NAZ~ 

Tramvay şirketi sermayesı· 
ni çoğaltıyor 

Tramvay •irkcti hissedarları. §~I"' ,,. • iJS• 
ket sermayesinin arttırılması ıç iıJ 
esas mukavelesinin altıncı madde• rı 
değittinnek üzere 30 birincikiŞfr· 
pazartesi günü toplanacaklardır. oı1 
ketin şimdiki sermayesi t.454• biri 
Türk lirasıdır. Bu sermaye her }1İI"' 
17 Türk lirası değerinde 85,531 
se senedinden müekkeptir. . di· 

Şirket bilançosunu hükfımetiil e'/e 
lediği tekilde hazırlamış. serına~aı· 
Isviçrc frangını esas tutmaktan ne· 
geçmiştir • Şirket yeniden hisse ~ate 
di çıkararak sermayesini arttı 'f 1 
kararındadır. Bugünkü s er ııı au it 
2,257,479 liaya çıkarılacaktır: ~ı:ı•· 
için de bükUmctin muvafakatı a 
caktır. kavele imzalanmı§trr. nevi ekmek arasındaki fark 20 pa. te tabi olan ve rerek tamamen ıer- ton bufday gelmittir. ~ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!l!!!!!!!~~!!!!'!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!ll!!!!!I!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~ d•" dim, biraz aoluk alınız. Y anıı:aıııı· No. 106 

Cumbadan 
Rumbaya 

Servet BEDi 

- Bir prenaeı •.. Mraırlı zenıin .. 
~nlahrmı, haydi aen beni komıula
ra götür .•. Viranede imitler öyle 
mi? 

-Evet. 
Cemile Tahıin Beyle toföre iıa

ret etti. 
Dördü birden viraneye doiru 

yürüdüler. lhaan diyordu ki: 
- Bereket versin Kaymakam ci

heti askeriyeye telefon etmif, çadır 
ıönderdiler. 

Viranede iki büyÜk çadır vardı. 
Dıprda acele bailanmıı yamn 
yumru denkler, çıkınlar, kap ka
cak ve kırık dökük 91ya duna~, 
batlannda iki nefer bekliyordu. 

Cemile lhaana aordu: 
- HJize Teyzem bansi çadw-

da? d!L" • _ --1: 
Jhaan duvann ıuını ıöatwnu: 
_ Onlar açıkta! dedi. 
Cemile oraya koftu. 
yere aerilen tilteler üzerine yağ. 

lıkçılar, Hafize, kurtun dökücünün 
lkıüz oğlana, muhtarın baldızı, ka· 
yafın kendiai, karın, küçük çocuk-

lan, kimi bafdat kurup oturmut, 
kimi de uzanarak yatıyor ve otu. 
Tanlar, uyuyanlan uyand1T1namak 
için alçak seıle, fıuldatarak konu
fuyorlardı. 

Cemile tillelerin araıına o kadar 
telatla Ye di.kkataiz ıirnıitti ki aya
iı yerde duran bir lengere takıldı. 
Dizüstü tiltenin üıtüne dütmüttü. 
Uyuyan çocuklardan birinin batına 
çarptı. Arkumdan celen Jhaan ba
iınyordu: 

- Cemile ıize müjde getirdi, 
müjde! 

Cemileyi ve Tahain Beyi ıören 
Hafize, yanındakilere çarparak, 
aallana aallana ayağa kalktı, ağlı. 
yarak etrafım göaterdi: 

- Bak, Cemile Hanım, ne haL 
lere düştük... Alnnnızm kara yazı
ımı ıörüyor muıun? 

Y ailıkçmın &'elini, Cemilenin kı
yafetine bakarak boiuk bir hayret 
içinde: 

- A •.• Cemile! 
Diyor, kaynanası lhaana aoruyor

du: 
- Ne müjcleıi? 
flütün erkekler, yatlanna l'Öre 

ancak derecesi farkeden ınütterek 
bir hiılta Cemileye bakıyor, ıuıuyor _ 
lardı. 

Bütün cözlerin kendiaine döndü
ğünü gören Cemile doğruldu ve da
ha ziyade Hafizenin yÜzüne baka
rak ıesini yükseltti t 

- Hiç merak etmeyin... Y aqm 
çıktu'h zaman ben Prenaeı Nadiye. 
nin Büyiilıderedeki yalııma davet· 
lidim. Annem telefon etti bana, 
Prenıeı le duydu. Anlatton ben o
na. Çok acıdı hepinize. Allahtan 
Mıaırda bir apartmanını aatmıt. 

Kırk bin lira almıf. Hepsini ıize 
dağıtacak, muhtaç olanlarınıza, ya. 
ni hepinize ... •Merak etmeyin. Ben 
bu müjdeyi vermek için koıtum, 
geldim. 

Cemilenin sözleri herkeste ümit-

ten evvel biT tatkınlık n ıüphe 
uyandırmıftı. Kimaeni9 yÜzü ııül 
medi. Hamdune etrafına bakarak: 

- A .. kimmiı bu prenaeı ayol ? 
diyordu. 

Gelini, ka~lannı kaldırarak: "Ne 
züiürt teaelliai ! '' demek iatiyormuf 
gibi hazin bir gülütle: 

- Ne merhametli kadınmış bu? 
dedi. 

Cemile bağırıyordu: 
- inanmıyor musunuz ayol? .. 

Yalan aöylüyorsam iki gözüm çık-

ıın. Buıün ıelecek para... Batka 
bir abukat ta bin lira veriyor aize •. 

T ahain Beye dönerek aordu: 
- Delil mi ayol 7 Söjleaene. .. 
Tahsin Bey batını aalladı: 
- E•et. net. .. 
Cemile çantasını açt~ içinde ne

kadar paraaı vana hepsini avuçla
yarak Hafizeye uzattı: 

- Teyze... Şimdilik fUDU. al sen. 
Her ev batına müaavi pay et. Yet
mit, aekaen lira kadar olacak ora· 
da. Şimdilik paraıız kalmaym. Val
lahi aonra bol para ıelecek ıize .• 
E.kiıinden daha iüzel, yepyeni ıı
cır gıcır evleriniz, etyalannız ola· 
cak. Ailamaym. Olüm yok ya bun
da. Her itin batı aailık. 

Hamdune tiltenin üstünde dis
üıtü durarak. dua eder ıibi C.mi
leye doiru ellerini uzatıyordu ı 

- Ayol seni Allah mı ıöndenli? 
Hr:r.ır m,•111 nesin töbe eataJfurul
lah... Sabi mi IÖylüyonun? Demin 
kederden bir tarafıma inecek diye 
korkuyordum, timdi de ..inçten. .. 

Cemile yemin ecliyordu: 
- Vallahi ayol, inan hana ... 
Sonra Hafizeye döndü ı 
- Teyzeciğim... Mahallenin bü

tün muhtaçlannı unutma. Uçer be
şer dağıt. Biz timdi cidiyoruz. Ak
ıama doğru yine geliriz. 

Kadınlar haykınttılar: 
- A, Cemile Hanım .• Otur efen- · 

çıktık ama Sabahat kahve 5t~ ;tı· m kurtarmalı unutm&mıf· ~s•._... 
ram eclilecek bir acı kabveOll:eıPr 

Çocuklar da Cemilenin • 
rinclen çekiyorlar: ..,. O' 

- Kuzum. Cemile abla, ol ' 

tur biraz... • 1i· 
Cemile onlan öptü ve aktalll 

ne ıeleceiini vadetti: w. ! dr 
- Size çikolata getireceııın 

di. nah•'!° 
Sonra herkese ayrı ayrı a. İıt bit 

marladık diyerek ayrıhnakd '~ıetlff 
hareket yaptı. "Güle güle, ~ .. c;ıa· 

nııt " ~' ııefayı l.atırla. Allah ta ~e yük,.. 
lüne ıöre venin,, aeılerl ,,8 ., a1'· 
yordu. Cemile, HafizeYe.: ,, dedi1'• 
fUD aeni bize srötürecefr;ı' h•ı:od• 
en aonrta net'eli bir ınırı tıd 'fab
de•aın eden dualar araıın .,a1'1•f' 
ün Bey Ye ~förle beraber u• 

"''' b. • • tod'o "y 
Gözleri ratardıfı ıçın :-ıere fit 

binlnciye kadar vanında 1 

b• - 1 ec1· C• il' .. ,. IOy em 1. aJllaO• 
Apartımana sreldiklcri z he,_.,ııt 
·ı · · k buldu. mı e anneaın• uyanı 

boynuna aanldı ve bağırdı:r•o,..,-. 
- Karal{ihnrükten ge ~ idel• : 

hepsinin trönlün~ aldım, ;;'~;ıs ol,
rini verdim, aenın de ha d:)IJ'1' 
aun: Prenaea onlara avuç ~r1 
ra verecek. [ Arka•ı 
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Kış Tatili 

kamutay Yılbaşmda iki 
Yurdun Sıhhi 
Vaziyeti 
Normaldir Ay Kış Tatili Yapacak 
Ankara, 30 J...A. - Sahhat Ye iç • 

timai muavenet vekaletinden: ~nkara, 30 (Hususi muhabirimizden) - Kamutay, Birinci-· 
k un .'?nunda Martın birinde toplanmak üzere iki aylrk bir 
~tatılı yapacaktır. Kış tatiline girmeden evvel encümenlerde 
~enmekte olan acele ve önemli kanun liyihalan sıra ile 

l ';ltar genel heyetine gelerek görüşülecektir. 

27 aonteırin çal'fAJDba günü top
lanarak müzakereye baılıyan JÜk· 
sek sıhhat tUruı bu toplanb dewe 
sinde kendiaine teYdi edileq, itleri 
bitirerek daiılmıt ve yurdun bula. 
tık ve salam haatalıklar balmnm • 
dan olan dunlmunu da inceliyerek 
bu dunn normal olduiu Ye ihtimam 
ile kontrol edilmekte •• lifi tedbir 
ler ile kartılanmakta bulundufunu 
noticeaine Yarmıttır. 

U k~ikinun ve Şubat aylan içinde parti genel idare heyeti 
~enle Kamutay grupu idare heyeti üyeleri ve bazı saylavlar 
fana un her tarafında parti merkezleri ve halkevlerinde konfe-

lar vermeye gideceklerdir. 

tı(uçuK AN~ARA ı Ankara, Dil, Tarih ve 
__ A_a_E_R_L_E_R_i_ Co§rafya Fakültesi 

Atatiirkle 
Arnavutluk Krall 
Arasında telgraflar ~ Ankara, (Tan) - H. P. ıen-

11 ~lu bu sabah toplanarak 
t..-lrth.ia iç itleri üatünde çalıtmıt • 

~=-~a. (Tan) - Geçen bir 
'6tii ıçincle sümrük muhafaza ör. 
~İri ölü 65 kaçakçı, 3602 kilo 
' kaçaiı, 201 kilo inhisar 
'::tJda it, 10950 defter aiıara kliıdı, 
ıs kilo 840 snım earar, bir tüfek 
t..~_llli, 72 kaçakçı haJVanı ele 
-__.-ıt\ir. 
'-cld Ankara, (Tan) - latuyon 
~-- aol tarafına fsabet eden 
lil; a öaimüzdeld baharda ıenç 
t_. t- Ye 1Un'i röl yaptmlacak
~adyom n Hipodrom pllnmm 
~ ta~ik eclibniyen kıaımlan da 

• olunacaktır . 
~Ankara, (Tan) - Yüksek mü
~~ ınektebi teraimi hendese mü
llttll 1 ve resmi hatti dersi muallimi 
~k ~kaüt olan Yuıuf Raziye veti
~ ~aıniye için mezkfir mektep 
it 0~den münakale yapılmaıına da 
~kanun layihası kamutay ruz-

• e ahnmııtır. 
~ b Ankara, (Tan) - Katil ve tak
~likaınet ıuçlanndan 13 aene a ay 
b~aaına mahkQm ve Burdur 
!'iP eainde mahpuı bulunan Ne
it 

1 
oC~u Cemalin haatalığı dolayııiy

~ '!i kalan cezaar, ı affı bakanlar 
.. ~~e kabul olunmuı ve ili tudi-

._"'9n etmiıtit. 

~·d 9610 tafb 
"' k6y su 
"lt•nda kaldı 
~~· 30 (Hususi Muhabirimiz
~ - Son yağan tiddetli yağmur
~ Torbalı kazaıında Celllt Gölü 
~ ~tınıı Ar_apçı ve Çaybap köyS lit 2000 dekar arazi ıular al
~ bhnııtır. 

YGn Ve Bakır 
İçin de 

Ambargo 1 
' (Bat tarafı 1 incıde) 
'ta 't.Oıunun ı 2 ainde inceleyecektir. 
~t~, önce bu husuıta Laval ve 
~ lltıınzaç edecektir. 
~kı tedbirlerin tatbikmı kontrol 
ti, lttı e nıükellef komitenin ekıperle
~ td Yaya kartı zecri tedbirlere iıti
tıı.İ en bütün hüktlmetlerle temaala-
~ua etmektedirler. 

~Ol Verildiğine cöre, lnptere 
~ >tlıı ~coıu halledildikten aon

bakır üzerine de ambarco 
\, teklif etmk tasanurunda-

Zecri t-'Wrl...U. iNll. 

~ itim netic.leri 
~'!re, 30 A.A - Cennre4eki 
~ .._ l~yaıı heyeti .ekreteri . Lava. 
~ . en-etki cün 18 ler milmeeail-
41 fh.~~ret ve zecri tedbirlerin tim• 
S'"'""Wdüfü tekilde tevıi edilme
se.Ut edeceti vahim ~ticelere 
~ dikkat nazarlannı celbeyle-

• 
'' lnıilis inodına lrar-

tı....~ fi ltoymolryıa/,, 
~~ . : 30 A. A. - Jour ıazeteai 
"""''et: lncilterenin. ltalyayı fev-
-.__~yik etmek ıuretirle .. .,.. 
tıı...~ oldulu kadar ~k ni
~~e karar •ermlt oldulu 
;!!~dır. Bu battı banket •fır 
~--1 bir aava.. dofru iltmek 
~ • Pranaaıwı durumu ile, bil 
~ ~ ~r. Zira Fran.ap bu it
~ llt "il' ınenfaati buluninachlı P. 

.\Jrdenbde ne de Hindiıtan ve 
k ı...~dafaa edecek bir ıeyi olma-
~ kendilinden ltalyaya kar· 

ıu. ~le etmesi iıtenmektedir. 
~~ inatlanna ve Cenevre
....,._ tine catebe etmeie çalıf-. 
~~ 1 •.wuiıt • Lovaı mülalratı 
~ltaetesi ~ldvinin, mU.terek 
~ •• :-kJanda bir plan teıiı et
~1.ı...· laıanya hakkında da konut
~ 12 llkkinunda Laval ile 

&• lbumlu telikki etti&ini 
~-..... lr. 

Ankara, 30 (Husuai muhabirimiz 
den) - Pazartesi günü Kültür Ba. 
kanı Saffet Ankanın batkanlığında 
toplanacak olan bir komiayon, dil, 
tarih ve coirafya fakülteainin açıl. 
ma tarihi ile açılma töreni proira
mmı teabit edecektir. 

• 
Ankarada ekmek 12 kurut 

lOparaya 
Ankara, 30 ( Huauıi muhabirimiz. 

den) - Y anndan itibaren tehri • 
mizde ekmek 12 kunıt 10 para ve 
francela 16 kunat 30 paraya aab • 
lacaktır. 

J>ıtbalamı geliyor 
Ankara. 30 (Huauai muhabirimiz 

den) - Dıt Bakanı Doktor TeYfik 
Rüttü Araa, bu ÜfUD latanbula ha 
reket etmittir. 

Ankara, 30 A.A. - Arna'nltluk 
milli bayramı münalebetiyle reiai • 
cümhur Atat1irkün Arna.utluk kra 
lı Zoıoya çektiii telgrafla buna ve
rilen cevap ataiıdadır: 

Arnavutluk •illi bayramı müna -
aebetile, hararetli tebriklerimin ve 
tahai saadetlerile ArnaYUtluiun 
rfahı için beslediiim temennilerin 
kabulünü majeatelerinden rica ede 
rim. 

K .Atatürk 
Milli bayram ı:tünuebetiyle be • 

yan buyurduklan temennilerden do 
layı ekaelamlanna ~ hararetle te 
tekkür eder ve tahıi saadetleri ve 
tanlı Türle milletinin refahı için o -
lan temennilerimle birlikte ..... ı1 • 
maz doatluk teminatımı teyide mü.. 
aareat eylerim. Zo60 

"ULUS,,un Dil Yazlları 

Dua,duva 
"Dua, duva,, sözü ile "ilihi,, tabirinin etimoloji, 

morfoloji, fonetik bakımından analizi 
DUA, DUYA vel kelimeyi etimolojik tekli üzerine 

Kelimenin iki söylenitinin etimolo. mütalea edelim ve bunun altına (dua) 
jik ıekillerini al tal ta yazalım: kelirıJeainiıı etimolojik ,eklini de ya-

ı aalma: 
- Dua: (ud + u~ + ağ) ;ıXabut (1) (.2) ( 3) ( 4) 

~ua + uf>fıl avJ (ut + uf + eh + ağ) 
11-Duva: (ud + uv + ağ) (ud + uğ +ağ+ . ) 
(1) Ud: Köktür. "Yüksek, büyük, Bu iki ıekilde (l) inci, (2)inci, 

kudret, aahip, Allah" anlamlannadır. 
(2) Ui U 

• ''S da - ,. 
1 

(3) üncü parçalar tamamen biribiri-
' ... es, aa , ıoz ana· · 'dir A 1 l 11 · b' 

mını ifade eden köktür ("uk, y'' ·. n~n aynı · n am a~ı ve ro erı ır-
b') u gı dır. Demek oluyor kı ' (tusba = du-

1 Ud + i _ d i d i ai) dır. (Tuaha) sözünden ıonra ce-
u _ u u = . , u , ve 11 k (•.X. ) ba ı ~ ucl + uv = udu - d • " d" k" en ıon e • - = a. ' 1 ıa .. ,ına 

y - 0
' UY. U O• b' fh 'f d d b ' ' Ö 

künu"n · ... r t tt'ğ' · n1 1 il ır me um ı a e e en o Jeyı g ıte-•:s- e e ı ımız a am ar t · O b. Allah · · · h ıl allkalı söz demektir. rır. 0 J~ a nıyu neticeıı iı 
(3) At, av: (. = i) ve (. + v); ~1~~ 1eyd~r. ~ayda, menfaat: ba>:ır, 

ektir. Kelimenin manasını tayin ve ıyılık, yanı ınaanlann aaadetıne bız-
"f d met eden her ıey. 
ı ade e er. O halde: Not· 4 p f IÖ p kank'' · 

1 - DuW • dula•· il _ Duni· • - ro e r e ı nın 
Allaha hita d·ı .. ' d kt' • Yakut Dili LQgatinden ıu kelimeyi de 

p e ı en aoz eme ır 1. d-"' ltık•-x. K . . . 
K 1• 1 • f 1 "k ti' l ana ız e ıı:ııım: .... elimenın etı-

e ıme erın mor o OJI ve e mo o- 1 "k ki' · (d "k balmnd k kili ri f mo OJI ıe ını, ua) ve (tuıba) ke-
Jl al . D8:..:ı. ~aım[f • !e0u_::ı.n limelerinin etimolojik ıekilleri altına 
yDuu • ım. ._., v - ua, ·- • yazalım: ... 

(1) (2) (3) (4) 
Not: 1 - Kelime arapçada (Arap 

harflerile imliaı derbatır edilirae) biı 
''hemze" ile nih~yet bulur. Araplar 
bu Türk kelimeainin etimolojiıini bil
aıec:ij)deri için f(>yle bir tefsir yapar· 
lar: 

.. Kelime aılında "dan" idi: (vav), 
(elif) ten aonra celdiği için (hemse) 
ye tebdil olunur,. [•]. Arap dilinde, 
bu yoldaki ''iW ve idgam'' 1ar çok· 
tur. 

Halb\lki mesele hiç te böyle delil
dir. Bu hakikati, kelimenin türkçe yu· 
karda yuılmıt olduğunu gördüiüın.üa 
etimolojik tekilleri açık bir ıurette 
göatermektedir. Yukarda gördük 1d 
(I) inci kelimenin iki tekli vardır: 

1 - (Ud + ui + ai). itte Arap 
harflerinden "lamın" ile cöıterilebi· 
len bu kelimenin aonundaki "i" dir. 

2 - (Ucl + ui + av): Kelimenin, 
bu teklinde iae orta yerdeki (i) dü
ıüyor, fakat tondaki (•) tabii yerin· 
de kalıyor. 

Kelimenin ikinci bir telı:li de bu ıu· 
retle ( duv) olmuı oluyor. Bizde bu 
ikinci plı:il metruktür. Biz (dua) ve 
( duva) ıelı:i11erini kullanırız : "Dua -
duva •derim; duvacıyım .. sibi. 

Not: 2 - Kelhbenin manaaını 
arapça lGgatlerden bqlıcalan ıöyle 
izah eder: 

( 1) Kıpmak ve okuımk ve ka•· 
le ve kelima "dua•• derler [ .. ); 

(2) Rafbetullihi taall manaıına· 
dır iri niyaz ve iptilıalle Hak TulA 
derglhmdan hayır ve rahmet rica•n· 
dan ibarettir [ • .. J • 

Notı 3 - (Dua) kelimeıinde kök 
olan (ud) un "Allah" anlamına cel
diliai ipret ettik. •Abit. zihlt, mUt
taki ve Allahtan korkan'• manaama 
olan "itlrü" ( .. **] tözünde de ayni 
kök (id) ,eklinde göriinmektedir. 

Pekarıki'nin Yakut Dili L(igatinde 
"Büretçe'' olarak (tupa) ıiSzünde 
de kök, vokali dü,müt (t) teklinde 
bulunmaktadır. Bu kelimenin Yakut 
LOratindeki anlamım 18ylemeden ev-

Dua: (ud + uğ +ağ + . ) 
Tugba: (ut+ uğ + ah + ağ) 
ltlldağ: (ıt + ık + ıt + ağ) 
Bu kelimelerin kurulutlarmın bir 

olduğunu görüyoruz. Son kelimenin 
manasını anlıyahm: 
ı 1) it: Yükıek, büyük, kudret, aa

hip, Allah, izzet, ıeref. 
(2) lk: Kökün anlamını kendinde 

tecelli etti~n obje. 
(3) it: (. + t), ektir. Yapıcılık, 

yaptıncılık, yapılmıı olmaklık anla· 
mında kuvvetli faildir. Yani kendin
den evvelki (ıt + ile = ıtık) tözü
nün gösterdiği manalan yapan, yaptı
ran, harekete getiren amildir. 

(4) Ai: (. + i), bilindiği cibi. ke
limeyi tesbit ve manayı tayin eder ek
tir. 

O halde "ıtıkrtai": "baz etme, te· 
' reflendirme, hürmet epne, 

medih ve ıitayiı etme, tazim 
ve tekrim etme, bir ,eye 
tapma, ıecde etme, takdiı 
ve tebcil etme, riayet etme, 
bir feye kanaat etme, kud
siyet lruaaclınna.. demek 
olur. 

Itılı:tığır - Saygı. izzet, teref, hGr
met, tuim, inan. itikat. 
mezhep, din. itimat. 

"Tanaranı ıtrktır = Tannya ubu· 
di,et." 

"Tanaranı ıtılı:tabıt = Din ahklmı
na tamamile tevfiki hareket 
eden mübarek adam ... 

Itıktan = nbcil Ye tuim ile. 
''Itılı:tıl una} = Mütedeyyin ol

mak:• 
Notı 1 - Pelı:anlri'nin Yakut Dili 

L6gatinden ıu kelimelere de bakalım: 
I - Toyuk. Bu aöriin etimolojik 

şeklini (dua) kelimeıininkinin altına 
koyalım: 

(1) (2) (3) 
D.-: (. , d +uğ + al) 
To,ulrt ( .• t + oy + uk) 
Bu iki kelimenin bütün parçalan 

AFRiKA HARBi: S 

italya -Habeş savaşı
na toplu bir bakış 

Saldımnm bqlamaaı: Üç ,taaruz noktası J 

' .\ . ~ Aksum 
~ 

)a 
~ 

....... 
'"l' -,.. T -r T 

D M• n'1 anm itılw lıoloıJ ... 

' J 
B1 olWD yerli ııotoıd 

İtalya bir taraftan ıivil ıeferberlik 
ilin etmekle beraber derhal üç nok
ta!an Habeıi~ana taarruza geçti: 

1 - Şimalden, 
2 - Şimali prkiden, 
3 - Cenuptan. 
Ana taarruz iıtikameti timaldendi. 

Şimali prkiden ve Franaız-Ingiliz So 
maliıi hududuna yakın Musa Ali da
ğı iıtilı:ametinden yapılan taarruz da
ha ziyade bir cöıteriı hareketi idi. 
Cenuptan yapılan taarruz iıe eaaslı 
hedeOer gözönünde tutmakla beraber 
kuvvet itibarile yine ikinci derecede 
kalıyordu. Biz bugünkü yazı ile ana 
taarruz hareketini tetkil eden timal
den saldırımı tetkik edecefiz: 

Taarruz 70 kilometre bir cephe üze
rinde ve üç koldan yapılıyordu. Sai 
kol; General Maravigna kumandaaın
da ikinci kolordu (Gavyana tümeni, 
21 Nisan milis tümeni, 3 üncü yerli 
Toıayi ve o vakit yolda olan Gran 
Sasu tümeninden mürekkeptir). 

Orta kol; yerli kolordusu, Gene
ral Birali kumandasında (23 Mart 

ayni olduğu gözönündedir. 
(Toyuk) ıöıilnün anlamı, "Şeman 

iWıiai,. dir. Bu anlam, (dua) sözünün 
orijin anlamını .kuvvetle cöıtermelrte
dir. 

Kelime, "ilihi ve aftan" ınlamlan
na da gelir. 

II - Tokuy (toku, ukığ, dohi) = 
E.ı:.ilmek bükülmek demektir. 

S3söft etfmolo,Ak tekli, tamaıneıı 
(d~~ töailflitnJFUnUn aynı.Sır: 

(1) (2) (3) 
Dua: (. , d + uğ + ai) 
Tolnay: (. , t + ok + uy) 
''Tonogoıtoı beyem tolluya kellim 

= arkalı olan ben huzuruna tazim et
meğe. eğilmeğe geldim." 

Bundan batka ıu kelimeler de var
dır: 

III - Udapmıaıy = Şaman mera
aimi icra etmek kadın f1UD811 hakkın
da). 

IV - Tuoy = Tazim etmek. teb
cil etmek, okumak, ağlıyarak teren
nüm etmek, pman dua11. 

iLAHi 
Not: 6 - Yukarda (5) inci notta 

geçen (ilibi) tözünü de izah edelim. 
Bu ıöz, bilindifi cibi, eski mahalle 
mektebi çocuklanna okutulan "dini 
prkı" anlamınadır. Tabii kelime 
türkçedir. Etimolojik ıelı:li şudur: 

(1) (2) (3) (4) 
(ığ + ı1 + ah + ığ) 

l) li: Köktür. ''Seı, sada., manaıı
nadır. 

(2) il: (. + 1) ektir. "Uzaklık, bü
yüklük, enginlik, genitlik .. gibi anlam
lar göıterir. O halde: (ıi + d = ıtıl) 
"uzağa ciden, ylikıek seı" anlamına
dır. 

(3) Ala: (. + h), ektir. Kendinden 
evvelki anlamı tayin eder. O halde: 
(ıfıl + .h = ıtııab) = yüksek aeı. 

( 4) li: Bir obje göıterir ki o yük
sek ıeale yapılır. OiıW. + ıi = ıiı
Wui): Kelime. fonetik icabı, (iı) ye
rine kendinden sonraki (1) konaonu .. 
nu atarak ıllllhıi fekline girer. Fakat 
bu okunamaz olan (iı) unıuru, bUa
bütün atılarak kelime (ılahıi - ilahii) 
ıeklini alır. Biz kelimenin aon ıeklini 
kullanırız. 

Bu analizden anlaplmak lizımdır 
ki (ilihii) kelimeıinin "Allah" ve 
"ilih'' kelimeleri ile orijinde hiçbir 
münasebeti yoktur. "llibij" demek 
burada "Allaha, illha ait, mensup" 
demek değildir. Ancak dine ve Alla· 
ha ait taganniler de yapıldığmdan 
dolayıdır ki ( .. la) ve (cırla) sözünün 
mefhumu, Allahla allkalandınlmtıtır. 
Bu mefhum çok eıki bir dini merıai
min hatıra11dır. 

Kelimenin Yakut Dili LOcatinde· 
ki ıekli: (ıllai) dır. Manalan: ''Irla. 
cırla: türkü IÖyleme, tapnni etme: 
bir muıilri heyeti içinde (koroda) bi
rinci mucanninin tü,rkü aöylemeıi: 
türküye ittirak etme; ölU (berinde 
taıanni etme" dir. 

"Ebienye ıllağ = Sabah ayinıni 
taganni etmek" demektir. 

r•l Ahterii Kebir. 
r .. 1 Ahterii Kebir. 
r ••• 1 Kamus TercemeaL 
r•••*l Bll:Pik Tllrk 16pd "Kuan 

Lthceai 

.,. ... J Hudut 

;' l+;---;--.-
/. 

/. 
o----d Acligrat 

Entlao ~ 
~ 

Makat le 

milis tümeni, yerli tümen, 1 inci mi
lis grupu). 

Sol kol; General Santinl kumanda
sında 1 inci kolordu. (Sabuda tümeni 
28 llktetrin milia tümeni( 10 ve 2S 
numaralı yerli taburları, yolda bulu
nan Sile tümeni). 

llk taarruzda İtalyanfann reamen 
yaptıklan cibi en önde yerli kıt'alar 
bulunmuyorlardı. Bilikis iki yan kol· 
lar da ordu kıt'alan ve yalnız ortada 
yerli kıt'alar bulunduğu anlaıılmııtır. 

Kollar daha geceden hududa yak
laımıtlardı. llk harekette nehir geçi
leceği için köprücü malzemeai ve kol
ları da ileri ıürülmüttU. Sağ ve orta 
kolların en ön kademeleri tam saat 
beıte nakil vaaıtaları ile ve hatti ıu 
içinden yürüyerek nehiri geçtiler ve 
akabinde köprü kurulmasına batlandı. 
Sol kol nehir geçmek zorunda olma
dığı için doğrudan c'oğruya hareket 
etti. Biraz sonra da düıman arazisine 
girmit bulunan avcılann batı üzerin
den bomba ve ketif 'tayyareleri gürül
tülerini duyarak geçtiler. Baılarınd~ 
bizzat hava kuvvetlerinin kumandanı 
General Razza da uçarak ketfi idare 
ediyordu. 

MUmlriln oldukça hafif tanklar kol
lann ileriıinde yürUyordu. Şimdilik 
Bunlann karplaftılı en bilyük milf
killler araziden celiyordu. 
Taarruı kollarına hedef olarak 62 ki 

lometre ıeni§liğinde ~digrat - Enti
§8 - Adua hattı göıterilmitti. Bu hat 
aaf kolda huduttan 37, aol kolda 30 
kilometre usakta idi. Sat n sol kol
larda bir 4ereceye kadar kay ve etter 
yollan mevcut olduğu halde orta kol
da yalnız bir patikadan batka bir tey 
yoktu. Sağ ve orta kollarda takriben 
2.500 metreye kadar yilkıelmek icap 
ediyordu. Sol kolda irtifa bu kadar 
fazla olmamakla beraber yine gayet 
dik ve yalçın yamaçları aflll&k zaru
reti vardı. 

lleri yUrüyüı hemen de hiçbir mu
kavemet cörmeden ve vaaati olarak 
saatte 4 kilometre ıur•atle devam edi
yordu. Hava kqfi Taklı:azi nehrine 
kadar eaaılı hiçbir toplantı göreme
mitti. Yakın lı:etif çok alçaktan uçan 
tayyarelerle ve her köte bucak dik
katlice' aranarak yapılıyordu. Bu mak
aat için her iki aaatte bir yeni filo 
uçuyor ve diğerinin bıraktığı iti yeni
den üzerine alıyordu . 

llk mukavemet ancak tiğleden son
ra baıladı. Bazı ufak Habet toplu
luktan yayılıp açılmağa hacet kal
madan ve hatti bazı yerlerde bir iki 
top ateıile tardedildiler. Sağ kol 20 
kilometre kadar yol almıı ve Adua
ya 16 kilometre kadar mesafeıi kal
mııtı ki (Altın Levha) Dora Takle 
boğazında eaaalı Habeı müdafaasına 
çattı. Akşam da yaklaıtığı için durdu. 
Bu eınada orta ve sol kollan da kendi 
terine verilen hedeflerin yarı yolunu 
almıı ve dunnuıtular. 

Orta ve ıol kol 4 • 10 - 935 öfle· 
nine kadar hedeflerine vardılar. Adig
rat ve Antifoyu itıal ettiler. Sal kol 
4 Teırinievvel aabahmda Aduaya gi· 
den boğaza taarruz etti. Onde 
tanklar cidiyor, gayet alçaktan uçan 
tayyareler aeyyar makineli tüfek
lerile müdafilere taarruz ediyorlardı. 
Muharebe bütün 9iddetile alqama ka
dar devam etti, İtalyanlar oldukça 
uzaklardan manevra yaparak boğazda 
Aduaya hlkim tepeleri tutmağa ve 
buralardan teair yapmağa mecbur 
kaldılar. S Teırinievvel de bu suretle 
muharebe ne geçti ve ancak 6 Teş
rinievveJde ltalyanlar Aduayı ele ge
çirebildiler. Burada Habeşlilerin ilk 
ıünlerde bahıedilen mukabil taarruz. 
lan yayıntı hillfına cavet zayıfttr. 
Yalnız dağlarda kalan ve İtalyan kol· 
lannın ,..n ve arkalarına tesir eden 
ufak Habeı çetelerinin temizlenmeıi 
ayın 12 ıine kadar devam etti. Bun
dan ıonra General d6 Bono kendi 
sat yanını temin etmek için uf ko
lun Aduantn 20 kilometre prbinde 
Alı:auma kadar uıamaunr emretti, bu 
harelı:At H•.>eslilerin mulndd-ı bir ae
hiri olan bu lı:aaabanm zarardan vika· 
yeıi için ayın 1 S ine kadar devam etti 
v• ancak ıimal ve cenuptan aarılma
ıile İtalyanlann eline diittü, bu ıuret
le de ıimalde birinci safha ikmal edil· 
mit oldu. 

s 

Kaplama dostlar 
Adamlar Ye huylar da zamanm 

icaplarına uydular. E..kiden her ev. 
de ev sahibinin kudretine ıöre bir
kaç ıümiit ka•ık. ıümü• tepai, ı~
müı zarf, saksunya tabak ve cevıa 
mobilyalar bulunurdu. Zaman bun. 
lan deiittirdi. Şimdi altm yaldız -
lı bakır ıümüt kaplama bronz eva
ni her evde servet tetkil ediyor En 
süzel takımlan b11 kaplamalar ara· 
ımda buluyonunuz. Hep gümüı bir 
teY ne kimse arayor, ne kimae ya
pıp aatıyor. Eakiden kalmıt olar -
lar antika oldu. Bu kaplama takım 
larm manzaruı . üpheaia altm Vf 

rümüı gibidir. Altında bir kötü ma 
den olduiunu hep biliyoruz 

Mobilyada da öyle 
Eıkiden bir ceYİz mua, bir ma • 

YUD dolap. mütft'ui ltir dunatla 
e•lerimizi aüalemiye çalqmh. Şim
di cmz, akajü, mobilralar hem 
daha bü,;ik iddialarla eTı.imiaİ 
dolduruyorlar.. Fakat hiçbiri ma.. 
uf deiil, kaplama Ye altmcla ya 
çam. ya sürsen aiaa yar. Bunu da 
ltilmiren yok 1 

Llkin ita kaplama ite ö1le ahı • 
IDlflS

0 
O kadar IUDmlflZ kİ, fikrimi• 

katıim dıt taltakaundan " dola • 
bm bir milillİetre kalmlıfmdaki c .. 
Yis kapla'l'Mlamıılan iç.iaiai dütiin. 
IDefe yanapmyor ltU.. 

itte bu kaplama it maal ... f dost 
luklara, kanaatlere ve münaaebetle 
re de airayet etmit- Şimdi özüne 
kadar doat, köküne kadar inanıl -
mıı kanaat w kazıyınca altmdaa 
bakm çıkmıyacak münasebet ara • 
mayınız.. Hepai kaplamadır. Çok 
zora relmez ya rümütü afQlır, ya 
kaplaması kabarır ve düter. Fazla ' 
rünn olmaz. Malı bilmeli öyle kul· 
lanmalı. 

Şimdi ne elimizde Hki rümiit ka. 
taklar, maaif ceviz masalar, ne 
aonuıia kadar bailı kaldıinnız doat 
luklar, inanclar kaldı. Bu kimsenia 
kabahati deiil zamanın ve moda • 
nm eseridir. 

Li.kin bundan kimse ıikayetçi d• 
iilken bana ne oluyor? 

B.FELEK 

Mısır 
italyadan 
Korkmuyor ~ 

(Bq taratı ı ancicle] 

Bu emniyet clunı.&ınu husule p
tiren ıebep, .Mıaıra dogru ilerleyecek 
ltalyan oroularının karşılapcagı cid
di ve birçok manilann mevcudiyetin
den ileri gelmektedir. 

300 mil vüı'atindeki mıntakalar -
da, deve sırtında ıaahyette bulunan 
ıilihlı ve ceıur araplar İtalyan cenah 
larını hırpalayacaklardır. Bunlardan 
aonra, İngiliz mitralyöz lrıfalariylc 
ınücchheı bir ıebekc, onun arkaaın • 
da da, Mıaır ve İnglüz lı:ıt'alan tara -
fmdan iıgal Ye dikenli tellerle tahkim 
olunmuı aiperler vardır. Bu mıntaka· 
larda bilhaua yol olmadıiını et. kay
detmek limndır ., , 

Roma, 30 A.A - İtalyanın Kahi
redeki elçiıini geri çekeceği haberleri 
kat'i olarak tekzip edilmektedir. 

Top yerleştiriyorlar 
Kahire, 30 A.A - Maaır ve lqilia 

süel otoriteleri, )'U'dJmc:ı Mker kıt'a
lan IW'ifetile AMaM.eki benzin ba
'zineleriai korumaia karar vennİfter
clir. Bu böls .... uçakl•n kartı tap
ı- yedeftirilmek için tedbir alumut-
br. 

"Kellog misakına da
yanarak imzaladık!,, 

Kahire. 30 A.A - Kabinenin hu • 
zurunda okuduiu bir muhtırada Bat
bakan Nesim Pap, Mıunn, Milletler 
Cemiyeti üyelerinden olmamakla be
raber, Kelloe andlaf1118aını imza et -
mit bullinmak itibariyle zecri tedbir· 
lere ittirak eylediiini söylemiıtir. Mı 
aırın lıu fitirak.i, onun İtalyaya karp 
vaki taahhütleriyle tezat tetlril etmez, 
zira İtalya, dört ilkteşrin 1931 tari
hinde, Milletler Cemiyetinin, aza ol
mıyan devletlerle de el birliği edebi
leceğini tanıyan bir karar imza etmit· 
tir. 

Sulh çahşmalan 

Londra, 30 A.A - Haber alındığı
na göre, tnıiliz hükumeti, Dıtbakan
lılı Mıur itleri 9ube direktörü Peter· 
aona it'an ahire kadar Pariate kal
maım1 bildirmittir. 

Bu Franeız ve İngiliz ekıperlerinin 
bir ıulh projeıi hazırlamalannm arzu 
edilmekte olduğunu ıöıterir mahiyet 
te tellklri edilmektedir. 

Talebeniıt niima)'İf 

,.pmcuncuı iPn 
Kahire, 30 A.A - Talebenin aokak 

ta tekrar bir ıöıteride bulunmalarının 
önüne geçmek maksadiyle, üniversite 
rektörü falrilltelerJe talebe klUplerinin 
celecek ayın a1tama kadar kapat 
dunmlarma Jsarar .rmiatir. • 
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hO, 't9 Yazan: Ziya ŞAKIR 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Şitmanlık niçin fena şeydir? 

Bütün Yeniçeri Ortaları 
Harekele Hazırlanmışlardı 

Her ıeyden önce, bayanların ara
srndaki modaya uygun olmadığı için 
Bayanlar, her nedense erkeklerin §iJ
man kadınları sevmediklerini kuruntu 
ettiklerinden, biraz tiımanlamağa 
baılayınca hemen Uzülürler, zayıfla
mak isterler. 

Bayanlar, erkeklerin titmanlan 
sevmediklerini kuruntu etmekte hak
h olmasalar bile, tiımanhğı isteme
mekte gene yerden göğe kadar bak
lan vardır. Çünkü tiımanlık bir mo
da meıelesi olduktan baıka, sağlığa 
da uygun deiildir. 

En enci K.ara Murat Aia ılSzü aç
mıı; m~mleketin iç ve dıımda cere
yan eden ahvali, bu ahvale rağmen 
sarayda devam eden rezaletleri dizip 
dökmeğe batlamıı: ve nihayet: 

- Bu fesatları paditaha talim eden 
Vezir Ahmet Papdır. Anı aradan 
kald.rıp bir müstakim adamı vezir et
tİhlim .•• Ne buyururıunuz, ağalar? .. 

l>iye, müzakereyi açmııtı. 
Müzakere, uzun ıürmeden netice

lenmiıti. Aialar, (alemi harbe var
dıran,L itleri yoluna koymadıkça da
ğılmamağa 'karar vermişlerdi. Derhal 
ıeyhialirna ve sair ulemaya da haber 
gönderilmif, bunlar da ittifaka davet 
cdilmitti. Birkaç saat zarfında o dev· 
rin en korkunç iki kuvveti, birleıiver
mişti. 

Bütün yeniçeri ortaları; ıilihlan· 
mıılar ve harekete hazırlanmışlardı. 
lJlema ıüruhu da Fatih camisine dol· 
muılardı. Şeyhiılim, mihraba ıeçip 
oturmuıtu. Sai cenahını, kazasker
ler, müderrisler, mollalar, ve hadsiz 
he+u sar1*1-:JI~ .edQuardu. 
Sol~ ile. O iden kafile 
haliMe felen yeniçeri erkinile ocak 
aJalan, bölük baıılan dOlduruyordu. 
~in civarı, ıili~içeriler ve 
heyecan isinde bulunan halk ile dol
muıtu. Biraz ıonra, hatlarında za
bitleri olduiu halde sipahiler de &el· 
mııler; onlar da ( cUmhura iştirak) 
e. ıiflerdi. 

Davudi seıli bir hafız, (fetih sure
ti) nden bir (aşrı ıerif) okumaia 
baılar baılamaz, bu binlerce kitinin 
uğultusu bir anda durmuı; her tara
fa, derin bir ıilk\lnct blkim olmuıtu. 
Atır biter bitmez, (fatiha) okunmuı 
ve ıonra~ Bekta1 Ağanın &ilr ve hey· 
b.:-tli se.i duyulmuttu: 

- Vezir Ahmet Pataya haber sa
lalım. Gelsinler. İbadullahın halini 
söylesinler. 

Şeybülillim, bu teldüi derhal ka
bul etmiı: 

- Çavuş bap ağa!.. Var, vezire 
ıöyle. Mührü ıerifi alıp buraya gelsin. 

..ı~mrini vermiıti. 
Ulemanın ve ağalann bu suretle 

içtimaı derhal saraya akıctmitti. Pa
diph İbrahim birdenbire vaziyetin 
ehemmiyetini idrak edtmemiı: 

- Bu cemiyetin aslı nedir. Vır, 
ıöyle. Edeplerile dağılıınl.,.-. Yoksa, 
cümlesin kırarım. 

Diye. bir haseki ile Sultan Mehmet 
camiine haber ıöndermifti. 

(Alemi harabe vardıran) Jann bas
lıcalanndan biri olan (Şeybiılim Ab
dürrahim Efendi), derhal bir hamiyet 
aslanı cibi kükremiı; hasekiye: 

- Vezir, bize teslim edilmeli. hlH 
bu cemiyet dalılmaı:. Şer• ile l&zllmUı: 
vardır. 

Diye cevap vermitti .•. Haıeki, dil
tilncesi krt bir cahildi. (Padiph PY· 
reti) gtltmck istemit: 

- Şevkethl ıultanrmıza böyle kar
tı komak münasip miC:ir, efendi. 

Demi,ti... Fakat bu sözlere kartı. 
ıeyhiılim efendi derhal dizlerinin üs
tüne dikilmiı: 

- Çık! Sana söylenen cevabı ıö· 
tür ... Eğer veziri vermezse; bu it bit· 
mcz. 

Diye haykırarak, camiin kubbesini 
lnletmitti. 

Şcyhiıllmın ıönderdiği bu cevap. 
adeta saraya kartı bir ültimatOD) ma
hiyetinde idi. Şayet padi1sh menfi l.Jir 
cevıp verine, mUcadeleye giri,tıKek· 
ti. Mücadelenin merkesi de (Orı. 
Cami) idi. Artık oraya cidiltp faattye. 
te geçmek elzemdi. 

Bu muazzam mec!iı, birdenbire bı
r~kete gelmişti. Her tarafta tekbir se
daları yUkselmiııti. Temmuz ıtüneşinin 
ate' saçan ziyaları altında yeniçerile
rin ıipahilerin kılıçlan parlıyor: cıuni 
avl~sunu dolduran halk. oluk gibi 
(Et Meydanı) na do~ru ~ktrordu. 

Biraz sonra, Orta Camı, yıne ulema 
•e atalarla dolmuıtu. Herkes, yerli· 
J'frlnce oturmuıtu. Yeniden müzake
reye ıiritilmİf; (Vezir Ahmet Pap, 

;: 

müfıit te vacibilTkatil) olmakla, der
hal katledilip yerine (Sofu Mehmet 
Pata ) nın ıetirilmeaine karar veril
migti. Halbuki Mehmet Pap da, (sa
kalını deiirmende atartmıı, tedbiri 
umurdan bihaber, maariften tehi, bir 
koca nadanı ıabi) idi. Bir hayli za
man evvel defterdarlıktan azlolunup, 
bütün zamanını, Y enikapı mevleviha
neıinde ıeçirmekte idi. Böyle olmak
la beraber çarçabuk adamlar ıönde
rilmiı: Mehmet Pap Orta Camie ge
tirilmit; eli öpülerek sadrazamlığı 
kabul etmesi rica edilmitti. Mehmet 
Paıa biraz nazlandıktan sonra, ule
manın ve ağaların teklifini kabul et
mit; bat kÖfeye ıeçip azametle yer
letmif ti. • Sadrazam Ahmet Paşa. vaziyeti ha-
ber alır almaz, yanını katibi Abdi ç,. 
lebi ile H•lil ismindeki Sadık kölesi
ni almış: gizlice konağından kaçarak 
saklanacak bir yer aramağa ba,1am1ş· 
tı. Paşanın yanında, üç at yükü altın 
da vardı ... ~~ml'F ci~nj!da, ye
ttıtirınelerind.tsa, birinin eviııe iltica et· 
mek istemi~ J,1akat bu adAm. pasa· 
ya mtnfi bir cevapla mukabele ettik
ten sonra, kapJY.J ıw:-atına kapaYJver· 
mitti 

Koca Ahmet Para. bir anda hayatm 
acılığını tatmıı, daha bir saat evvel 
konairnın debdebe ve ihtişamı içinde: 
genç ve dilrüba cariyelerin kahkaha· 
lan, körpe çengi kızlarının tannıtn zil 
ve şarkı havaları araıunda meı.t ve 
ma~rur yaşarken, timdi sokak ortala· 
rında kalmı~tL 

lki ıün iki ıece, 1unun bunun evin
de ıerıeriyane dolatmıf; ve nihayet. 
Sadrazam Sofu Mehmet Papnın ka· 
vulan tarafından yakalanm11t1. Sofu 
Mehmet Pasa, evveli Ahmet Pa~
nın üç at yükü altınını düzenle elin
den almr9: kendisini ölümden kurta
racı ihnı vıdedertk oyalamrı.tı ... Ah· 
met Pa~. bu vaitten müsterih olarak 
vorrun ve bitap vücudunu biraz din
lend•rlT'"k ic;in derin bir uykuva dal
mı•tr. F11k11t bi .. az s,,nr:ı. di:r:l~rine 
c~ken bir ıt0.•r1,kla 2öıo:lerini acm1ş; 
s;ry111"ıiler Kitibi Potur Ali ile kartı· 

· la•unı•tı. 
Potur Ali, Ahmet Paşanın dizleri· 

ni öp,.,.fi~: 
- Buyrun sultanım!.. Sizi, teıker 

iıter. 

Demit. bazı Ü"'1İt verici ııözler ıöy
lemi11ti. Ahmet Patıanrn dimal!ı. ıcr
tı~m bir halı',. idi '911 ıöıo:1ere bir an· 
dıt kıı"•vermiııı: büvilk bir s"fivetle 
Pl'ltur Ativi takip etmiıti. F•kat. mer
diven"en iner fnmt~ birdf!t'bire koltu
J.u"a b;r """m rinnisti. Ah"'let Pa'&, 
korlru ile basını çevirmis: Celtit K~
ra Ali"i" korkunc cehre.inf l'iirUr 
ılSnne% bi\tU" vücudu bir anda titre
mit: can havlile: 

- Haaıy. klfir k•hDe oi'lu. 
Demi"ti .. Celllt TC:ıara Ali. büvUk 

bir neı'f' ir.inf\e idi. Ciinkü. yine bir 
veziri PÖC'ıortecek: vine bir maf'rıır 
ha•• ezecıokti .•. Karı Ati. Ahmet Pa
aantn hu kıhııt söderine ıücenmemis
ti 'Riliklı eiilip patanın ıöğsünü öp
tükten sonra: 

- Hav. benim dcvletJu efendim. 
Demi•ti. Ve vine o anda. Celllt 

J<ıtra /A Hnin yanutvı Hamal Ali de, 
/A l-ımet 'Pııtıanm ötıok; koluna Pinni11ti. 
Ahmet Paşanın vUcudu, kaıkatr ke
.. am;••i. fld "f\11~ .. hu lru~"tr vUru~n. 
ahır Jran11tna do~ru sürüklemişlerdi. 
Ahmet Pasa. orada dr.Drenmi9. lceri 
•irme1r istememi•ti· O nman Celllt 
Karı AH. hemen baımdaki (kırmın 
feı takke) vi c;ıkanp belindeki kalm 
1r1V1t1 1reınerfn ar11mı sokm\14: oaııa-

Amerikada hayat sigortaıı yapan 
kumpanyalar şişmanların mı, yoksa 
zayıfların mı daha çok yaşadıklarını 
anlamak için istatistikler ıutmuılar. 
bunların sonunda anlamıtlar ki en 
uzun ömür sürenler daha ziyade za· 
yıf olanlardır. Balık etinde olanlar 
bile zayıflardan daha az yaşıyorlar. 
En az yaııyanlar da ıiımanlar olu
yor. 

Fakat, tabii, bunlar hep vasati he
saplardır. Her şiıman adam mutlaka' 
az vaşar demek oimadrğı gibi. her 
zayıfın mutlaka çok yaşıyacağını hiç 
kimse önceden kestiremez. 

Uzun ömür yahut kısa ömür bakı· 
mı bir tarafa bırakılsa da. herkes bi
lir ki ıişmanlar zayıflardan daha ark 
ark hastalanırlar. Hele bulaıık hasta
lıklara karşı mukavemetleri daha az
dır. Herhangi bir ameliyat yapıldığı 
vakit zayıf olan, ıitman olandan daha 
ıyi dayanır. 

Böyle az mukavemetin sebebini an
lamak da güç değildir; insan şi!man
ladığı vakit en ziyade karnındaki 
uzuvların aralarında ve kollarrndaki 
bacaklarının adaleleri arasında yağ 
toplanır. Bundan dolayı o uzuvlar ve 
adaleler iılerini iyice göremezler. 
Kalp de bir adale demek olduğundan 
onun arasında toplanan yağ yavaı ya
vaş adeta bir tehlike olur. 

Bereket versin ki, o fazla y'lğ par
çaları akciğerlerle, dalağın, böbrekle
rin, karaciğerin ve beynimizin araları· 
na girmezler. 

Zaten bunlardan başka uzuvlann 
aralarına cirmcleri ıiımanlı&ı, sağlık 
bakımından, fena bir ıey yapmaya ye
titir. Meseli kanımızdaki fazla teke
ri eritecek olan pankreas arasında 
yağ par~W"t çoialınca Pankreas 
itini ıöremez, bundan 1eker hastalığı 
ıfteydana ~ıkar. Şişmanlann hulatık 
hastalıklara mukavemetlerinin az ol
RJl!lına sebep de, 1'nfa gudtle'lettftin 
aralarına yağ parçaları toplanarak 
onların mukavemet işlerini iyice gör
meğe engel olmalarıdır. 

Güzellik cihetine ıelince, bazı yer
lerde ıişmanları daha güzel sayarlar, 
bazılarında ise zayıflık makbul tutu
lur. Bizde vaktiyle şişmanlar "pamuk 
c;uvah.. gibi denilerek ho~a giderdi. 
Yüzilmüz Avrupa medeniyetine dön
düğündenberi oranın zayıflık zevki 
bize de geldi .. Şimdi kadın olsun, er
kek olıun berke. zayıflık iıtiyor. Bu 
arzu sevmek veya sevilmek için de
ğil, herkesin kendi kendisini beğen -
mesi için. Sağhla da uygun olan bu 
zrzu elbette haklıdır. 

Lokman HEKiM 

Bir Matbuat 
Emektarını 
Kaybettik 

25 yıldanlıeri ıazeteciler araam-" 
da ilin odaaı müdürü 11f alile çalrt· 
mıt ve çok kıymetli hizmetler yap. 
mi't olan Bay Fazıl Zeki, epeyce :aa. 
man evvel tutulduiu haatalrktan 
kurtulamıyarak dün (Heybeli)de 
evinde Alalhm rahmetine kavut • 
muıtur, cenazesi buaün öile ü:aeri 
kaldmlarak (Heybeli) kabriıta • 
ıuna ıömülecektir. 

Fazıl Zeki münaaeltette bulundu. 
tu bütün ıa:aetelere kendiaiıü aev. 
dirmit. dürüat, hot .. bbet bir arka
dqtı, ail .. ine taziyelerimizi beyan 
ederiz. 

r-- ._._.p, 
GUndellk Siyasal Gazete 
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ıdaremuıce ahruıbilır 
füil tir1 titrivordu. C•ll!\t Kara Ali. Kiıçülı illnların s eatırlıt> bir detaı• 
Ahmet Pa111nın çmlak kııfasma bir 30 karuıtaı 5 uurdaıı fazluı ıçin il· 
vumruk indirmit: dizleri üzerine çö- tu baema 5 lruraı almar Bir detadU 
1rertivermi1ti. O anda, ya~lı kemcn- fazla icin Yekilndan %10 lıurus indirilir 
din naıeğf, papnın boynuna geçmifti. ""-------------r-~ 

f Arkası varl 

Bayburtta 
İsmet İnönü 
Pınarı 

lmaet lnönü Pınan 

Bayburt, (Huıuıi muhabirimizden) 
Baıbakan ismet İnönünün Doğu ge
zisinde Bayburdu tetrifleri hatırası 
olarak Cümhuriyet alanına urayca bir 
pınar yaptırılmıştır. İsmet İnönü pı
narı adı verilen bu çeıme yakında 
akmaia ba1Iıyacaktır. 

Bartın seferleri 
Kaldırıhyor mu ? 

Bartin, (Hususi muhabirimizden 
Posta vapurlarının fırtınalı havalarda 
Bartın boğazında müşkül ve tehlikeli 
durumlara düıtükleri dütünülerek bu 
limana ait etya ve yolcuların bundan 
böyle Amaıra limanına çıkarılması hu 
ıusunda vilayet makamının mütalea
sı sorulmuştur. Toplanan komiıyon, 
Bartının seyrüsefer programından çı
karılmamasına lüzum göstermiı, ka • 
rar bu ıekilde bildirilmittir. 

Mardin Urayı 60 bin lira 
istikraz ediyor 

Mardin, (Hutiuıt mühabifimizden) 
- Şanmı• prbaylıfına atanan Al , 
Ulus, yeni ödevine batlamııtır. Şar
baylık, tchrin -et ve ekmek meselele
ri üzerinde yeni bazı kararlar almıt
tır. Atıf Ulus, et satıtlarıru ııhhi bir 
tekle koymu9, et kaçakçıh&ınm önünü 
alarak fırınlarda tartıaız ve sıcak ek· 
mek satılmasmı yaıak etmittir. 

Mardin elektrik tesiıatı için ittik· 
raz yapılacaktır. Uray, tehre su ge
tirtmek için yakında bazı yeni teıeb
büılere giriıecektir. 

Y anama kartı 
Söiüt, (Husuıi muhabiriıpizden) 

- llçenin bazı yerlerine yangın teh· 
likesine karıı büyük ıu havuzlan yap 
tırılmıttır. Söğüdün en mühim eksiii 
ıtıktır. Bunun temini için yakında ba
zı temaslar yapılacaktır. 932 yılında 
ipek fabrikasına konulacak bir elek
trik motörü ile kasabanın elektriği 
temin edilecekti. Bu ite yeniden gi
riıilmesi çok yerinde olacaktır. 

Merzifon Halkevinde 
Merzifon, (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Halkevi yeni yıl çaht
malarına bütün hızı ile devam etmek
tedir. Kitap sarayı tamamen düzeltil· 
mit ve halka her gün açık bulundu
rulması temin edilmittir. Konferans
lar devam etmektedir. On bet günde 
bir ayrıca konıerler verilecektir. 

lzmir Panayın için .•• 
lmıir, (Huıuıt muhabirimiz bildi· 

riyor) - Gelecek yıl İzmir panayırı· 
na Viyanadan birçok firmalar ittirak 
edeceklerini bildirmitlerdir. Viyana 
tecim odasının harici tecim ıervisi di
rektörlüğü tecim odasına bir mektup 
göndererek timdiden bazı maliımat 
istemiıtir. 

Nizipte Trahom 
Korkunç Yekuna 

r Hcuui muhabirimi~ hildiriyarl 
Nizip, 29 

İlçemiz 191 O tarihine ka-
dar Bilecik ilçesine ballı bir köy ha
linde iken 91 O da kamun olmuı ve 
926 yılında ilçe haline getirilmiştir. 
İlçenin 130 kadar köyü ve 42 bin nü
fusu vardır. Son yıllar içinde bir hay
li bayındırlık izerleri vücuda ıetiril
mittir. 

Atatürk yolu etrafındaki mezarlık
lar kaldırılmıt ve buraya Atatürk 
büstü ile bir bulvar yapılmıttır. Ayn
ca bir et hali ve mezbaha kurulmut
tur. Yeniden 30 dükkinh bir sebze 
hali yaptırılacaktır. Bir cümhuriyet 
alanı ve lıtiklil okulu da vücuda g .. 
tirilmittir. Urayın üç dört yıl içinde 
sattığı arsalar üzerinde halk 500 den 
fazla ev, dükkan vesaire yaptmnııtır. 
İlçenin havaıı oçk iyidir. Yalnız 1\1· 
lar kuyu suyudur ve akar suları da 
pistir. İlçenin bugünkü durumda iyi 
ıuya ehemmiyetli ihtiyacı vardır. Su 
pislikleri yüzünden ilçede dizanteri 
hasta\Jğı doğmuıtur. llçe ile Gazian
tep yolu üzerinde Türlü köyü yanın
da Karpuz atan adında gayet güzel 
bir su vardır. Ancak bu suytm ilçeye 
getirilmesi 50 bin liraya bailıdır. U
rayın bugünkü finansal durumu bu 
suyu ilçeye getirtmeğe müsait değil
dir. Dört yıldanberi zeytin mahsulle
ri iyi olmadığı için halk da yardım 
edemiyor. 

Dört yıl önce 18 bin liralık bir 
bütçesi olan uray bugün 23 bin lira
lık kat'i bir bütçeye 1Palik olınuıtur. 
Bu da ıtrsa satmak ve yeni tesisat vü
cuda ıetirmelde temin edilmittir. 
Merkezde iki, Bacak kamununda bir 
olmak üzere 3 tam teıkilitlı ve 12 de 

köy olrtılu vardır. Merkezde 500 ~ 
dar çocuk okumaktadır. Fakat bu~ 
kullar ilçe ihtiyacına kafi değildir· 
Bir okula daha ihtiyaç vardır. 

Onümüzdeki yıllarda. bir lcilooıet· 
ro uzunluğunda olan Atatürk )'.olll 
asfalt olacak, diğer yollar da vazıyt
te göre kaldırım ve parke yapılacak
tır. 

Köy veya kamunlarda yetiıen f: 
tık iyi bir ıelir tqkil eder. Zeytin 
vılda 150 bin lira ntirir. 

Niadpten bir wöriiniif 
••Win ...U.om 

ltasabayı Antep ve Bireciğe baf,!" 
yan yollar düzıün ıose halinde-• 
Kamun ve köylere ciden bozuk 1'* 
lann da tamirine çalıııtmaktadır. _..ff 

İlçede en çok raslanan ve cıiır
yüzde 29 ıibi korkunç bir yekOn ar 
zeden trahom-hastalığıdır. Bu se~_l!i 
le ilçede bir trahom aavaı dispa118P· 
açılmıttır. Ni%ip Fırata 25 kiloaıccı' 
uzaklıktadır. İlçenin kuruluıu pek .:ıı~ 
kidir. Buıün kasabada Romalılarbif 
kalma ve cami olarak kullanılan 
kilise ve ilçe yakınlar lnda da scııot 
harabeleri vardır. - M. YOCEL _, 

Harik Hayat Kaza ve Otomobil 

Sigortalannm Galatada Unyon Hanında Ki.in 
UNYON SiGORTASINA yaptırnm. 

Türkiyede bilifasıla icrayı muamele etmekte olan 

aa 

.{W ~ W@ iM .. 

Kumpanyasına bir kere uğramadan 'li&orta yaptırmaymd· 
.. • Telefon : 4'.4888. · ~ 1 0 

-

~ 

Bugün MiLLi Sinemada 
2 bUyUk fllm birden 

CLARK GABLl!·JEAn CRAWFORD'un aon temelli•'' 

AL TIN ZiNCiR 
Ayr1caı ÖLÜM CANBAZLARI 

Bqtan aplı heyecan fllml 

BugUn gUzel bir tllm g8rmek lc;ln 
a b r menua, netis bır m•sıluye H blylk bir lae,etl te1Utl'fef9 _. 

ViYANA GECELERİ 
GUzel Viyana SÜMER alnem .. 111• 

fllmlnl g8ateren gidiniz• 
Memnun kalacak n bot .. kit ıeçireeekaiaiL Opıya111an ~-ı. 

Paul Horbirer • Leo Sleuk. Harman Tehi•ir • Hilcle Vo• Sıvo .. 
llnten: Paramouat Juraal • Buıl• 11 • t .. aııth .. t••• __.,-

BOZAMBO sS 

S•rahl mulaarib .. Siyah Afrikuna nah " •llfetl.... lhtira.ıaıa 
Macera ve ..,gllzeıfl SARAY •ine...-• ... 

fllmlerl .. veni• ıltmellcllrla' 
Ener••lfİ• memleketleri• lu1tlanncla .4:.r tlecarlan•• balls• 

nasal kırbeç.hyank riri•kled•kleriai ~reaklerclir . .• _
1 

lllntea: WAL T DıSNEY'ia htkllrl bir tftlKE MAVS fi ..... 
MIKEY Kına KOnGA . KARtl 

•• Paramouat janal • Bupn uat 11 de ten111ltb mati•e 

ıstanbulda bUtun aeyird 
rekorunu k1ran tllm 

SEN 
DUL 

iPEK ve MELEK 
Slnemalaranda her •eanata 

ÇILGIN ALKIŞLAR 
TOPLAMAKTADIR 

BurG• taat 11 de te .. ailltb mahae 
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SC>N' I-1.A.13ER 
Frangın 
Mevkii 
Sağlamlaştı Kabineyi Dem~rcis Kuruyor Paris, 30 A.A. - Gazeteler, dün 

ve evvelki gün aldığı reylerle kuv • 
vetlenen hükUınetin birlikler hak • 
&undaki müzakereleri de iyi bir ne· 
ticeye bağlıyabileceği fikrindedir • T aymis, Venizelos· Yeni Seçimi 

iktidar Mevkiine Gelecektir 
Kazanırsa 

... Diyor 
ler. .. 

Pötit Parisien gazeteıi diyor ki: 
"Frank etrafında cereyan eden 

büyük mücadele kat'i ıurette kaza. 
nılmı§tır. Kabine. timdi r.erbeatçe 
mesaisine devam edebilmek imka. 
nına aahiotir. Asıl iç ıiyasa meae -
leai önümüzdeki ıalı günü müzake. 
re edilecektir. Her ,eyin yolunda 
l{ideceği kuvvetle tahmin edilebi • 
lir . ., 

DIŞ POLi TiKA 

Laval'in kuvveti 
1

_ Franaanın politika hayatını ya • 
W{lndan tetkik eden aiyau.l yazıcı -
!ardan biri, vaziyeti ıu nükte ile 
~~ah etmiıti: "franaızlann aiyaaal 
iınanları kalplerinde yani aol taraf
d•rındadır ama, para cüzdanlarını 

a aai ceplerinde taıırlar.,, 
Yani Franaız milleti aiyaai kana -

•tlen itibarile aola meyyaldir ama, 
Para meaeleai mevzuubahia oldu 
llrıu derhal aai tarafa dönerler . 

• laval'in ıeçen ıün Franaız par. 
~arnentoaundan aldıiı itimat reyi, 
d ranaanın politika hayatı hakkın • 
f •ki bir aözün doiruluiunu bir de-
• daha göatermittir. Franaada 

l ~24 aeneaindenberi aol partiler ae· 
Çınılerde kazanıyorlar. Bununla be. 
"~her, hükUıneti teıkil eden aağ par 
~!ere menaup devlet adıı.mlarıdır. 

eden? Çünkü frank sol partilzri 
mağlup etmiıtir. Bizzat Herriot'un 
acı tecrübeleri vardır. Franıı kıy. 
~etten dütürmemek için aol partiler 
•deta poliJika aahneainden çekilmit 
!erdir. 1926 aeneainde Poıncare'yi 
d,tidara getiren frank koı·kuau ol -
duğu ıibi, Laval'i it batına ıetiren 
~e onu orada tutan frank korkuau • 

ur. 

d' Kuvvet kayn•i,nı iyi bildiği için 
dır ki, Lavnl, parlamento açılmaz. 

an bir SÜ?! evvttl ıM:ylediği nutuk. 
ta "yarın parlamentonun hükumet 
hakkında vereoe;i karar, frangrn 
h\~kadderatrnı tayin edecektir,, de-
1•llfti. 

Fraqın kıymeti ileri • ıürülünce 
de •kan aula .. dı.rur. Parlimento4a 
•oayaliıtler birlikle· meaeleıinin mü 
>:akereaini iate.miılerdi. Bu noktada 
t'•dikallerin de, kendilerile birli.kte 
l'iirüyeceklerini ve hük\ımetin de iı 
kat edilec°'ğ::ıı aanmıtlardı. Fakat 
•oayaJiıtler ~'ffıtllll('.·ıo.wF;angı'\ 
ltıynıetten dü;meainden 'korkan Ra. 
dikaller, Sosy•liatlotden aynliilq -
~ye Lanolin İıltediğl gibi. birlikler 
ıneıeleainden evvel bütçenin müza 
kereaini k.ahul etmiılerdi. Binaena
leyh Lava(İn g "?Çen gün parli.men. 
lOcfa kazand ğı muzafferiyet muza. 
kere uaulü.n'3 aıt bir nokta üzerin • 
de olmakla beraber. hakikatte hü • 
lc:uınetin eıaı ıiyaauına taalluk e _ 
efen bir itimat reyidir. Ge,çi bu mu 
>:afferiyet ile Laval bütün tehlikeyi 
•tlatmıı olmuyor. Daha bet ay için
de çıkarılan bet yüz kadar emirna • 
!benin tudikı mer.eleai vardır. Büt. 
Çe ribi, birçok e.,bakanlann batı-
nı y· • 1 d F b' ,1Yen çetın meae e var ır. aıist 

'-'lrklerine karşı hükUınet tarafın. 
:lln takip edilen aiyaaa meaeleıi var 
'ttı.ır. Fakat her şeyin üıtünde frank 
eıeleai geliyor. 

d lavali iktidarda tutacak ve ikti
f llrdan düıürecek olan mesele, 
k~llngın kıymeti meseleıidir. Filha • 
)' •k~ mütehaasıa iktiaatçı ve mali • 
tll~ıler bugün frangı pek tekin gör. 
d llYorlar. A.Jtın boyuna Franaa • 
ııe1n ~ııan çıkıyor. Iskonto fiati yük 
il nııı, bütçe açığı artmıf. Varidat 
\::talan,,. Ticaret daralmıf. Bütün 
1 un~ar para kıymetini aaraan amil
lt~dır. Deniliyor ki, frangın bugün. 
ti~ Vaziyeti, Lavale aalahiyetler ve. 
" lrlezden evvelki vaziyetinden da.
el il sağlam değildir. Halbuki ara • 
,:.rı bet ay geçti ve bu müddet zar. 
ı_ da bet yüz de kanun yapıldı. it
~lava) için ciddi tehlike burada • 
et · Fakat madalyanın terı tarafı 
'le il 'V~~: Lava) düttır de yerine baı
h il hırı seçerae, francın kıymeti da. 
'!<.~ 2':iyade aaflamlaımıf olur mu? 
lll~lrlıe buna rnüabet bir cevap ver • 
., ıfor. Bunun içindir ki, bugün La 
et' hn mevkii frangın kıymetinden 'il ıağlam görünüyor. - A. Ş. E 

~ahudi düşmanhğı 
lehistanda eski Pogromlar 

hatırlatan bir gün 
el "•r!Ova, 30 A.A. - lelce voyvo. 
.:•İnda milliyetperver fırka men • 
~ P &nftdan bazılannm teşvikile ba 
~ ~~hudi aleyhtan tatkınlrklar vu 
ta vuhnu,tur. Birkaç Yahu dl tüc
"""' fen• muameleye maruz kalmıı 
et~~alar yağma edilmiı ve bazı 
~ anlann camları kırılmıtlır. 0-
._ >:enodan vaka mahalline gitmek 
\rı olan bir poliı müfrezeaine hal -
t~" t•arruz etmesi Üzerine poliı a. 
~it. ~!Jneye mecbur kalmıt ve dört 
lı tı olrnüıtür. Birkaç kiti de yara • 

;•rdır. 
~l •hrikatçıların elebatılMı ya • 
ltfi &~rnıı ve bütün mıntakada aü • 

" ıade edilmistir. 

Echo de Pariı §Unları yazıyor: 
"Parlamento, ehemmiyetli bir ço

ğunlukla güvenliğini gösterdiği hü
kumeti, üç gün sonra devirmeğe 
kalkııırsa. kendi varlığını tehlike • 
ye koymuf olacaktır.,, 

''Onüne gelen krala bir muhtıra veriyor. Eğer Yunanidan, ancak 
bunların okunmasından M>nra bir ka.bineye ıahip olabilec:ekae yandık .. , 

[O Tipoı ıazetesinden] 

Soıyalist Popüler gazetesi, Laval 
ın muvaffakiyetinden R•dikal Soı. 
yalistlerin meıul olduğunu ve mec
lisin itimat reyine rağmen kabine • 
nin akibeti hala emin olmadıiını 
bildiriyor. çimde ve daha önceki parlamentoda 

partilerin kuvvet ve durumları hak
kında izahat istemiştir. 

[Yunanistan gürültülü münaka
talar içinded~ Bu ıerek lira1cı ve 
gerek cJimhuriyetçi liderlerin, düıün
celeinde ve t..-eddütlerinde krala ha
kim olan prenaipin ne olabileceği et- • 
afında vazıh bir kanaat elde etmemiı 
bulunduklarına delalet edebilir. 

Kral Giride ve Selôniie gidecek 
Atina,, 30 (Ozel) - Kral SeJanik 

Şarbayına ikincikanun içinde Selani
ği ziyaret edeceğini ve Girit fırkası 

kumandanına da pek yakında adaya 
geleceğini söylemiştir. 

Deniz 
Konferansı 

Kondiliı otoriter bir devlet kura
rak, Çaldaris mef'Vlİ es&l'lara en 
5ekter riayeti söıberer'ek memlekete 
keneli anledlldan tarz ve tekillerde 
bir uzlaıma hav .. ı vermek istiyor
lar. Kraİın i;e bu twz ve tekillerin 
Akdeniz politibamda dayanacaiı 
büyük hekemonive en ,-r.nit emn.iveti 
duyurabilmesi endi,eıi içinde bulun
duiu tahmin edilebilir. Son haberler
den Demerciı'in bir iı kabinesi kur
maaı hakkındaki tekİifi kab•I ettiği 
anlatılıyor. Fakat Demerciı bu. kabi
neyi kurabilecek mi? Kuraraa kabine 
nekadar ıafam bir temele dayanabi
lecek, ve memleketin ıiyaaa talii üze
rinde bul'üne kad.r müeaair olan un· 
sırlar bu kabinenin teçim ıonuna ka
dar iktidM' mevkiinde kalmM&na mü
aaade edecekler mi? Bütün bunlar 
henüz cnapl.-ı alnunaımı ıuallerdir.] 

Atina, 30 A. A. - Demercis yeni 
kabineyi kurmağa memur edilmittir. 

.t;el,ariı«-il.a ne tavsiye eUi? 
Atina, 3 O(Ozel) - Kral dün ak

§am geç vakit parlimentonun eski 
ba§lcanı Vozikisi çağırarak son ııe-

Kralın amcası Kral 
mı olmak istiyoF? 

Atina, 30 (Ozel) - Ellinikon 
Mellon gazetesi bugün Kralın 
amcası Birinci Andreanın bir 
mektubunu neşretmıştır. An
drea bu mektubunda V enizelosa 
af vermenin namussuzluk oldu
ğunu yazmaktadır. Cümhuri
yetçi gazeteler bu mektubun 
srhhatinden şüphe etmektedir
ler. 

T aymİ• vaaiyeti naaıl görüyor? 
Atina, 30 - Taymis gazetesinin 

buradaki aytan gazetesine yazdığı 
mektupta diyor ki: "Kralın tamamile 
meşruti bir hükümdar olarak hareket 
etmekte olduğu muhakkıktır. Yeni 
yapılacak seçimde Venizelos ekseri -
yet kazanına hükQmeti onun eline 
vermekte -t~eddüt •tmi"çektir. 

Uzak Şarkta 

Londra. 30 A.A . ..:.- Deniz konfe _ 
ransı, evvelce kararlaıtırılmıt oldu 
ğu gibi ilkkanunun altıaında değil, 
dok':'zunda toplanacaktır. Tehir, ıe 
cikmit olan Amerikan heyetinin 
konferansa iıtirakini temin makıa
diyle yapılmıştrr. 

ltalyan heyeti 
Ro!'lla, 30 A.A. - ltalyayı Loftdra 

deniz konferansında kalabalık bir 
delege heyeti temsil edecektir. De • 
legelere siyasal meselelerde Londra 
büyük elçisi Grandi ve teknik hu -
suaatta da Amiral Pini başkanlık e. 
decektir. 

Amerikalılar yolda 
Nev-York, 30 A.A. - Londra de. 

niz konferansında Amerikayı tem
sil edecek heyet Üyelerinden M. 
Nonnan Deyviı, Vilyam Filipı ve 
V. Stanlev Akitania vapuru ile yo. 
la çıkmıılardır. 

Ya Japonya 
Nev.York, JO A.A.-Norman Qey 

vis Londraya hareket ederken ıu 
diytnrde bulunmuıtur: 

Japonya ingiliz sefi
rine cevap verdi 

"Deniz konferanaında beklenil • 
miyen hadiseler olmıyacaktır. Çün
kü her devlet, diğerlerinin ne iıte. 
diklerine vakıftır. Amerika donan
maaı, bugünkü deniz yapıları proğ
ramına riayet etmek ıartiyle, Va • 
ıington andlafmasiyle tahdit edil • 
miş olan dereceye, ancak 1937 yılın 

da eriıebilecektir.,, 
Nonnan Deyvis, Japonya tarafın

dan iatenilen müsavat hakkında di
yevde bulunmaktan imtina ehnit • 
tir. 

Bir Fransız muharriri diyor ki: "Japonya Orta Asyaya 

yaklaşıyor, bu yarınki 
Rüşvet davası 

Eski polis müfettişi iki sene 
hapse mahkiim edildi 

bütün Asya hakimiyetinin yoludur.,, 
TC?kyo, 30 A.A - Bütün gece sü

ren !ir toplantıdan sonra, bütçe ko
misyonu 1936-37 yılının masraf kıs
mını tasdik etmiştir. Bu kısım, ge
çen yıla nisbetle 80 milyon kadar faz· 
lasiyle 2.27t milyona baliğ olmakta • 
dır. 

Bu yekl'ından 551 milyonu deniz, 
508 milyonu da kara kuvvetlerine tah 
sis olunmuştur. 

[iki gün evvel Japonya linflnı 
Bakanının harp bütçHini yaparken 
erkanıharbiyenin utediği bazı la • 
ıılları kabul etmek istemediğini a. 
janıılar bildirmiılerdi. Bütçenin büt 
çe komiayonunda aldığı ıehil Fi • 
n•ıı Bakanının bilhana deniz kuv 
vetleri lculı üzerinde 100 milyon 
yenlik bir taaarrul yaptırdıiını gÖI 
termektedir. E~er bu den;a konle · 
ranıı yaklaftıiı giinlerde bir ıiyaaa 
jedi cleiilııe, bu linaltıı bakanının u. 
zun zaman mevkiinde k a l a c a • 
i ı n d a n ve hatta daha u.ı:.ı:un 
müddet y a ş a m a 11 ı n da n fiiphe 
edilebilir. z;ra Mancuri harbi tıün. 
lerinde üıtü11te iki /inanı bakanı 
böyle bir ôkibete uğramıflardı.l 

lnl(iltereyc welen cevap 
Londra, 30 A.A - Japon hükume

ti, Şimali Çindeki istiklal hareketinin 
dahili bir Çin hadisesi olduğunu fa
kat, bulunduğu coğrafi vaziyeti do
layısiyle Japon hüktlmetinin bu ha
dise ile arnkadar·bulunduğunu Tok· 
yodaki İngiliz maslahatgüzanna bil -
dirmiştir. 

İtiyat halinde bir protesto 
Moıkova, 30 A.A - Tokyodaki 

Sovyet büyiik elçisi, 1858 andlaşma

siyle 1934 anlaşması hilafına olarak, 
Japon bandıralı bir geminin 29 İlk
tesrin tarihinde Sungari'den Amur 
nehri boyunca hareket etmiş olması
nı bu ayın 28 inde Japon hükumeti 
nezdinde crotesto etmistir. BUvük el-

çi bu halin tek~rrür etmiş olduğunu 
bildirerek tahkikat yapılmasını Japon 
Dışbakanı Hirotadan rica etmiştir. 
Bakan, hadiselerden haberdar olmadı
ğını bildirmiş ve tahkikat yapmayı 
vadetmiştir. 

J aponyanın As
yayı istila planı 

[ParisteMariyan mecmuasının bir 
muharriri kargaıalıkların cereyan 
ettiği Çin ayaletlerinde dolaımış 
ve gazetesine uzun bir mektup 
göndennittir. Esaslı noktalarını hü
laaa ettikl 

Japonya, bir kere daha, yayılma ar
zularını teyit etmiş oluyor.Birkaç gü 
ne kadar değilse bile birkaç haftaya 
kadar Şimali Çin, Nankin hükumeti -
nin kontrolü altından çıkarak Japon
yanınkine girecektir. Böylece, Japon· 
yanın metodik bir şekilde Çine girme 
siyasasının yeni bir merhalesi daha 
tahakkuk etmiş olacaktır. 

Bükreş, 30 A .A. - Mahkeme, 
Belçikalı menıucat endüıtrilerinden 
mürekkep bir grupu dolandıran dö. 
viz kaçakçıları hakkındaki hükmü 
nü verrnistir. Suçlular 1 sene ile 6 
ay arasında değİfen IT'uhtelif hapis 
cezalarına çarpdmııılardır. 

E"nlar arasında Bükreıin eski 
bir polia müfettiıi 2 seneye mah • 
kiim olmuıtur. 

Nüfuzunu suiistimalle maznun o
laneski ayan başkanı vekili avukat 
llicsku beraat elınittir. 

Arnavutlukta af ilan edildi 
Tiran, 30 A.A. - Kral dün Ar -

navutluk iıtiklalinin yıldönümü mü 
nasebetiyle, son Fieri iıyanı mah _ 
kumlarından 180 kiııiyi ııf etmittir. 

Bu siyasanın birinci merhalesi şu· lar Hopt:yi yani Pekin ve Tiyen-Çin 
dur: mıntaksmın mütemadi Japon aleyhta-

Man,, .. i: 28 Eyliil 1931 de Japon- rı faaliyet merkezi olduğu iddiasiyle 
lar, doğru veya uydurma bir hadiseyi Çin kuvvetlerinin burayı tahliye et· 
vesile ittihaz ederek Mukden'i işgal melerini istediler ve muvaffak oldu . 
ediyorlar. Ertesi sene, uç vilayet miıs !ar. ı~fopeyi'ye, kendi taraftarlarından 
takil bir devlet olarak ilan ediliyor. memurlar tayin ettiler. Halbuki bu 
Hakikatte tamamen Japon nüfuzu al- hak Nankin hükumetinin idi. 
tındadır. Bıoşinci merhale, bugünkü merhale· 

İkinci merhale: J ehol. 1933 senesi dir. Japonya, Çahar ve Hopeyi'ye bü
ilkbaharı, bu vilayette haydutlar bu- yülı ve zengin Şan - Tung vilayetini 
lunduğu iddiasiyle Japon kuvvetleri ilave ederek, N 'n nüfuzundan ay
ilerliyor, Jehol'u işgal ediyor. Sonra, 1 rıln.ıış bir mLıht federasyon te;,kil e· 
Japonlar, burasının daima Mançuriye dPc:ektir. Komşu iki .. ·illiyet olan Şan· 
ait olduğunu iddia ederek ilhak edi- Si ile Suiynan da sonradan buraya il-
yorlar. tihak edeceklerdir. 

Üçünçü merhale: Çahar. Sovyet Böylece, Mançuriden sonra, bütün 
•. lifuzunda bulunan Mongolistan ile a Şimali Çin Japonların eline geçecek . 
sıl Çin arasında bulunan bu vilayete tir. Bir taraftan Siberya ile Çin ara -
Japonlar 1934 nihayetinde nüfuz et- ı:mdaki arazi genişler ve bu iki parça· 
meğe başl;\dılar ve sene sonunda Çin vı ayırırken bir taraftan Çinin parça· 
kuvvetleri buradan çekilerek Çahar'ı J::ınmasına devam edilir ve Japonyaya, 
Japon nüfuzuna bıraktılar. Orta Asya, sonra da bütün Asya ha -

Dördüncü merhale : Honevi. Tanon- l:imiveti volu Pittikce acılmıs olur. 

No. 46 Çeviren: !Vi • .Kasını U.t..u.1::11~ 

Berlinde imparatorun Feragat 
Edeceği Çok Söyleniyordu 

1918 Teşrini evvelinde, Almanya, tn 
fena günlerini yaşıyordu. Ortalığı 
kıtlık belası sarmıı. karın doyurm"lk 
günün meselesi olmuştu. Pancar, yine 
pancar, hep pancar yeniyordu. Al
manyanın en büyük derdi, ahalinin 
açlığı idi. 

llk zamanlarda pancara "kahraman
lık içyağı" ismi verilmitti. Sonraları, 
latifenin de tadı kalmadı. Pan•ar 1 
Almanların artık görmek istemedikle
ri bir şey idi; fakat karınlarını doyu
racak pancardan başka bir fey bııla
mıyorlardı. 

İspanyol nezlesi de tahribatta, kıt
lıktan aşağı kalmıyordu. Sonra 1cômür 
meselesi vardı. Kömür, eittikce na
dirle§iyor, p~alılatıyordu. Milletin 
her ıınıf ahalisi, kışın ıelişini büyük 
bir felaket gibi telakki ediyordu. Sos· 
yalist partisinin reisleri, halkı saran 
endişeleri, ıstırap ve korkuları iyice 
görüyorlardı: Halk, artık, süslü isim
lerle değil, kendi ismi ile ıulhten bah
sedivor: sulhü candan. yürekten iıti
yordu. Umitsizlik, en müteassıp mil
liyetçi olan burjuvalan da sarmıştı. 

Grandükün hatıraları 
Büyük sanayi erbabı, yüksek mali 

müesseseler ve Amerika yardımını 
müttefikler lehine kullanna bütün bu 
taze kuvvetler bile, müsait bir neti
ce meydana geleceğinden şüphelen
meğe başlamışlardı. 

Lüdendorfun fantezileri, kayser 
ikinci Giyomun iyi, kötü bütün ha
reketleri, kulaktan kulağa geçerek, 
gerilerde itimat namına ne kalmışsa, 
yavaş yavat hepsini ıarsıyordu. 

Bu şerait içinde, hakem sıfatı ile 
ortaya çıkmış olan Amerika cümhur
reisi Vilsonun sesi daha kuvvetle 
yükselirse felaketti. O, ikinci Giyo
mu Almanya imparatorlufundan fe
ragat ettirmeye karar verdiyse bunun 
vukuu nasıl betaraf edilebilirdi? 

Alman milletine "iyi bir sulh., te· 
min edilmek mukabilinde, kayser bu 
feragate baı iğmek fedakarlığını ka
bul ederse, şanlı olrhna bile §erdli 
bir şekilde harbe nihayet vermek için 
bu vesileden istifade etmek makul de
Jil miydi? 

r,te 'bu mUlf!ıazaU't, zamai\ın en 
mühim birer meselesiydi ve Vilbelm· 
ştrasede on beş gündenberi mevki iş
gal eden yeni başvekil prens Maka 
dö Badı bulunduğu bütün ümitsizlik
ler içinde, kıvrandınp duruyrodu. 

Şadıman, hatıratında, baıvekilin, 
ikinci Giyom tarafından ipnotize edil
diğini ve aaltanatının tesiri altında 
kaldığını iddia ediyor. Halbuki işin 
iç yüzü başka idi: Kayser, bütün h~
talarına, bütün küstahhk ve küçük
lüklerine rağmen, kendini çok üstün
de gördüğü Alman saraylarında aile, 
hala büyük bir nüfuz ve itibar sahibi 
bulunuyordu. 

Münihtc ve Ştütgartta kayserin nü 
fuzu, zayıflamaya hıtlamıştı; fakat 
ba§vekil prens Maks dö Bad onu his
sedecek mevkide değildi: o, Berlinde 
oturuyor, payitahtın hilkümet havası
nr teneffüs ederek, hala Hohenzolern 
hanedanının prestiji altında bulunu
yordu. Bundan dolayı, ba§vekil, im
paratorun feragati sözünü ağza aldır
mak istemiyordu. 

Zaten prens Maks dö Bad, başve
kaleti "demokratlaştırmak,, ve bu 
sayede imparatorluğu kurtarmak için 
kabul ettiğini kaysere bildirmişti. O, 
programına uzun zaman, hatta lüzu
mundan fazla uzun zaman sadık kal
dı. 

İlk zamanlarda, çalııma arkadaıları 
olan ıoıyalistler de, onu yürüdütü 
yolda teşci ettiler. Bilhassa sosyal 
demokrat Ebert, hükümdarın salta
nattan çekilmeıine tiddetle muarızdı. 

Amerika cümburreisi Vilson, Al
manlara, zalim hükümdarlarını kov· 
malarını söylüyordu. Onun bu talebi, 
Berlinde daha az şey yaptırmak içi.ı, 
büyük teklifler serdettiği şeklinde 
tefsir olunuyordu. O halde, dayan
mak lizımdı. Alman ordusunun, cep
hede iyi bir mukavemeti, her halde, 
Vilsonu pek yük'k atmaktan vazee
çirebilirdi. 

14 Teyfoievel 1918 de, başvekil 
prens Maks dö Bad, prens Adalbert 
ile Ogüst Giyomu çalışma odasında 
kabul etti. Bu iki prens, bu mülakata 
yürekleri çarpa çarpa girdiler: çünkü 
o günlerde, Berlinde, imparatorun 
feragati meselesi çok söylenip duru
yordu. Ve bu mülakatı, itte bu hava
disler üzerine istemişlerdi. Prens A
dalbert, başvekile sordu: 

- Babamı gör.mek ve bu fedakar· 
lığın lüzumunu ona anlatmak lazım 
mı? Lazımsa ne yapayım 1 dedi. 

Prens Ogüst . Giyom daha meta
netliydi. Umumi efkann gevşekliğine 
kızıyordu. Vilsonun yüksekten atıp 
tutmalarını ciddi telakki etmenin aley 
bindeydi. 
Maks dö Bad, onlara şöyle cevap ve::
di : 

" -Ben, hükümdarlıktan feragat 
gibi her şeyden ümidi kesen bir hare
ketin lüzumuna kail değilim. Ne olur 
sa olsun, başvekalette bulunduğum 
müddet zarfında böyle bir ıeyin vu
kua gelmemesi için elimden ne gelir
ıe Y,apacağım. 

Başvekil amcazadelerinden birine, 
ayni gün, gönderdiği mektupta da fU 
sözleri yazmıştı: 

"Sosyal - "demokratların yardımı ile 
tahtı kurtarabileceğimi ümit ediyo-
rum.,, 

Halbuki o, en nüfuzlu arkadaılart 
arasındaki samimi tercihte çok alda
nıyordu • 

Amerika cümhurreisi Vilsonun tek
lifleri, gün geçtikçe kat'ileşiyor; açık 
ça bildirdiği talepleri, gittikçe imira
ne bir renk alıyordu. İmparator Gi· 
yom bile bunu anladı ve heyecana 
kapıldı. 

Kayser, yeni urayda imparatoriçe 
ile otururken 15 teırinievel tarihli 
notayı aldı. Notayı, titiyerek miralay 
Niymana uzattı: 

- Okuyunuz 1 burada yalnız ben 
ve hanedanım göze batıyorum. Dedi 
ve ıu sözleri ilave etti: Vilsonun no
tası ıöyle hulasa olunabilir: "Alman
ya imparatoru ile müsaleha yok! .. 

Miralay Niyman diplomatçadan zi
yade müdahane ile cevap verdi: 

- Haşmetpenah 1 'Sulh, eveti yal· 
nız kayserle .. ., teklinde cevap ver
mek icap eder. 

Miralay, biraz ıonra imparatoriçe 
ile yalnız kalınca ona ıu mütemmim 
naaihati verdi: 

- İmparatoru, harbin bidayetinde, 
o unutulamayan 4 ağustos gününde 
yaptığı eibi halkla doğrudan doğruya 

Çar ile Grand-Dült Niltola 

temasa davet etmelidir. 
İmparatoriçe, başvekile karşı, belld 

de, kayserden ve etrafındakilerden 
daha aı itimat beslediği için baıını 
salbyarak §Öyle cevap verdi: 

- Maka dö Bad böyle hareket et
mesine mani olur, 

Amerika cümhıırreisinin birinci no
tasının heyecanı gl"çmeden ikinci no
ta, 23 teşrinievel l ~lJ8 tarihli Vilson 
Linsing notası geldi. 

Vaşington hiıkumeti şimdiye ka
dar, bu notadaki kadaı vuzuhla mak· 
sadını izah etmemişti. Notada, bütün 
dünya milletleri, Almanya politikası
nı idare edcp adamlara kıırşı. artı1' 
hiçbir suretle itimat ederr:iyecekleri 
ri bildiriliyordu ve Raylı bakıka~en 
sulh istiyorsa, aır.ken işlere hiıkme· 
denleri, mutlak hükumdarları iş ba
şından çekmekle işe başlamalıdır De
niyordu. Vilson, Lüdendorf'un, ı .<in
ci Giyomun ve veliahtm iş başın-la 
bulundukları milddetçe ıulh müzakt.· 
resine girişmiyeceğini, bu suretle an· 
latıyordu. 
Makı dö Bad, bu kadar merhamet• 

sizcesine olan tekliflere kartı. art;k, 
kulaklarını kapıyamıyordu. Çünkü, 
Brükıelde ve Bernde yi.ıksek mevkiıer 
ifgal eden ve çok kulağı delik olan 
bazı zevat, en emin membalara istina
den, Vilsonun teklitlerinde ciddi ol· 
duğunu teyit edıyorlardı. Bu c:iddıli
ğin en beliğ phidı. o zamana kadaı 
rejim ıekline büyük bir ehemmıyeı 
vermiyor gibi göriınen Şaydımanın 
imparatorun feragat etmesini ve cum· 
huriyetin ilin olunmasını istemesı idi. 
Şaydıman, yoldaş Ebertı, mütrıt biı 
mutlakıyetçi olmakla, Başvekili tlŞC 
ederek tereddütlerini ve şüphelerını 
&ıdermekle itham ediyordu. 

lJçilncü nota, Maks dö Badı. pelı 
acıklı bir tekilde hakikatle kar1jh&f
tırdı; fakat tahta ilişmeyi bir türlu ak 
tına sığdıramadı. 

Elindeki vesaitin çok fevkinde olan 
vazifesi altında ezilmı~, vicdan.nın 
telkini karşısında tere diıtlere dalmış. 
fena nasihatlere maruz kalmış olan 
başvekil ne yapacağını anlıyamadı, 
işi sürüncemede bıraktı ve böylece, 
hadiselere hakim olacağı yerde onla· 
rın cereyanına kapılıp gitti Bu be:şın
ci perdenin bütün oyuncuları. burün 
onu ithamda müttefiktirler ve Alrnn 
inkıl ~bının bütün kabahatini ona vi' 1r 
letirler. (Arkası var) 
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-ounya Hidiseleri·ne Bakışlar 
• 

1 - Habeş İmparatorunu cepheye gC' "iren otomobil kafilesini bir de kamyon kolu takip etmektedir. Resmimiz umumi karargah ağırlıklarını taşıyan bu kolun gidişini gösteriyor. 
2 - Dessiye'deki karargahtan cepheye giden bir gönüllü kafilesi. 3 - İtalyanların Makalle'den Asmara'ya kadar yaya olarak sevkettikleri Ras Güksa'ya aleyhtar sivil ahali. 4 - Hiç 
beklemediği sürpriz karşısında kalan Yunan Kralı S. M. Jorj il ve veliaht (Diyadok) S. A. R. Prens Pol.5 - Cenup cephesinden gelen zafer h«iberleri üzerine yapılan şenliklerde 
saray bandosu. 6 - Adis Abeba'h bir yavru. 7 - Cenup cephesinden gelen iyi haberleri münadiler halka bildiriyorlar. 8 - lngilterede büyük bir dikkat uyandıran mühim bir 
casusluk muhakeme edilmektedir. (Köşedeki) güzel kız Mariyan Emig adında ve on sekiz yaşındadır. Harikulade cazibeli olduğu söylenen bu kız, eski bir Alman tayyare zabiti 
olan Dr. Gotz'un emri ile İngiliz askeri tayyareciliğine ait esrarı öğrenmeğe çalışmakla itham edilmektedir. İngiliz askeri üniformasını taşıyan ön plandaki genç ise açrk gözlük edip 
güzel kızı ele veren Britanya tayyareci küçük zabiti Kennet Levis'tir. 9 - ltalya'nm tehditleri ve Kahiredeki nümayişler dolayısile lskenderiye'deki İngiliz donanması Nesim Paşanın 
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" SernügQn imparator ,, altın 
zinc•rler içinde can verdi 

CX] iıaretli Lülj Y cuaouyu göateriyor 

''Paria • Sair" dan: 
Adis. Abaha 26 - Yirmi sencden

beri sürgün olarak bulunduğu Har
rar'da Garamulata'daki mahpesinde 
eski imparator Lic Yassu ölmüştür. 

Bu haber resmen teeyyüt etmiştir. 
Eski imparatorun felci umumiden öl
düğü ilave olunmaktadır. • Altın bir zincirle esir olan bu pren-
llln hayatı hem politika, hem de. hu-

rafe ile karışıktır. 
Menelik zamanında idi. Kral çocu

ğu olmamasından tikiyetçi idi. Biı 
gün bir adam Negüs'e gelerek dedı 
ki: 

- Sizden bir kızı olduğunu iddia 
eden Uollo'lu bir kadın tanıyorum. 

imparator, bu kadının derhal geti· 
rilmesini emretti ve Ras Gobbana ka 
tmna binerek müstakbel prensesi ara
mağa çıktı. Pratik bir adam olan im-

önünde bir geçit resmi yapmıştır. Görülen zırhlı Hut'tur. 

w----ç _____ ,.......,~~·-==""----.,,.....---··---··--

parator, onun dönmesini beklew~~en 
kısır olan karısından ayrıldı. Ve genç, 
güzel Taitu ile evlendi, imparatoriçe 
oldu. Zaoditu isimli bir kız doğurdu. 

Ras Gobbana imparatora bir şey 
bulamadığını bildirmişti, 'tekrar ara
makta devam edip etmiyeceğini sor
muştu. imparator: 

- Tabii, dedi, şimdiye kadar bir 
sürü masraf ettik. öteki kız da benim 
varisim. Bulmalısın. 

Nihayet Gobbana aradığını buldu. 
Bu kadın 14 yaşlarında bir kızdı, 

halinden memnun, hoş, ihtiyar bir ha
kim ile evlenmişti . imparator ile im
paratoriçe genç kadını yanlarına al
dılar. ismi Şagardi idi. Uysal, iyi 
kalpli olduğu için herkes onu sevdi, 
biraz sonra da Ra!I Mikael ile evlen
dirdiler. 

Bu evlenmeden bir çocuk düııyava 
geldi iste Lic Yassu bövlece doğdu. 

Menclik çoktanberi ölmüş idi. Fa
kat ölümü gizli tutuluyordu. Kimse. 
hatta Lic Yassu bile bunu bilmivor
du. Nihayet haber aldı ve iktidar 
mevkiini zorla ele a1arak saraya yer· 
leşti. 

Lic Yassu'nun nasıl an'aneler aley
hine hareket ettiği malfimdur. Lio 
Yassu tebaasının arzusu hilUına Dan 
kali'den bir müslüman kadınla evlen
di ve müslüman oldu. 

Bu aralık me§hur casus Lavrenı 
sanki bir tesadüf eseri imiş gibi, Ha
betistana gitti, ortalığı kanştırdı. 

Lic Yassu Alman ve Osmanlı im
paratorluğu milmessillerile temasa 
gecmiş, Umumi Harpte, ittifak dev
letlerine meyletmitti. itte bu hareket 

onun tahtını kaybetmesine sebep oldu 
ve Ras Tafari, Hai1e Selasiye ismile 
iktidarı ele aldı, hapsedildi. Bu ha
pis, şimdi artık bitmiş oluyor. 

Lic Yassu'nun annesi ile büyük 
oğlu Cibuti'de Fransız himayesinde
dir. Yassu'nun büyük oğlu müslü
manlar tarafından çok sevilmektedir. 

İngiliz Başvekiline açık 
mektup 

"Matin,,den: 
''Mat;n .. gazeteai, /ngiltere BGf -

bakanı BalJuine hitaben bir açık 
mektup nefretmektedir. Bu melr • 
tup audur: 

Si" /P1gilteren;n en kudretli ada_ 
mıaını'1l. Milyonlarca inaanrn hayatı 
aiz;n eller;nizdedir. Şunu hatırlayı
nız ki 1914 haziranında memleke
tiniz t~hlikeyi anlamıf olaaydı, har. 
bin önüne geçilebilirdi. 

/nırillerenin preatHi o derecede. 
clir ki, herke• lrararları •. ı.zın önün
de d'ilir. 

Söylediklerine göre "hak ve man 
tıktan gayri lruvvetler Ü ~rla -
maktadır .. 

Bay Baabakan, dünyayı oyclınlo. 
tınız, ııılhperver bir te~alaürde bu • 
lununua. 

icap ederae, lrend;niae itaat etti
remivoraonıa, iktidar mevlııiinclen 
çek:Un;a ve celııilifiniain aebepleri • 
ni izah etlin;z. 

Medeni milletler aizi ebedi min • 
netlerini verecelrler ve aia beıeriyeti 
kurtarmra olacakAnız. 
Şu dalııilııada. vaziyetiniz milyon_ 

larca inaanın hawıt veya ölümüne 
karar verecr.ktir. 

Altı Yıl Sonra . 
Çanakkateden F. M. C. yazıyor: r•nmek iatedilim ;udur: K.nd-;. 
"Selcia ve belki on yıl önce Tra~- karp elimde olmıyaralr ihon•t ld 

~nda komfU bulunuyordulr. iki- tiğim bu kıadan bana hayı~ ':;;11 
mi~ de lfenç ve bekardık. Seviftik; mi? Onun beni alletmeai ""'"' iıafİ" 
hatta aözleflilı, eulenecelctilc. Ben müdür? Yolraa o Ja bencl•11,, 

memuriyetim laakkında talimat al- lıam almaia mı ltallıacoktır 1 tarı 
malıı üzere Trab:zondan ayrılarak Size karıı muamelesinden bunnıar 
bafha bir ıehire gittim. Orada cimi- kolaylıkla anlıyabilirsiniz. Kadı f{e
rimin ar~•u üzerine kızı ile evlen- sevdiklerini çok çabuk affedertcru~k 

elim. A.ltı yıldanberi onu wörmüyo
rum. Bundan ilri yıl önce relilıanu 
ka)lbettim. Halbulri 6•çenlerde te
aadül Trabaondalri ••nç lrızı telı
rar lıorııma çıkardı. O yine evlen
memiıti. Bana aon derece hazin 
baktı, pldü. Yanına witmcie ceaa
rcl ederek furulan bundan bahae
dip aynldım. A.ynlırlren adreaini 

le biraz da mazur olduğunuzu, \atili 
bir kabahat işlediğinizi. bu k~ba sö1" 
ondan ziyade kendinizi kırdıgıru 
tiyerek af dilerseniz ... 

• 
v d · · "' i1e ..... ar. e11nın çocu~ if'" 

Makine ile yazılmıt ve M• Jt{ .aı:all 
retli bir mektup Şu satı ları Y ... 

· . • ru·· erkek midir, kadın mı? Bılınıyo ,,.-
"lkimia Je ayni yattayı•.,. .,;j

raber, bir arotla büyiiye,..lı i:Jıi• 
yorua. A.yrlarruyacoğırnısı an · lıd" 
Kardeı çonılrlannın efJlenlfl•" 
bil midir 1" dık; tf-
Hayır ... Biz birkaç kere yaz Y'JcJf' 

ne ilave edelim ki bu derece 1 0tall 
akrabala· ın evlenmesine enge lcrifl. 
kanunun müsaade ettiği. dercı'~ıtıetf 
yani ikinci batınları~ bıle ev e 50ıııJ9 
doğru değildir. Daıma fena la tJıJ 
vermiştir. Çocuklar yahut toru~rıtıOf" 

aordum. Vermelr İatemedi. Sonra çeşit evlenmelerin zararlarını gu 3roır 
anneaini wöreceiime •Öyleyince uer- ler; sıhhatle rinde bir aksaklık g 
di. Hala evlerine widemedim. Oi- müıtür. 
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MESELELERiNCEN 

Ayva küfe erale başıayan rekabet 

Elbette Gal-atasaray 
Kaza.nmahdır ! 

Bazı maçların heyecan ve alaka ya
ratmak kısmeti vardır. Kulüp taraf· 
~rlarından taşarak halk tabakalarına 
ayılacak kadar dikkat uyandıran her 

ın·· 
ı-·Urıbakanın memleket sporuna ve ku 
u~ ere faydalı olduğu muhakkaktır. 

. skiden Fenerbahçe - Galatasaray 
tnünakaıaları İstanbul futbolünü 
~akta tutan bir heyecan kaynağı idi. 
d ırçok sebeplerle kızgınlığını kaybe· 

en o rekabet havasını yeni bir hızla 
ateşliyememiıtik. Son aylarda ecnebi 
nı~çlarının masrafını ödiyecek kadar 
~Uşteri bulamaz olmuştuk. Halkın 
d U bezginliğini, şu iştahasızlığını gi· 
le erecek Fenerbahçe - Galatasaray re
b abetinden başka bir rekabet elemanı 

Ulrnak lazımdı. Fakat Güneş takı· 
tnındaki birinci sınıf oyuncuların ni· 
ıarnname dolayısile bu devrede oynı· 
b~!11amalan, sıkı bir Galatasaray • 
d Uncş rekabetinin ikinci devreye ka· 
dar alevlenemiycceği zannını veriyor· 

u. 
Geçen gün gazeteye gelirken bu 

~~ımda aldandığımı anladım Güneş 
le Ulubünün asıl birinci takımı işe baş· 
Yıncaya kadar sönük gideceğini 

'andığım iddiaların daha bugünden 
~Ulüı>çüleri aşıp halk arasına yayıldı· 
:ını farkettim. Beni bu ıhususta uyan-
ıran dört küfe ayva hikayesi oldu. 
Vak'ayı anlatayım: 

. :Sindiğim tramvay elektrik frenle
~nin uyku getiren s.cslerile Şişhane 
i ?kuşunu inivoröu. Önümde oturan 
kı kişi aralarında konuşuyorlar. Kay· 
~~n bıvıklı, Klark Gable tavırlısı ateş-
1 ateşli anlatıyordu: 

\' - Y arm stadyomdayız in~ah. 
~il ıu Galatasarayhlan görClün 

lrl\I? Citneı maçına dört küfe ayva ile 
leleceklenniı. Her gole birer ayva 
"tracakıannı,. 
karşısındaki soruyor: 

trrı - Ayva da neden acaba? Çocukla
rnidelerine dokunmaz mı? Canım 

Ottun dört küfe.i de yenir mi? 

~ l'ramvayımız irkecfye geflflcfye 
adar o iki meraklı Ciüaıct - Galata

~aray müsabakasından hararetli ha
~r~tli konuştulaj. '.Ben tramvaydan 

dırn ve düıünmeğe başladım. 
t Güneı takımının bu hafta Galatasa
aylılar karşısına çıkacak oyuncula-

~ıl1ın ekserisini İstanbulun spor merak 
arı tanımazlar.Bu devre, çıkan takı 

nıtn ilk oyunlarda aldığı ümitli neti
~elere rağmen, halk arasında kuvvet 

0trecesi henüz tesbit olunmamıştır. 
I' alatasaraylıların idarecileri de Gü
.~~ birinci kümeye geçmesinde ileri 
S ~dükleri kuvvet iddialarile §İmdi 
c! an takımın kendi hatta bütün biri:ı
~ küme kulüpleri derecelerinde ol-

dığını açıkça söylemişlerdir. 
d Güneıliler bile nizamname yüzün
}' tn. çıkaramadıkları esas takımlarının 
t~l'ini alan bu genç takımdan, yetişin
ı?~ kadar, birinci sınıf oyunlar bek
da llııyorlar. Yalnız onların ilk maçlar
~ı.~österdikleri istidat ve gayretlere 

".:Irak Galatasaraya büyük farkla 
lııaglup olmıyacaklarını umuyorlar. 
b Vaziyet böyle olduğu halde hcılkın 
~ u ınaça gösterdiği al ika neden do
... ııYor? 

) 'l'ekrar düıündüm. Karşıhk1ı vazi
)Utleri bir daha inceledim. Güneıe 
d' Zde otuz galibiyet ıansı vereme-

ıırı. Sunu herkes te böyle düşünür 
::Oırıın. Şu rekabet havasının bu de
\ı ~ ısınması, olsa olsa halk hicvine 
s~gun gelen bir lriife buluşundan 

J?ııştır. 

lltj l:>oğrusunu söyliyeyim mi? Ben de 
~ denk kuvvetin çarpışmasını gör
) tkten ziyade, Galatasaraylıların yi· 
f~telcleri ayvaları görmeğe maçtan 

la meraklıyım. 
t\ı "ialnız, ayvanın kerametini ve uğu· 
.,._ nu hali anlıyamadım. Bizde bir söz 
iç-rdır. Kolay kazanılacak bir şey 
~ın ''armut piş ağzıma düş'' derler. 
b~er Galatasaraylılar Güneı takımını 
ı- Yle rahat yenir bir şey farzediyor· 
ı;"aa. ayva yerine armut getirmelidir· 
le"· liem bu zamanda, çiy çiy yenebi
tU:k gibi ekmek ayvalarından birkaç 
iac e birden bulmak ta güçtür. Her ne 
dc~~nlar küfelerini getirmeğe ve i~in'° 1 ayvaları yemeğe niyetlendikten 
~~ra başkalarına söyliyecek bir söz 
da l?ıaz. İhtimal manavların duasını 
)o}alrrıak üzere küfe küfe ayva yemek 

Unu bulmuşlardır. 
tı., Ve~haııl, Güneıin bugünkü takımı· 
\ıy tore, §İmdiden bu derece alaka 
)ı lndırınağa vesile olan Galatasara-
~ n Yemiş küfelerine de hor gözıe ba
~U~ayız. Bugünkü vaziy~tt~ arva ve 
._ elerle baelıyan bu heyecanm yarın 

•11 c·· d ~ . f hoı Uncı takımı oyna ıgt ·.raKıt ut-
ll{i 0 Yunu ile devam edeceğini düşü
lU ~?turn . Bu itibarla İstanbul futbo
lli~un muhtaç olduğu yeni hızı şiın
•ı tn hazırlamak üzere Galatasaray
~ın dört küfe ayva ekletmeğe razı 

larına mide ve dit kuvveti dile· 

mekten başka çare kalmamıştır. Son 
tahmin olarak ıunu yazabiliriz: 

Hepsi resimlerile, isimlerile mailim 
olan bir takımla Güneşin bu mevsim
de meydana getirdiği genç tcıkımına 
karşı çıkacak Galatasaraylılar arkala
rındaki ıwva kiifelerile manavlar•n da 
duasını kazandıktan sonra bugünkü 
maçı elbet te kazanırlar ... 

Eşref ŞEFIK 

• 
(B) takımlarının 
Ma~ları 

Cumartesi günü, lik maçlarının 
B takımlan arasında oynanan kıs -
mınll devam edildi. 

F enerbahçe stadında, ilk maç, 
lstanbuhpor ve Evüp B takınılan 
arasında c..ynandı. 

lstanhull!porlular rakiplerine na. 
zarıı\ ~ha ağır bastıklllrı için. ma. 
çı 3-1 kazanmaya muvaffak oldu -
lar. 

ikinci maç; F enerl:.ahçe B takımı 
ile Anadolu B takımlRn araııında 
oynanacaktı. Fakat Anadolu B nin 
gelmemesi vüzünden. F enerbahçe 
hükmen sralip oelmi4tir. 

Talı•im .taJında: 
ilk mac Günea.Calataaaray B ta. 

knnları ara11ında ovnanacaktr. An
cak: Güne111ilerin. ı:•anıları yetiş . 
tirilemedili için, hü1"ıen mağlup 

added;lmişlerdir. 
ikinci mac: Vefa _ Sülevmanlye 

arasında oynanmıa, ve Vefalılar, za 
vif rakipleri kart111nda iyi bir oyun 
tutturarak. ~alin gelmitlerdir. 
Şeref •tadında: 

Hilal B ile To.,kauı B kartılat -
mıtlar ~ır. HilalliJer, rakiplerine na
:rar"n daha iyi bir ovun oynamaya 
muvaff"k ~ı .... ,1,1~ .. drr Ovunun ha. 
tında penaltıdan bir gol yemelerine 
rağmen iki gol atarak devreyi ıralip 
bitirmeve muvaffak o)mu•lardır. 

tk:nci devrede. Hilal forvetleri 
çok fırsat kaçırmasına rağmen, üç 
gol daha atml\va muvaffak olmut • 
lar ve maçı 5-3 galip olarak bitir 
mi•l•rdir. 

Günün ikinci macı Besiktas B, 
ile Beykoz B arasında oynanmııtır. 

'O bunun ilk dakikalarında Bev _ 
koz santraforu uzaktan çektiği bir 
şütle, birinci gollerini atmaya mu -
VRffllk "ldU. 

Bu gol Üzerine, Betiktaılılar der 
hal toparlandılar ve iki ıt'OI atarak 
devreyi 1-2 l'alip bitirdiler. 

ikinci devrede, daha iyi bir o -
yun temposu tutturan, Betiktatlı _ 
lar, üstüste 3 gol daha atmaya mu.. 
vaffak oldular. 

Buna Beykozlular bir gol ile mu 
kabele ettilerse de hemen akabinde 
bir tane daha yiyerek maçı 2-6 ga. 
ybettiler. 

lngiltere - Almanya Maçı 
Oynanıyor Bu Çarşamba 

lngiliz futbolü ile 
Avrupa futbolü ara
sı n da mukayeseler 
batlıya·lıdanberi Av
rupada kuvvetli ta
nınmıı milU taifnlar 
veya klüp takımları 
lngilterey~ -'5lr kaç 
defa gittiler üyiilıt 
Britanya topraklarr
na ayak basıp da ağıT 
mağlubiyete uğrama
dan dönen takımlar 
pek nadirdir. Yalnız 
evvelki sene İtalyan
lar ufak farkla kur
tulabildiler. Onu da 
oyunlarının kırıcı bir 
şekilde t a t b i k ı n a 
borçlu olduklarını bi· 
taraf münekkitler de 
tasdik etmişlerdi. 

Avusturya, ispan
ya ve İtalya milli ta
kımlarından sonra bu 
sefer de Almanlar In
giliz temsili takımı ile 
talilerini denemek ü-

.. 

zere Londraya gidi- Çarıamba günü Alman milli takımına karn lnv.il-
yorlar. tere milli takımında oyniyacak meıhur Araenalın 

Alman milli takı- dört meıhur oyuncum 
mının beraberlik oyu- "Saldan ıola: Crayston, Male, Hopcood, Bastin . ., 
nu malfımdur. Askeri bir disiplin al
tında muntazam çalıştırılan on bir 
Alman futbolcüsü takım oyunu saye
sinde ferden daha yüksek oyunculara 
karşı dünya kupasında bir varlık gös
termeğe muvaffak olmuştu. 

İngiliz futbol münekkitleri Alman
lara karşı seçilen lngiliz oyuncuları
nın ferdi kıymetlerini tasdik etmekle 
beraber cem'i kıymet hususunda bed
bin yazılar yazmaktadırlar. Ayni mü
nekkitler, Almanların beraberlik im
kanlarının İngilizlere faik olacağını 
tahmin ederek ayın dördüncü çarşam
ba günü Londrada yapılacak maçın 
neticesinden ümitli görünmüvorlar. 

Deyli Meyi gazetesinin futbol mu
harriri lngiltere - Almanya maçı hak
kında noktainazarını şöyle hulasa et
miıtir: 

"Takımmuzı tetkil eden oyuncula
t'ın fwdi kabiliyetleri münakata edi
lemez. Yalnız bu takımın Alman ta
kımı Kibi cem'i varlığı ukeri bir ter
biye halinde tecelli eden bir tetckkül 
karı111nda h•kkiyle muvaffak olması 
ihtimali tartlara bailıdır. 

lnıliz on Mrinin müdafaa kabili
yelıİ taarruz kabiliyetinden daha dü
ıüktür. Bunun da sebebi; ekseri ln
giliz takıml..mda kullanılan tabiye 
bin yazılar yazmaktadırlar. Ayni mü
dafaaya yardım etmekte mümarese 
peyda etmit iç oyuncular yerine yal
nız taan-uzu belliyecek şekilde yetiı
miı iki için konulmasıdır. 
Zannıma 'fÖre, lngili7.ler ilk daki

kalat"da .müdafaaya mecbur olacak bir 
oyun ka11111nda kalrrl"""" 114c"tv11cllk· 
lardır. Hatlar araaındaki irtibat, İç o
yunculanmızın müdafaa kabiliyetin -
den fazla hücum kıymetinde olmuı 
yüzünden aarsllabilir. 

Fakat ilk dakikalarda tak.-nımız 
hücum temposunu hakim kılabilirse, 
müdafaadan dolayı kusurlu gördüğü
müz İç oyuncularımız yüzünden 
pek güzel bir hücum 'tabiyesinin inki· 
şafına tahit olacağ1mızda da ıüphe 
etmemeliyiz. 

Şu yukardaki tenkitten anlaşılıyor 
ki, İngiliz mütehassısları takımların
da ki oyuncuların sık sık beraber oy
namamaları yüzünden cem'i kuvvetçe 
Almanlara karşı zayıf olacağını sanı
yorlar. 

TAN - Bire kalırsa, lngiliz mü
T\Ckitleri bedbinliklerinde biraz ileri 
varmışlardır. Çaraşmba günü Alman· 
yaya karşı çıkacak olan Ingiliz takı
mı şimdiye kadar her Ingiliz milli ta
kımının olduğu şekilde seçilmiştir. 
lngiliz takımlarındaki beraberlik me
selesine gelince, bu Büyük Britanya 
futbolünün lig ve klüp teşkilatından 
doğan bir mahzurdur. Yalnız bu ma
ça mahsus değildir. Fazla olarak. bu 
maç için hatlara seçilen oyuncular bi
ribirleriyle birkaç milli oyunda an
hlşmıs üstatlardır. 

Mesela, İngiltere müdafaası ve 
kalesi için seçilen üç oyuncu geçen 
mevsim içinde üç milli maçta oynatıl
mı&1ardır. Hibbs, Male ve Hapgood 
tngilterevi lrlanda, lskoçya ve Gale 
karşı müdafaa etmif olan üç beynel
mileldir. 

Haf hattının üç oyuncusu da lngil
terenin münaka~ kabul etmez üç 
yıtdmdır. Hücum hattına gelince: 
vıldırım eibi saldmr olarak tanınmış 
beş İngiliz golcüsünün Almanlara 
karşı oynıyacağını bütün diinya anla
yacak kadar Ingiliz hücum hattının 
oyuncuları tanınmıştır. 

Almanların şimdiye kadar hiçbir 

GÖ~menlere 
Tohumluk 
Gönderildi 
Nazım vapuru ile limanımıza geti

rilen 1800 göçmen dün tamamen 
Trakyaya gönderilmiştir. Göçmenle
rin iki yü.ıü U zunköprüde diğerleri 
de Edirne civarında yerle§tirilecek
tir. Trakya genel espektörlüğü göğ
menfere tevzi edilecek tohumlukları 
Trakyaya göndermiştir. 
Gö~men yüklemek üzere Köstence

ye gidecek olan Deniz yolları idııresi
nin Cümhuriyet vapuru bazı hazırlık
ların tamamlanması icin hareketini 
bugüne bırakmıştır. Cümhurivet. bu
gün Köstenceye giderek üç bine ya
kın göçmeni şehrimize getirecektir. 

• 
~talya ile ticaretimiz 

Italyaya karşı zecri t~dbirlerin 
tatbikına başlanması dolayısivle Ital
yanın kendisine ihracı memnu olmı
yan maddeleri de a1mıyacağı hakkın
da çıkan şayialar sürmektedir. Bir 
taraftan da bir kısım alakadarlar bu 
şayiaların doğru olmadığını ve bila
kis İtalyanın memjeketimi:rden mal 
a~mak istedıği :ı ı söylemektedirler 
Zecri tedbirlerin tcıtbikından sonra 
husule ~elen hazı miisküller de hal
ledilmekte ve bu arada Italyawı karsı 
ihracatımızın öaha kolav1ıkl~ temini 
icin tedbirler alınmaıı;ta ~lduğn biMi
rilmektedir. Bu tedb;rlerin basında 
mal bed,.llerinin kolayca alınması 
gelmektedir. 

Blnke kolmı• parnlar 
Italyaya mal ihraç eden tacirleri

rr.izden birçoğu bu malların bedelleri
ni almamıslardır. Zecri tedbirler do
layısiyle t~cirlerimizin ltalyada kal
mış olan mal bedelleriniıı durumu 
da incelenecektir. Buııl.tn icin de mal 
bedellerinin hepsinin tesbiti karar
laştırıldığından Italyaya ıhuc:at işle
rile mesgul olan taci rlerimiz Merkez 
Bankasına müracaat ctlerek peşin ve
ya vadeli İtalyadan alacaklı oldukları 
miktarı bildireceklerdir. 

Mütekait, dul v~ 
Yetimlerin aylıkları 
Memurların Birincikanun aylığı ya 

rın verilecektir. 
Mütekait, dul, yetimlerin Üçer a,· 

lıklarının verilmesine Birincikanunun 
7 sinde başlanacaktır. Eminönü Mal
müdürlüğünde 7 Cumartesi, 9 Pazar
tesi. 1 O Sah, 11 Çarşamba günleri 
numara sırasiyte asker ve mülkiye 
vetimleri aylıkları verilecektir. 12 
Perıembeden .itibaren 20 Cuma günü
ne kadar da asker ve mülkiye tekaüt 
a'1Mnı nrilct'tktir. 

Bqdlu. U~Udar, ~. Patihı 
EyUp. Kadıköy MalmüdUrlüklcrinde 
de yukarda yazdığımız günlerde as
ker ve mülkiye yetimleri ve tekaüt 
aylıkları verilecektir. 

Aylık sahioleri günlerinde avlık
larını alacaklardır. Tediyat sabah 9 
dan 12 ye kadar ve 13 ten 16 ya ka
dar yapılacaktır. 

Emlak ve Eytam Bankasından ay
lık larmı kırdırmak istiyen1er zat ma
aşları sahiplerinin malmüdürlüklerine 
viu ~ttirm,.~ iciıı "1\iracaat eünleri 
de sudur: Birincikanun 2 Pazartesi, 
3 Salı asker ve mülkiye yetim'lerini, 
4 Çarşamba 5 Persembe. 6 Cuma as
ker ve mülkiye tekaütleri. 

Yunan kilisesinde bugiln 
i.vin vapıhyor 

Yunan Kralı Georges Hazretleri
nin Yunanistana dönmesi münasebe· 
tiyle bugün saat 10 da şehrimizdeki 
Yunan konsoloshanesi kilisesinde bir 
~yini ruhani yapılacaktır. Bu ivinde 
Yunanhlar Krala karşı sadakatlerini 
izhar edecekılerdir. 

Ayinden sonra Yunan başkonsolosu 
Yunan tebaasını kabul edecektir. 

POLiS 

Elini makineye kaptırdı 
Dün saat 10,30 da Vaniköyünde 

trikota İ fabrika•ında 28 vaşında •· 
mele Nuri motör dftİT",.ainde çalısrr_ 
ken. avaiı kavarak dü•mÜs ••i' eli
ni rn .. kin11va kaot"'""alr ,.zdirmi4 _ 
tir. Nuri 7.evn,.u Ki.mil haıtanesi
ne ırötürülmül'tür. 

• p .. nrr11.1•·~ııı "turn "'"""1·11.c• .J" _ 
zef polise müraceat edenık, yanın-
da cahıııtırdığı Suhıtn ismindeki kı • 
zın 30 liraaını çaldığını iddia etmit
tir. 

Avrupa milli takımına nasip olmıyan 
'erefli bir galibiyeti elde edip etme
diklerini çarşamba akşamı radyolar
dan anlamıt olacağız. 

Güneş Klübünde bugilnkü 
konferans 

Bugün, Güneı klübünde, on bet 
günlük konferans serilerinden ikincisi 
verilecektir. Konferansı lsmail Habip 
verecek ve ''Halk §İİrlerinde realite,. 
mevzuunu, anlatacaktır. Konferans 
İstanbul radyosu ile de neşredilecek· 
tir. Konftranstan sonra, klüp azala
rı ve davetlileri "Said Edip .. caz or
kestrası ile dansedecelrler, Istanbul 
radyosu bu güzel orkestranın parçala
rını da netredecektir. 

GUNUN 

istanbulda Modern Bir 
Liman Kuruluyor 

Teşkilat Mekanizması. Hazır! 

lstanbul limanında bugünkü vesaitle tahmil ue tahliye böyle oluyor 

Liman itleri genel direktörlüğü -
ne yeniden verilecek tekil etrafın
da hazırlanan proje, Ekonomi Ba -
kanının Ankaraya dönütünden son
ra aon bir defa daha İncelenecek 
ve' Kamutaya aevkedilecektir. 

Hükumet, yeni seneden evvel ida 
reye kat'i ıeklini vermit bulunacak 
tır. 

Yeni liman idaresi e&lti tekilden 
renis farklarla ayrılmaktadır ... Şim. 
di liman teıekküllerinin mercıı ol • 
mak bakımından finans bakanlıiı -
na bağlı olan idare, ayni zamanda 
da rıhtımlar ilgisile Bayındırlık Ba 
kanlıjına, antrepolar yüzünden 
gümrük ve inhisarlar bakanlığına 
bağlı bulunuyorlardı. Yeni projede 
bütün bu çapratık vaziyet aydın -
)anmakta ve Hman itleri umum mü 
dürlüğü doğrudan doğruya Ekono. 
mi Bakanlığına verilmektedir. Yal
nız Finans Bakanlığı, varidat büt -
çesindeki faslın kartılığı olarak, ida 
reden her sene muayyen bir para 
alacaktır. 

Liman itleri idaresinin hedefi. 
devlete gelir getiren bir teıekkül 
değil, bilakiı umuma mahsus bir 
hizmet mÜel,Jeseai zihniyetile hare 
ket etmek olacaktır. 

Yeni ve e•lri idarelerin larlılan 

Y ent1da'reyi ~•iminden ayıran 
ana hatlar ıöyle ol!caktır:. 

Limana .it Niilaifer timdi karme 
~ Jair .. wı-.,~ ulltelif el -
lerden tahsil ednm~~eClir. Yeni te
kilde bu tarz ıslah edilmit ve re -
simlerin bir tip üzerinden ve tek 
elden tahsili esas tutulmuıtur. 
Ayrı ayrı tqplanan bu vergilerin 

şimdiki tutarı Üzerinden oldukça e -
hemmiyetli bir tenzilat yapılacak -
tll'. lhAcat resmi kökünden kaldı • 
nlacaktır. ? 

Eski idarenin çok bozuk bir tekil
de tutulan istatistikleri birçok yan. 
lıtlık ve müıküli.tı mucip olmakt 
idi. Bundan aonra istatistik itlerine 
tatbiki bir nizam verilecek, ekono
mik vaziyeti bu membadan her za. 
man ~ontrol etmek imkanı elde bu
lundunılacaktır. 

Antrepo iıleri 

Yeni projede bilhassa antrepo it 
)erine ehemmiyet verilmittir. 

Eıkiden kısmen gümrüğe, kıs -

Karadenizde 
Fırtına 

[Baş tarafı 1 incide] 

rimize geçirdikleri ~rgüzetti fÖyle 
anlatıyor: 
Vapunvrıuz 1300 tonluktur. 19 ki 

ti tayfası vardır. Bu ayın yirmi yedi 
ainde 92 vagon kereste ile Tuna ağ
zındaki Sulina mevkiinden hareket 
ettik. 

Seyahatimiz o gece yarısına ka -
dar pek sakin tfeçti. Sabah iki bu -
çukta Boğaza 95 mil yaklaıtıiımız 
zaman, deniz birdenbire kabarma
ya baıladı . Biz daha kendimizi to
parlayamadan yedi aekiz metreyi 
bulan dalgalar vapura tiddetle hü -
cum ediyorlardı .. 

Bu esnada güvwteyi yalayan su. 
lar kaptan kö•künü ve köprü•ünü 
parç•ladı. Biz artık gemiyi bile ida 
re edemez olduk. Kerestelerin ço
ğu denize l(itti. Facia bu kadarla da 
kalmadı. Dalgalann tesirile müt • 
hit yalpalar yapa ı vapunımuz. su_ 
lar kazan dairesine de l{İrdiği için 
büsbütün hareketten kaldı. Artık 
bütün ümidimizi kaybetmiıtik. Ner 
deyse batacağımı • zannediyorduk. 
Bu vaziyelte taım bet aaat dalsalar 
tarafından sürüklendik. Nihayet 
deniz hafifler gibi oldu. Bunun Ü. 
zerine &Önen kazanlan uzun çalıı
malardan sonra yakabildik. Fakat 
bu sefer de veaaitaizlik ile açlık ba, 
gösterdi. r.ünkü 'ırtına esna11nda 
vapurdaki barometreler, •aatler ve 
bütün mürettebatın elbiseleri deni
ze gittiii gibi vem -k ve mutbah o. 
dasındaki bütün yivecekler de mah 
volmuıtu. 

l.tanbul limanının bupnltü uma-
mi uaziyetine bir balııı 

men de idareye ait olan antrepo • 
lar simdi tamamen liman idaresine 
bırakılacakhr. Tüccarların, antre • 
po taksimatı yüzünden karııla tık
lan müıküli.t ve bunun için yapılan 
sikavetler tamamen ortady kaldın 
facakbr. Antrepo üc:retlerınde ten.. 
zilit yapıl•ctiı ~ ıüccann .ı; 
kendisi icin en müaaıt olan mevkide 
depo edilece! "r. 

Malların nhtmılarda sürünmesi 
imkanı bırakıJımyacak ve evvelden 
vapılacak ih'"ıarlara göre derhal yer 
.ıazırlanacaktır. 

Limandaki tahnıil ve tahliye itle
rinin derhal intizama konulması ve 
bu isin asri vesaitle yapılması için 
alınacak tedbirler Jimdiden teabit 
edilmiştir. lstanbul limanınm uri 
bir hale get ·, "lmesi isinin evvelce 
iddia edildiii gibi, öyle milyonlara 
muhtaç olmadığı dikkatli İnceleme 
!erden sonra anlatıhnııtır. Liman 
acil tedbirlerle imkan nisbetinde 
modern bir tekle sokulacaktır. 

Dahili teıkilat mekanizması ta • 
mamen hazırdır. Proje kanuniyet 
kesbeder etmez, derhal filiyata ge 
çilecektir. 

Orman fakültesi 
Kongresi 

Onnan fakültesi tenelik konl'rHİ 
ni dün yaptı. Bu kongrede yeni 
idare heyeti seçildi ve nizamname
de bazı değiıiklikler yapılmaııııa 
karar verildi. 

YENi NEŞRiYAT 

YARIM AY - 20 numarası, kapa· 
ğında genç yazıcı Cahit Uçuğun 3 
renkli bir reımile çıkmı§tır. 

Bu sayıda Cahit Uçuğun (Dikenli 
çit) romanile. Cemal Atacın (O, bir 
günahkar değildi) romanı tefrika e
dilmeğe baş~nmıttır. Bundan başka 
daha birçok yazılar vardır. 

Boğaza girebildik. Kavağa geldiği. 
miz vakit bir buçuk gündenberi aç 
kalan mürettebat hemen karaya 
hücum etti. Burada karnımızı do
yurduktan sonra limana kadar rir 
dik. Fırtına esnasında ocakta çalı. 
tan ateıçilerden biri de elektrik 
motörütıün üatüne düterek tehlike. 
Ji aurette yaralandı. , 

Vapur tamir için bir müddet li. 
mannnızda kalacaktır. Mürettebat 
çıplak kaldıklan için dün kendile • 
rine elbise verilmittir. Tehlikeli su
rette yaralanan tayfa da tedavi • • 
dilmekted İr. 

Vapur tamamen batmak tarlile 
aigorta edilmittir. içindeki kereste 
yÜkü sigortalı olduğu için dün bir 
heyet vapura giderek zarar mikta. 
nnı teabit etmittir. Vapur tamir e
dildikten sonra, buradan Yunanista 
nın Voloe ve Halki limanlanna 
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Ekonomi - Piyasa -Borsa 
PiYASA HABERLERi _ı 

Dünya Buğdayları 

Dünya Piyasasında Satış 
leklifleri Çok Fazlalaştı 
Yeni Avusturalya ve Arjantin mah

&ullerinin baskısı altında dünya buğ
day piyasasında satış tekliflerinin faz
lalaşuğı görülmekte ve talep de art
maktadır. 

Son hafta içinde Liverpolda cit sa
tışlar ehemmiyetsiz olmuş ve fiatlar 
düşmüştür. Bu duruma Avusturalya 
ve Arjantin buğdaylarından başka 
Fransa ve Tuna memleketlerinden ge 
niş miktardaki iskarta mallar üzeri
ne yapılan teklifler sebep olmuştur. 

Rus buğdaylarından gelen nümune 
ler iyi olduğu halde piyasada alaka 
uyandırmamıştır. 

Son haftalar içinde Avrupa liman
larına yapılan sevkıyat istekten faz
la olmuştur. İngilterede stoklar git
t ikçe fazlalaşmaktadır. İkinci Teşrin
deki stoklar 780.000 quarters hesap e
dilmektedir. Bir ay evvelki stok 740 
bin kartes olduğuna göre fazlalık 
yalnız 40.000 quarters'ten ibaret kal
maktadır. 
Yağan karlar Kanada çiftçilerinin 

buğday teslimatını azaltmıştır. Şim
diye kadar satılan miktar 155 milyon 
buşeli geçmiş ve saulık bakiyye e
hemmiyetsiz kalmıştır. Fiatlar bu yüz 
den çiftçilere temin olunan asgari 
haddinden aşağı düşmüştür. 

Arjantinde ihraç edilebilecek bakiy
ye resmen 3,300,000 quarters tahmin 
edilmektedir. 1934 ürünü ikinci tah
minden 1.100.000 quarters fazlasile 
30,900,000 quarters olarak tahakkuk 
etmiştir. 

Fransada eski mahsul bozulmakta 

DIŞ 
29 --

No. 'J,7 

Polis Nikol 
MORIS LOBLAN 

Yeni müıteriye üçüncü katta bir o
da verdiler. Prensesin dairesi de bu 
katta, on kapı ilerdeydi. 

Nikol: 
- Eh, eh, diye düşünüyordu, her 

fey yolunda gidiyor. Fakat kaybede
cek te hiç vakit yok. Hemen taarruza 
geçmeli! 

BEŞiNCi KISIM 

PRENSES BAZ İL YEF 

-1-

Bu yüz elli odalık muhteşem otel
de, bilhassa öğleden aonra ~elip gi
denlerin kalabalığı arasında, Marko 
Avisto, hiç te nazarı dikkati celbetmi
yordu. 

Nikol artık yakından tarassut im
kanını bulmuştu. 

Prensesin dört gündür oteli terket
mediği muhakkaktı. Ziyaret te kabul 
etmemişti. Eğer dışarı ile te · ası var
sa, bunu odasındaki telefonla temin 
ediyordu. 

Nikolun en ziyade sabırsızlıkla bek 
ledi&i saat, akşam yemeği zamanıydı. 
Emniyet müfettişi, gözgöze gelmek -

olduğundan hemen 150.00 quarters 
buğday ihraç olunmak üzere ihraç 
müsaadesi verileceği söyleniyor. Be
her quartes'i 13 şilinden lrttiltereye 
sauşlar yapıldığı ve sözü geçen stok 
buğdaydan büyük bir kısmının İngil
tereye gönderilebileceği ümti edildiği 
ilive olunuyor. 

Rusyadan yapılmakta olan ihracat 
mevsim başından şimdiye kadar 
1,940,000 quarters'i bulmuştur. 

Geçen ilkteşrin zarfında İngiltereye 
ithal olunan buğday ve un safi ola
rak 2.300.000 quarters yükselmiştir. 

EylQl içinde gelen miktar ise 
l.800,000 quarters'ten ibaret idi. An
cak son ay ithalatındaki fazlalık mü
nasebeti}"le giren buğday miktarının 
Ağustostanberi normal ithalat rakam
larında aşağı düştüğü kaydedili
yor. 

Dünya buğday durumu 
Son hafta içindeki dünya buğday 

sevkıyatı 1.408.000 quarters'e baliğ ol 
muştur. Bir evvelki haftada ise 
1.558,000 quarters'i bulmuştur.25İkin 
citeşrine kadar Liverpola 150,000 vr 
Londraya 180,000 quarters buğday ge 
leceği tahmin olunuyordu ki bu• mik
tarlar oldukça mahduttur. İngiltere 
ve İrlanda limanlarında mevcut olan 
buğday ve un stoku 508,000 quarters 
takdir edilmektedir. Ayni stok bir ev
velki haftada son tashihe göre 780000 
ve bir sene evvel ayni tarihte 1 mil
yon 734.000 quarters idi. 

ten çekinmekle beraber, kadını sıkı 
bir göz hapsine almıştı. 

Bu kadar güzel bir kadının, bir ser
serinin eline düşmüş olmasına Niko
lün çok canı sıkılmıştı. İçinden: 

- Olamaz, diyordu, bu ırktan ve 
meziyette bir kadın, Lüpen gibi bir 
sefilin metresi olamaz. Beyaz köşk
teki hırsız, Vojirar sokağındaki katil 
bu kadın olsun, imkanı yok! Bir in
san servet sahibi olduğu zaman, bir
kaç yüz bin frank için adam öldürür 
mü? Sonra ince ı>armaklarında pır -
lanta ışıldayan o beyaz ellerin kan 
döktüğüne inanmak için ins~n deli 
olmalıydı. 

Dördüncü akşam, Prenses holün 
bir köşesinde birkaç sigara içtikten 
sopra, dairesine çıkmak için ayağa 
kalktı. Beşinci akşam da asansörde 
beraber çıktılar. Kadın daima asansör 
kapıcısının yanında ayakta, Nikol de 
arkasında duruyordu. • 

Altıncı akşam böyle bir tesadüf ol
madı. Fakat yedinci akşam, tam asan
sör kalkacağı sırada Nikol yetişti. 

Oçilncü kata çıktılar. Prenses Ba
zilyef önden çıktı ve sağdaki dairesi
ne doğru yürüdü. Ayni tarafta, fakat 
daha ilerde oturan Nikol de arkasın
dan geliyordu. 

Sarışın Prenses tenha koridorda 
daha on adım atmamıştı ki, birden 
durakladı ve elini ensesine götürdü. 

Arkasından gelen Nikole döndü ve 

BORSA VE PiYASA _ .............. ~ ... ,...._.,. ... ...... 
30 lkinciteşrin Cumartesi 

PARALAR 
Al.. l•ı. 

Sterlin 617,-
Dolar 12'.-
20 Fransız Frangı t65,-
20 Liret 165,-
20 Belc:ika Frangı 82-
20 Drahmi 22,-
20 lsviçrc fr. 812.-
Florin ~Z.-

20 Çek Kuron 93.-
Avusturya şilin 22.-
Mark 33.-
Zloti 22.-
Pengo 22.-
20 Ley 13.-
Leva 23.- . 
20 Dınar 52.-
Yen 32.-
lsvec kuronu 31-
Altm 939,-
Mecidiye 52,75 
Banknot • 234.-

ÇEKLER 

Paris üzerine 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovakyıı 
Avusturya 
Mark 
Zloti 
Peni!< 
Ley 
Dınu 
Vm 
Ct'•nmıt't' 
İsveç kuronu 

ESHAM 

İs Bankası Mü.. .. N. 
.. " H . 

Anadolu % 60 
.. % 100 

Sirketihayriye 
Tramvay 
Bomonti - Nektar 
Terkoı 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
İttihat Detirmencilik 
Şark eMrkez Eczanesi 

620,-
126.-
167.-
170,-
84.-
23,50 

815,-
84-• 96.-
24-. 
36.-
24.-

, 24.-
14.-
25.-
54-
34,-
32-

940,-
53.25 

236.-

12.06 
620,50 

'l.79.43.50 
9,86,50 
4,69.59 
2.45,79 

64.39,75 
1,17,36 

19,20,82 
4,24.54 
1.97,35 
4.11.
• ~I 40 
~3 .77.SS 
\4 ,tfı ,33 

2 7130 
ıe cıs 

3,12.25 

02.-
9,75 
9,85 

26,20 
42,50 
15,-
23,-

8.30 
14,50 

?.20,-
11.90 

62.25 
23,50 
8.50 
9,40 
4,20 

TAHVİLAT 
Rıhtım 
Anadolu I ve il 

•• 11 
Anadolu mumessil 

10,7~ 
43,60 
44,50 
46,80 

kolunu yakaladı. Heyecanlı bir sesle 
dedi ki: 

- Mösyö .. Zümrüt bir ağrafımı al
mışlar.. Demin şurada, saçlarımın a
rasında duruyordu. Muhakkak asan
sörde aldılar. 

Nikol şaşırmış gibi bir vaziyet aldı. 
- Nasıl olur madam? 
İki çift göz üç saniye çatıştı. Kadın 

kendisine hakim görilnüyordu: 
- Gidip bakayım, dedi, belki düş

müştür. 
Bu sefer Nikol, kadını kolundan 

tuttu: 
- Affedersiniz madam, bakmaya 

gitmeden evvel bir noktayı tesbit et
mek lazım .. Bir elin saçlarınıza do-
kunduğunu hissettiniz mi? • 

-:- Evet, ilkönce aldmş etmemiş
tim, fakat sonra .. 

- O halde bu işi ya ben yaptım, 
ya asansör kapıcısı .• 

- Hayır, o çocuk böyle bir şey ya
pamaz. 

- O halde a~rafınızı ben mi almıı 
oluyorum? 

Bir sükut fasılası geçti. En sonun
da kadın: 

- Mösyö, belki bende bir yanlış
lık var, dedi. Belki de ağraf saçlarım
da değildi. Gidip bir tuvalet masama 
bakacağım. 

Nikol kadını tekrar kolundan tuttu. 
- Affedersiniz madam, siz şimdi 

dairenize ayrılınca benden şüpheniz 

YAPAK 
Anadolu kırkım -.-

YÜN 
Yıkanmı~ (güz) 61 ,-

BEY AZ PEYNİR 
Tam yaglı - .-
Vanm yağlı - ,-
Yağsız -.-

Yağlı 
Yağsız 

Ekstra 

KAŞAR PEYNİRİ 
-.--.-

ZEYTİNYAÔI 

-.-
1 inci yemeklik 
2 inci yemeklik 
Sabunluk 

-.--.-- .-
NEBATlVAÔ 

Pamuk tasfiye 33,-
Sıısam tasfiye 33,-
Bczir pişmi;s -.-

Eks. Eks. 
Ekıtra 

UN 
72 k. 101~.-

1 inci vumu. 72 k. 
1 ine; sert 

900.
P~0.-

750,-

Cava 
Çin 
Hindia 
Seylan 

f:.ORSA oısı 

ÇAY 
(Kiln,.r,..., ı. .. aabiledir) 

K$. S. 
260.-
-.-

285,-
265.-

DEMİR VE ENVAI 
(Kiloınm hHabiledir) 

Kş. $. 
Camlık, köşebent 
Dörtköşe. lama. yuva. 
Mıhlık. ıilme 

-.--.--.-
Potrcl 
Siyah çember 
Yuvarlak (6 mm. ve aşaiı 

.. (oluklu) 
Siyah ıaç 
Karfiçe 
Çinko 

-.--.--.-
16,
ll,50 
10,50 
27.-

DERİ "İşlenmiş .• 
(Kiloııram huabiledir) 

Köı"l• 

Kş. S. 
Sıtır 1 120,-

.. 11 ıos.-
Manda I 115.-

[! 100.-

Me•İn 

Elvan I"ad 60,-
.. il .. 40,-

Beyaz çekme 1 .. so.-
" .. Il .. 35,-

Sahtiyan 
Elvan l .. 75,-.. II " 55.-
Beyu J " 50.-.. JI .. 55.-

KİTRE 
(Kilosram b .. abiledir) 

Kı. S. 
Fi yor -.-
Beyaz 1 ııs.-.. JJ 95,-
Piyanto 54,-
Sarı 45,-
Gato -.-
Çamurlu 20.-

PATATES 

(Kiloıram hHebiledir) .. Kş. S . 
Kaba 5,50 

Ekstra • Ekıtra 4,50 
Ekstra 3,50 

Kş. S. 

SABUN 
(Kiloıram fıHabiledir) 

Kı. S. 
Zeytinyaeından J 24,50 

II -.-
Pirinıt'~ağmdan ~- -.-

SADEYAÖ 
(Kilo.ram hHabiledir) 

Urfa Taze 1 
lI 

M~rdin "Diarbekir ve ayarı 
Erzuru~ Kan erinmi, taze 
Erzurum: Karı erinmemı, taze 
Trabzon Taze 
Veietalin Yerli 

Kş. S. 
360.-
- .-

350.-
360.-

Kş. S. 
8 ,SO 
7.75 
8,50 
7,SO 
9,SO 
8 ,50 

16.50 
12.50 
12.25 
28.-

K,. S. 
150.-
125,-
125,-
110,-

85,-
45,-
90,-
45,-

115,-
75.-
75,-
65.-

Kı. S. 
-.-

125,-
110,-
60.-
47,50 
35.-
22,-

Kı. S. 
67,-

6,...-
5,-

Kı. S. 

Kı. S. 
25,50 
23,50 
ıs.-

Kş. S. 
90,-
85,-
90,-
80,-
65,-
68,-
47.-

eksik kalmaz. Birlikte aşağıya ine
lim, otel müdürlüğüne şikayet edi -
niz. Bu şikayetiniz aleyhimde dahi ol
sa kabul ediyorum. 

Kadın biraz düşündü, sonra açık
ça dedi ki: 

- Hayır, hayır, lüzumu yok. Siz 
otelde mi oturuyorsunuz? 

- Evet, 345 numaralı odada •. A
dım Marko Avisto .. 

Kadın bu ismi bir kere daha tek
rar ederek uzaklaştı. 

Nikol evine döndüğü zaman arka
daşı Larmona kendisini bekliyordu. 

- Ne var, ne yok? 
- İşler daha yolunda! Fakat kadın 

hemen farkına vardı. O kadar ki bir
den karşılaştık. 

- Sonra? 
- Benden şüphe ettiğini söyledi 

ama, şüphesinde de pek ileri gideme
di. 

Nikol cebinden ağrafı çıkardı, bir 
çekmeceye koydu. 

- Tabii geriye .vereceğiz. V erece
ğiz ama, bakalım bu ağraf meselesi 
ne reaksiyon yapacak? 

Telefon çaldı. Nikol hemen ahize
yi aldı: 

- Evet madam, benim .. Ağraf mı? 
Buldunuz mu? Doğrusu çok memnun 
oldum. Arzı hürmet ederim. 

TcJefonu kapattı ve gülmeye baş
ladı: 

- Ne diyor, biliyor musun? Ağra-

l ,...._ H-iki.-ye....ı..l __ B_i~_A_şk_, N~!~in~~~. J 

Semahat, annesinin boynuna sarrl -
dı. 

li vurdu, vurdu. 

Anası hareketsiz ka1ın~ya 1<~dar. 

_:Sonra bir kahkaha salıverd i. 

- Ah benim güzel anneciğim. şe
ker anneciğim, tonton anneciğim! di
yordu. 

Kocası on gün evvel ölen Semahat
te, annesi, ilk defa olarak böyle çılgın 
bir neş'e görüyordu. 

Fakat birdenbire durdu Zihn;nde 
bir ışık peyda olmuş gibi idrake ben· 
zeı bir ciddiyet içinde ölüye baktı. 

- Güzel kızım, şeker kızım, tonton 
kızım! 

Diye onu kucaklıyacak oldu. 

Kapıyı §iddetle açarak üst kata k<: 
şa koşa çıktı Halasının odasına eırdı. 
Sükunetle: 

Fakat birdenbire Semahatin elleri, 
annesinin boynuna yapışmış. parmak
ları kerpeten gibi kadıncağızm gırt
lağını sıkmağa ba§lamıştı. Gfü:leri bü
yüyen ana, ''deli mi oldu?" diye kızı
nın .Yüzüne, gözlerine baktı. 

- Ben çıldırdım galiba 1 dedi, anne· 
mi öldürdLim 1 

Semahat deli olmuştu: Yüzünün hü 
tün ince çizgileri sertleşerek ut kiri§i 
gibi gerilmiş, gözleri acayip bir parıl
tı ile şişerek evlerinden dışarı uğra
mış, dudaklarının kenarından ince bir 
köpüklü salya sızıyor. 

Anası güç hal ile boynunu kızının 
demirleşmiş parmaklarından kurtara
rak oda kapısına doğru koşuyordu. 

Semahat aynanın önünde duran 
uzun tunç heykeli kaptı. 

Yatağına girmiş olan halası fır 1 adı, 
kalktı ve aşağıya indi. 

Korkunç hakikati gözlerile gö·iin
ce: "Yetişin!" diye haykırarak eti 

alt kata indi. sokak kapısını açtı 
·ıe Tam dışarı çıkarken, havagaı' 

aydınlanan sok;ıtın yarı karanlığında, 
ayaklarının dibine yüksekten koıı~o
caman bir şey düştü . 

Dehşet içinde eğildi ve Semah~~ 
tanıdr. Çıldıran kız kendini er- 115 

kattan aşağı atmıştı 

Halası avazı çıktığı kadar hayklr· 
dı ve bayıldı. 

Mahalleli koştu. 

Polisler, tahkikat. 
Anası kapıdan çıkmadan heykeli iki 

elile birden tutarak havaya kaldırmış, 
olanca kuvvetile başına indirmişti. Halası hıçkırarak herkes,. bir te1' 

Semahatin ıanneai arkaya dog~ rn şey söylüyordu: A . a· se-
sendeledikten sonra yere yuvarlandı. - Kocasını çıldırasıya sever ı r 
~ından bir kan dalgası fışkırıyordu. mahat. Adam öltince Semahat d~Y ; 

Semahat 'bu sefer de annesinin yü-
namadı .. çıldırdı.. . mı ,, 

züne, ıakaklarma, alnına tunç heyke- Hakikat te, bu idi. 
=========================================~ 

fını bulmuş. Halbuki ağraf ıu çekme
cede değil mi yahu? Kadının şikayet 
etmediğine bakılırsa, bir rezalet çı
kartmak istemiyor demek .. 

- Halbuki mücevherin kayboldu-
ğunu biliyor tabii •. 

- Elbette .. 
- Ve çalındığını da iddia ediyor. 
- Evet. 
- Ve seni itham ediyor. 
- Evet. 
- O halde seni bir hırsız olarak 

biliyor. 
- Zaten ben de öyle bilmesini is-

. tiyordum. 
- Yok canım? 
- Tabii.. Planımı ·anlamadın mı? 
- Doğrusu, anlayamadım. 

- Halbuki gayet basit.. Bir defa 
Prensesin nazarı dikkatini celbetmek, 
merak ve tecessüsünü artırmak, ken
disinde kat'i bir itimat uyandırdıktan 
sonra, onun vasıtaıile Arsen Lilpertin 
yanına kadar varmak .. 

- Oyle ama, bu çok uzun sUrmiye· 
cek mi? 

- Ben de uzun sürmesin diye, böy 
le kısa yoldan gitmek istedim. Fakat 
ne ince iş 1 Doğrusu öyle dikkatli dav
ranmak lazım ki, en küçük bir falso 
yaptım mıydı, herşey bozulur. Fakat 
ben kendime güveniyorum. Sonra kim 
bilir ne meraklı sahneler görü -ı geçi
receğim. Arsen I.üpenin yanma ka-
dar sokulmak. onunla suç ortağı, hat-

Milli Türk Talebe Birliiİ 
Kongresi 

Mim Türk Talebe Birliğinin 50~. 
y~~tığı kongrede ~erd~ği k~r.a'. tn ~'/ 
cıbınce, idare heyetı seçılmesı ıçın a• 
atılmasına yarından itibı:.ren başla~.ıc 
caktır. Birlik merke1ine bir sr ılc 
konacak ve bir hafta burada kıt pc ri
olan sandığa bütün talebeler reyle 
ni atacaklardır. 
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So:ı:ı • 

Da.kik ........... ıı. 
FAYDALI 
BiLGiLER 

- ·--..-.-..-...._......, ____ ,.._,_.,.,._, ___ ,_, _ _,_...,._, __ , _ _,, ..... ~._.~•---.. .. -m-*m---.o-..._""-,_"...,..,,,__,, __ _,.,,/ lllJ!liil11cii 

D . . K b . . Pro!lram 
emırcıs a ınesı 

Yeni Kabinede Ne Çaldaris 
Ne de Kondilis Var 1 

k" AT~N~, ~O A. A. - Yeni kabine kesin olarak: şu ~e~ilde teş-
011 ~d1Itn1ştlr. Başbakan ve Dış ve Sü Bakanı Dem1rcıs, iç ve 

en1z Bakanı Triandafilos, Hava Bakanı Papamigospulos, Fi
nans Bakanı Nantsovnios, Ekonomi Bakanı Kanelopulos, Ta
~ Bakam Benakis, Genel Yardım Bakanı Bekazou, Tüze 
akanı Logetis' Kültür Bakam Balanosi. 
Yeni hükU.met bu Sa.hah kral huzurunda sadakat yemini ya

~acaktır. Bundan sonra umumi af ~ararnamesini neşredecek-
r. 

Peınircis ulusal asamblede Çaldaris ve Metaksas tarafından 
~üdafaa edilecektir. Hükumet, itimat reyi istiyece~tir. Menfi 

r rey verildiği takdirde asamble dağıtılacaktır. 

italya -
"•tt. ... . i . . . J" li. uır ya mur me11aımıne ırıruı-
to,9"iatılmalttadır. C•n.upta ~ I • 
1. ';"'lar uçalt harbinr. •h•mmıyet_ 
...._ •ilana •tmektedirl•r. /mparato_ 
"er henü.i: Habeı umumi ltarargahı 
At ala,,nadıiı öirenil•m•miftir. 
6i 01'efal Badogliyonun illt İfİ ecne -
,__._,...ahabirl•rin t•lral oe m•ktup 
~_,..Ör koymayı düfiinm•k 
it l na bakılırsa .an haberlerin 
,.;; l'Cln umumi ltarargahını müıkül 
ltp :1~11Jrie .alttuiu netİc••İn• 11an
" ·v.ırnalde ltalyanların 
:::::Ye!i nmdiki hald. ecph• ••ri. 
tca,. •Jrr ç•t•lerl• çarplf'"aya inhi • 
.ı ;trn•kt•dir. ltalyan tdliilerin
~~•yyıımun har•ketl•rinden 
Jlo,. ılm•ltt• olduğu da görülü • 
6 "ld· ltalyanlann ölümünü r•amen 
~~~i~l•ri Habeı kumandanının 
-~ta olduiu anlGfılıyor. ı 

Cephe gerisinde 

ayclklanmalar 
tit A.-.,..,a, 30 A ..A: - ltalyan oto. 
~· İf•al altındaki bölBel•r aha 
"iıa • ~· mahalaaa eı .... ı •. 
fe !' !"ndıye kadar rniNaade etmek. 
t İffı. Faltat, ceph• arkıuında1 mü
~i toplantılar il• ayaklanmalar 
~ . 6'!lduiuruian ltalyan ltomutan 
tiıa· lf•al altındaki bölBeler yerlile_ 
,_ıra •ilahtan tecrit edilmelerini em 

1'tiıtir. 

İtalyan koluna 

ansızın taarruz 
~ A.ddis - Abeba, 30 A. A. -
ğ·eltni bir tebliğin haber verdi
~~ göre, Musa Alinin şarkın
) ı sahranın kabileleri bir ltal
t ~ koluna ansızın taarruz ede-
t Püskürtmüşlerdir. 
~ 8~ çarpışmada yirmi Habeş 
~Yüz seksen üç 1 tal yan ölmüş-. 

l tal yan işgalindeki yer

lerde Ha beş kollan 
~ !ı.ıyan ordularının en ıol cenahın
tlıı bulunan Danakil kolunun itgali al

'~ bulunan bölgede elyevm bazı 
beı kollan bulunmaktadır. 
~ Seyyumun kuvvetleri, yüz ki

~ nıüfrezelere aynlmıılardır. Ve 
'iQ kuvvetler İtalyan hatlarının geri
l.... dt nakliye kollarını vurmaya ça
h!Otlar. Dağlar ve çalılıklar' İtal • 
~ karııtaıtıldan .zorluktan ar
~~dır. 

Habeş 
[Baştarafı birincide] 

itaJy3n tebliği 

Cenupta 
Roma, 30 A. A. - Neırolunan res

mi bir tebliğ, ltalyan hava kuvvet
lerinin Dagabor'u bombardıman ede
ı ek, cephane depolarını tahrib ettik
lerini teyit Ftmektedir. 

Şimalde 

Eritre cepheıinde, bir Italyan bö
lüğü, Ahara yakininde bir Habeş bö-
lüğünü mağlup etmiştir. · 

lkinci kolorduya mensup yerli kıt
alarla, ltalyan kıt'alan ~abeı kıt'a
larını bozguna uğratarak birçok eıir 
alrnııtardır. 

Bir çete 
Asmara, 30 A. A. ~ Resmen bil

dirildiğine göre, Maigeroho yakinin
de İtalyan hatları arasında bulunan 
l.ıir Habeş çeteıiyle Italyan askerleri 
arasında J:>ir çarpııma olmuştur, Ha
beşlerden birkaçı esir edilmiştir. 
Diğer taraftan beyan edildiiine gö

re, Ras Seyyum, Scba'dan Bora'ya git 
mistir. TP...,Men'in müftafauını bırak
maksızın Makalle'nin 35 mil güneyin
de bu!unan Aiba ve Atzala vadileri 
vasıtasiyle Ras Kassa ile irtibatını te
min etmeği tasarlamaktadır. 

Ras Seyyum ne fikirde? 

Adigrat, 30 A. A. - İtalyan kuv
vetleri, Ras Seyumun kıt'alarını kaç
mağa icbar ederek Tembien'in dağlık 
bölgesnie girmişlerdir. 

Maigohar yakınlarında lta1yan müf 
rezeleri Habet muhariplerini dağıt
mışlardır. Goharo nehri boyunca Ital
yan kıt'aları birçok Habeş esirleri al
mışlardır. 

Sah ve çarşamba günleri yağan 

yağmurlar ve çıkan fırtına Adua böl
gesindeki yollan bozmuştur. istihkam 
müfrezeleri yolları müstacelen tamir ... 
etmitlerdir. 

BUKREŞ 

12,10: Koro. 12,3:ı: Radyo orkestrası. 
13,0S: Dıniku orkestrası. 13,40: Spor ha
berleri. 13,SS: Konserin arkasL 14,15: Ha
berler. 14,30: Konserin arkalL 15: Son 
haberler. 17: Köylü proıramL 18: Stefa
ne:.ko orkcstrasL 19: Sozler. 19,15: Kon
serin devamı. 20: Haberler. 20,20: Tran
ıilvanya şarkıları. 20,45: Sozler. 21,0S: 
Carmcn korosu. 21,40: Neırca ve Draıai
nin eserlerinden piyano konseri. 22,0S: Rad 
yo 'l•ı (P " müziii). 

VARSOVA 

1 ı ,l:ı: Unutuıı .... ,. .. serlerden orkcetra 
konserı. 17,45: Mekteb koroıu. 18: Danı 
müziii. 18,40: Müzik bahıl. 19: Piyano • 
ıarkı. 19,30: Skeç. 20: Muhtelif ıözler. 20, 
30: Plak. 20,45: Sözler. 21: Bahriye ban
dosu. 21,45: Sözler. 22: Lemberıden: Sen 
p.oıram. 22,30: Seyyah celbi. 22,45: Spor 
haberleri. 23: Piyrn• arkL 23,30: Danı 
müzi&i. 

BUDAPESTE 

16,50: Süel konıeı. 17,30: Konferans. 
18: Pataky can Hl: Hıkiycler. 19,JO: 1eı
re Mıııyari çinıene orkcstraıL 20,35: le; 
bakanı tarafmdan söylev. 21: Lehar'm 
"Şen dul., opereti (Stüdyodan ve Laharm 
bizzat, idar•inde. 23,15: Haberler. ıpor 
23,45: Ber-tha sıılrn • kı:strası (Hafif mü· 
zik). 

HAMBURG 

17: Brell.l ...... ..ı~.ı ııakil. 17,50: "De Vils
ter Kerl,. adlı miızıkli skeç. 18,40: Sevi
len operetlerden ıarkılar (Strauss, Milö
har). 19,40: Spor. 19,50: Hava raporu. 20: 
Laypziıden nak 1. 21: Max Fiedler idare
s 'nde biıyük popüler konıer. 23: Haber
ler. 23,20: Alman - lıveç teniı ıampiyon
luiu netic~ıi (Reportaj). 23,40: Danı. 

LAYPZİG 

17: Hafif müzik. 18,30: Söder. 19: Şar
kılı fantazi müzik ve koro. 20: Köylü 
proıramı. 21: Spor. 21,10: Keman, viyo
lonsel, balalayka, ksilfon müziii (Sarkılı) 
23: Haberler. 23 ıı: Muıı htcn: Dans mü-
ziii. 

VİYANA 

18,45: Holzcr .ud;u u. estrasL 20: Ha
berler. 20,10: Orkestranın devamL 20,30: 
Müzikli müsabaka. 21: Şiir 21,05: "Hilde 
und Pı.,. adlı radyo piyesi. 23: Haberler. 
23,20: Sile ı ı J: Sözler. 24,35: 
Caz. 

BERLtN 

17: Breslau ı..an nakil. 19: Piyano ve 
klarinet ile Beethovcn, Brahma sonatları. 
19,45: Spor haberleri. 20: Koylüye neşri. 
yat "K11 ıünunde koylü.,. 21: Laypzııden 
nakil. 23: Haberler. 23,30: Danı ve hafit 
miüi.k. 1: Eileoccli havalar. 

BELGRAD 

17: Hafif müzik (Çaykovski, Temcn, 
Lui&"ini, Jı:rkevı), 19: Aktüalite. 19,30: 
Pıy,mo muzı11. 20: Laypzııden nakil. 21: 
Strausı un operetlerinclen. 23: Haberler. 
23,20: 1dmancılar konuıuyor. 23,40: Mıi· 
nihteı:ı: Da.as ve hafıf mıizi.k. 

MUNtH 

17: Hafif müzik. 19: Beethoven (Trio 
konser). 19,40: Spor. 20: "Liypziıden 
nakil. 21: Radyo orkestrası (Sopra.ıı - Te· 
nor - Bas ıeıler). 22,30: Aktüalite (plikl 
almma). 23: Haberler. 23,30: Danı ve re
ce muzıii. 

LANGENBERG 

17: Süel mu ... k. 19: Ekonomi. 20,15: 
Köylü konseri. 20,30: Muhtelif. 20 45: 
Spor haberleri. 21,10: Richard Vaın~rin 
"Tannhaeuıer (Tanhoyzcr) operası (or· 
kestra ile). 22: Skeç. 23: Haberler. 23,20: 
Beden spor. 23,40: Gece miıziii ve danı. 
24,30: Koro müzici. 

KISA 
. 

DALGALAR 
BERLIN 

Çalışma saatleri: Saat 10.45 - 14.20 : 
19, 74 m. ve 31, 45 m. Saat 15.00 - 18.35: 
31,38 m. Saat 19 - 23,35 : ~. 49 m. ve 
49, 83 m. 

Göklerin Fatihleri 

ilk Defa 22.500 Metroya 
Yükselen Amerikah Baloncular 
BuÇıkışta·Öyle Zamanlar Oldu ki,Hararet DÜştü, 
Düştü Balon Pencereleri Buzlarla Örtüldü! 
Telgraf haberleri, bundan birkaç 

gün evvel, iki Amerikalımn bir ıtra
tosfer uçuşu yaptıklarını ve dünya 
ucuş rekorunu kırdıklarını bildiriyor
du. İki Amerikalıya, bu uçuştan ıon
ra Amerika Cumhur Reisi kabul et
miş, kendilerini Amerika milleti na
mına tebrik etmişti. 

Bu harikulade uçuı hakkında Av -
rupa gazetelerinde gördüğümüz tna
lumatı aşağıya alıyoruz: 

Aylardanberi, Amerika hava ordu
su yüzbaşılarından Albert Stevens i
le Ovril A. Anderson dünyanın en bü
yük stratosfer balonu olan Explorer 
il ile bir rekor uçuşu yapmaya çalı
şıyorlardı. Bu uçuşu, iki arkadata A
merika hükümeti ile Co~rafya cemi
yeti yaptırıyorlardı. 

Balon Şimal Dakota hükumetinde 
Rapid City civarında bulunuyordu. 

İki yüzbaşı hergün balona bin bir 
alet yerleştiriyorlar, muayene ettiri
yorlardı. Bunların içinde en basit bir 
alet olan termometreden en mürekkep 
aletlere kadarı vardı. 
Herşey hazır olduktan ıonra uçu

şa müsait bir hava bulmak için altı 
hafta beklemek icap etti. Nihayet ra
sathaneler istenilen açık fakat ıoğuk 
bir gün olacağını haber verdiler. Bü· 
tün gece, mütehassıılar, elektrik zi
yaları altında muazzaın baloıw şişir· 
diler. Bu it için fevkalade bir aikkat 
sarfetmek lazımdı. 

-

, Zira, bundan evvel yapılan bir tec- ... 
rübe uçuşunda balon patlamış ve için
dekiler ölmüşlerdi. Explorer il o ge
ce 8500 metre mik'abı helium ile şi
şirildi. 

Saat dokruula 
Sabahın saat dokuzunda 7 ton ağır

lığında olan balon havalandı. On beş 
dakika içinde bin metreye yükıelmiı
ti. Saat 10,30 da 8000 metreyi bul -
mut. garp cenubu istikametine yol
lanmııtı. 

Artık balon dünyanın gözünden 
kaybolmuştu. Fakat onunla beraber 
havalanmış olan tayyareler balonun 
hareketlerini takip ediyorlar ve pek 
tabii tayyareler balondan •taiıda bu
lunuyorlardı. 

Uçarken armut ıeklinde olan ba
lon - balonun içine konulan helium o
nu tamamen şişirmemişti - gittikçe a
zalan bir tazyike maruz kaldığından 
şeklini değiştiriyordu ve yuvarlakla
şıyordu. 

Böylece 20,000 metre yüksekliği 
bulunca balonun şekli tamam bir yu
varlak olmuştu. 

Bu hadiseyi, dünya ile radyo vaaı
tasile daimi bir irtibat temin etmiş o
lan Stevena ile Anderaon haber ver
miılerdi. Ra~o merkezi iki ceıur 
yüzbatının mükilcmelerini radyo mer 
kezi vaaıtasile bütün Amerika halkına 
neşrediyo:-lardı. Seferin kumandanı 
yüzhPiı Stevenı olduğundan fenni i-

zahatr ve görüımeleri o yapıyordu. 
Fakat hazan da mikrofona yüzbaşı 
Anderson geçiyor, zevcesiJe görüte -
rek seferin muvaffakıyetinden onu ha
berdar ediyor ve temin ediyordu. 

Kii~k bir clelik 
Hava tertibatı iyi ifitillyordu. İki 

yihbatı balona bağlı yuvarlak bir ma
deni hücre içinde idiler. Bir ara, hüc
renin duvarında küçük bir delik oldu, 
fakat hemen tamir ettiler. Hava taz
yiki 27 milimetre civaya düşmüştü. 
Havada bir tek bulut yoktu, yalnız 
hafif bir rüzgar vardı. Gökyüzü balo
nun üst tarafında beyaz görünüyor
du, yanlarında ve altında koyu laci -
vert, hatta siyah bir renk alıyordu. 

Aletler mükemmel çalışıyorlardı. 
Radyo ile balonu takip edenler onla· 
rın iJlediklerini, itlerken çrkardıklan 
hafü çıtırtıları duyuyorlardı. 

Sılırdan GfGiı 
Hücrede hararet derecesi ııfırdan 

aıağı 6 ya düımüştü. Bunda bir fev
kaladelik yoktu.. Fakat balonun dıtın-

da hararet ıırırdan atağı 60 idi. z ... 
man zaman hücrenin pencerelerini 
buz tutuyor, dıtarının seyrini güçleı
tiriyordu. 

Balon yükıeliyord.u. Artık 22,500 
metre yüksekliğe varmıştı. Balonun 
içinde bulunanlar, aletleri güneşin 
huzmderine maruz bırakabilmek için 
balonu çevirmekte ıtfçlUkler çeltiyor
lardı. İniş için de güçlük çektiler. 
Çünkü hararetin daima ayni dereceyi 
muhafaza ettiği bir tabakaya rastla -
ını~lardı. ve inerken saniyede l 00 
metre olarak tahmin ettikleri sür'ati 
eıde edemıyorlardı. 

22,5 kilometroda ilk in•a• ·,,r 
Nihayet sekiz saat on beş dakika 

sonra saat 17 ,15 te, gün batarken, be
yaz ve muazzam bir kütle, günetin 
son ziyalan ile yaldu:lanan kırlar Ü· 
zerinde göründü. Siyah ve beyaza bo
yanmış hücrenin pencerelerinden iki 
baş göründü. Sonra bir kapı açıldı. 
İki kişi balondan indiler. 

Bunlar 22,5 kilometreye yükselmi9 
ilk insanlardı. 

230171 

24553 iki Ayda 10 Milyar Lira 
16.60 [Bqtarafı birincide) 

~n~mmıyeti yoktur. Hiçbir müstem. 
leke harbi teknik bak.mdan halva 
daha sefere batlar baılamaz, 200 
bin kitilik bir kuvvetin Habeşialan 
hudutlannda harbe hazır oldutunu 
görüvoruz. Bunda nbaşka İlalya, 
milli orduıunu da vüz binlerçe kiti 
ile de artırmııtır. 1935 ıeneaini ya• 
zmda, ltalya -membalarma göre, 
harp hazırh1dan 5 mily.tr lirete 
mal olmuftu. Şimdi de Afrikllnrn en 
fena bir mmtakaunda, yedi asker
lerle beraber 300,000 ki•İy• kadar 
yükselen bir ordu için ayda alb, ye
di yüz milyon liret aarfecliliyor. Bu.. 
na, ltalyada silah altına ahnanlan, 
Trabluıtaki 40,000 kiıilik kuvveti 
ve diiw maaraflan ilave edersek, 
ltalyanrn en az ayda bir milyar li
ret aarfettiii görülür.,, 

Kuştüyü yastık yüzile bera
ber 75 kuruş. Kuştüyü bir şilte, 
yorgan, yastık takımı 25 lira, 
kuştüyünün kilosu 75 kuruştur. 
Kuştüyü salon yastıkları bulu· 
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"I ergi 
Kaçakçılığı 

(Başı 1 incide) 
Iaıtırmıı ve 80 parçadan lazla rna
kina, motör ve saire satılığa çıka • 
rılmıttrr. Kullanıla kullanıla biraz 
kudretinden kaybeden makinala -
rın 12-13 parçasını Galatada kala
fat yerinde tornacı Harri, Mustafa 
ve kaynakçı lbrahim almıı, bir kıa 
mı da pertembe pazarında elektrik 
malzemesi tüccarı Panayot Zaharo 
puloaa satılmıotır. Bundan baıka, 
70 kadar motör, makina ve parça. 
ları muhtelif firmalara verilmit ve 
paraları tamamen kumpanyaca a • 
lınmııtır. 

Kaçakçılık ihbar ediliyor 
Yeni makinalar, kumpanya fab. 

rikasına yerleıtirildikten sonra, ge
çenlerde Beyo.~lu Finans tahakkuk 
direktörlüğüne bir ihbar yapılmrı. 
tır. Bu ihbarda kumpanyanın tut
maya mecbur olduğu resmi defter. 
ler Üzerinde birçok yolsuz iıler ya
pıldığı, yeni getirilen malzeme ve 
araç!ann cümrükten kaçırıldığı ve 
hatta kanunen hükümete verilmesi 
lazımgelen vergilerir. de verilmedi. 
ği iddia edilmiotir. 
Beyoğlu Finans tah:ıc:kuk direk

törlüğü, miktan • anm milyon lira
dan fazla olduğu söylenilen bu ka
çakçılığa derh~J el koymuı, ihbarı 
yapan adamı ıorguya çekmiıtir. 
ilk tahkikat arralarrnda iı. hakika. 
ten cümrükleri de alakadar ettiği 
için durumdan cümrükler tefti, he
yeti de haberdar edilmiı, ayrıca em 
niyet kaçakçılık bürosuna da malü_ 
mat verilmiıtir 

İhbarı yapan kim? 
İhban yapan kumpanya memur

larından biridir. Bu memur, kum • 
panyanın yr,,tığı bütün cizli itleri 
bildiğini aöylemit,. hatta madde 
madde bildiği yolauzlukları saymı' 
trr. Muhbir, kumpanya idaresind~ 
tutulan yüzden fazla defter)n iyi -
den iyiye tetkiki icap ettiğini ve in
celemeler yapılırsa. bütün yolsuz -
lukların meydana çıkarılacağını id
dia etmi§lİr. 

Tahakkuk he

yeti kuruluyor 
Yapılan ihbarın Önemi karşısın -

da hemen bir tetkik heyeti kurulma 
11 'erekli görülmüı, Finans Bakan
lığı bir finans espekterini lstanbula 
göndermi,tir. Gümrük espektörle -
rinl!len Cemil lmre, itin ıümrüğü il. • 
&'İlendiren safhalarile uğra~:naya 
memur edilmİ§, kaçakçılık bürosu 
c!a tahkik heyetine bir mütahasm 
vermiıtir. Gümrük muhafaza teıki
latı, yolsuzluk işi üzerinde büyiik 
bir alaka ıö~termis ve heyete gere 
ken bütün yardrmlan yapmıttrr. 

Tahkikat başlıyor 
Tahkik heyeti, her şeyden evvel 

Dofc kumpanyasının bütün defter. 
lerine el koyarak ite baılamıf. Kum 
panya direktör ve muhasebecisi ile 
n:uhaaebe memurlarını sorfuya çek 
miıtir. Bu arada tutulan defterle -
rin de tetkikine baılanmıt ve heyet 
Hüdavendigar hanınd• çalıpnala • 
rına devam elmi§tir. 

Tetkikatm ıimdiki durumuna gö
re, bazı idari yolsuzluklar yapıl _ 
dığı anlatılmıı olmakla beraber ke
sin bir sonuc: elde edilememiıtir. 
ileri sürüldüğü anlaşılan noksan • 
lar araarrıda çifte kasa defteri çif
te yevmiye defteri tutulduğu' da 
söylenmektedir: Maamafih, bütün 
defterler aıkı bır tetkikten geçiril _ 
medikten sonra, bunların hangisi -
nin hakiki ve hangisinin sahte def. 
ter olduğu hakkında henüz malü • 
mat verilememektedir. 

Netice bir haf taya 

• kadar belli olacak 
Derinle4tirilen t-.hkikat. aon bul. 

mut gibidir. Fakat, kumpanya a
leyhindeki ihbarlar her ,.ün art • 
maktadır. Tahkik heyeti, büroda 
icap eden bütün tetkikleri ilerlet • 
mektedir. Defterler Üzerinde ya • 
pılan aratlınnaların birkaç ıün için 
de sonuçlandırılacafı anlatılmakta
dır. Heyet, idari rnu•melatta gör • 
düğü yolsuzlukları tesbit etmiıtir. 
Çifte defter tutulduğu hakkındaki 
ihbarın doğru olduğu tahakkuk et-
miıtir. Fakat, bunun ne gibi mak -
aatlarla ve nevi ıizlemek maksa -

dile yapıldığı da araıtırılacak 
noktalar araaındadır. 

Kumpanya müş-. 
kül durumda 

HabeT verildiğine cöre, kumpan • 
ya aon zamanlarda oldukça mütkül 
bir vaziyete düAmüıtür. Bu son tah
kikattan aonra da bazı alet, makina 
ve araçlara hac:iz konduğu ileri sü _ 
rülmektedir. Alakadarlardan bazı
lan, ihbarm mahiyet itiba1'İle bo, ol 
duğunu iddia etmektedir. Bununla 
beraber yolauzluğun çok mahirane 
yapıldığı ve ince bir tetkik yapıl • 

madıkça anlaşılamıyacak surette İ§ 
lendiği temin ediliyon 

Mes'uller kimlerdir? 

Makineleri memlekete sokarken, 

Japon Elçisiyle Konuştuk: 

Japonya Daima Dünya Barı 
şının Korunmasını ister 1 

halde büyük bir rı"":\ket eseridir. 

• FJlçiliğin kıymetli erkanından M. 
Saito'nun delaletile Japon sefirile 
Ayaspaşadaki sefaretin geniş ve ra
hat koltuklu salonlannda karşıla§
tım ... 

Sefir. Japonlara na7ara:ı uzun bov
lu. sevimli çehreli bir zattir. Benim 
cantamı açıp ta kağıdı ve kalemi cı
kardrğımı eörünce. görlerinin hütün 
ışri'ınr c:ıokik hatların altında saklıya
rak güldü: 

- Mülakat mı. dedi ... Bunun için 
sehıon vok zannederim. 

Halbuki o, dip1om,.tca dfüıiinüvor
du. Diplomatca cfü1:1ün!irıce ıie bövle 
antarrla elbetteki mülakat vermenin 
sebebi voktu. Fı:ıkat h"n l?a7•ter:i ka
fa1:1:ı .. hareket edivo,.dum. Ve he"'"" 
müH\k:ıt vermek icirı hüviilr seheolı-r 
vardı. lki noktavı telif.etmek icin sÖ· 
ze şöule başlaıhm: -

- Hayır. sivasal bir mül~k::ı: İ<11te
mivorum. Suallerim r'l::ıha zi,,ı:tde ti
cari duruma aittir. Mesela Türkive 
itı- Tanonva arasrndıık• ticarrt miina
sebetleri h:ılrlı:•nda düşündüklerinizi 
sn.,lıor mİ!\iniz? 

Bu sual kendi<ıi ici., c::ızip olmuştu . 
Derhıı1 anl.ıttmaF.a bas-~ı:ıdı: 

- lki devlet arasmda ge<;en sene
nin sonlarm<la imzalanan muknvele
vi hir. esas itibarile cok memnunivet
b::ıh11 buluvoru?.. Bazı teferruat vardır 
ki. bunlar'r tadil etmek her ha·de da
ha iyi f'lac"' lctır. 

- Ne P'ibi teferruat? 
- 'Rnnlar <'.Ok ufaktcfıolç noltt:ıbr-

cl·r Fakat mn":"vl'1e unııırnivet itih.ıt
rile memnımivl'thah .. tır. Bu mnltavele 
hu """" de mer'i olı>raktır. R•·nÜn 
fı-•hedilme!Iİ ic:in mı•lrı>velc ?T'Üıt(i,.ti 

bitmerlcn iki av evvel ilı:I tarı:tftm bi
rinin bir itiraz vaom::ı•a Hizımdır. Yok
ııa muk:\vele otomatik bir surette de
vam eder ..• 

- Tanon mallıırmın Avrur.a piva
s;ı1::ırırırl"lci me•·kii etrafında hiraz i:~a
hat ır.tteocr misiniz? 

- Evet. df!•ı tiraretimizin birc:ok 
Avrıına devll'tle·Pe •nn sıon,.1rr :r.ar
fında rnk ;.,ı,: .. .,f ı-H;i!i muhakkaktır 

- J'~ıosela Mısırlz? 

- Mrııırla tir.art mib:;ııker:ıt ıi.evam 
etmektedir. K.,ı.,;reve huıuııi hir mu· 
rer~as 11ö.,~·y)p)ıı ve ""n .. :ı~,.reve 
1ı3cıtA'rır:,7 .. tir ~''""" \,~!ı':ı;;' '1..,, ~e ne 
d•r•ccyc kadar ilerlediğini bilmiyo-
rum. ••• ..; • ..,, ......... ....,6, .. 4 J 

- M•cırr Hiiltfınıeti Taoorı malları 
üzeri,.,• bir ''sü•taks" kovmuş ... 

- Müz?lcl'rat seyrini tak:n l'divor 
F"lı:at <ıim(liHk ne <ı•ldlrle iT'kic::ır et
ti~;.,e rl:ıi .. kat'i "":ıli'\matımrz yok. 

'Ktvmctli hpn" dintn.,,:ıtı vavet viL 
Tel lrı".11\U•ııvor. Gav~t t::ot-11 an!::ohvl)r· 
n•ı. ı:ı .. .,,:ı::o., C"'l:ır•t ı:tl:>r;ık . k~nd;..,;,,e 

Th·:ık c::,.-k ""lı:"":: ~ .. 1.ı.,.,.l" hir <ı••:ıl 

ııornı=-k j~terlim Filh,.)<-:ı,11 Tf7 .. 1c ~ark
t=t. ri.,le fannn ;pır:ıstn.J:ıl{\ hi\t;;., V"l

k;wli böv1e 1'ir t,.k <ıualin ccv"l,' ite 
hnl~ ... ,. ıo•m,.~c irrkln voktu. 'Rur>n'l 
ieiro hütHn hu hldiııe11'r;n zam:ın iti
h::ıriJe seyrini ve tarihini anlatmak 
l!zımdı .. 

"TJ .. .:>1' C:::1rk. ttÖr.İİ,..;; r'lıı":ı'" ;ı,,,,,...,ı 

Tapon diplomatının vüzünd,.ki biitiin 
hatlar ger1?in1•cıti ve tam tabii "ekli
nc gelerek ciddileşti . Bu mesele et
r~'---3~ r., .. ı,. ı.: • ., ...... ~·•lememek is-
tediği tamamen belJli idi. 

Uzak şark 

- Evet, dedi. Uzak Şark! 
Öyle ise ya?.ın ! Mesele tama
men mahallidir. Bu bir! Ve biz, 
Tokyo ile Nankin arasındaki 

bazı sakat muamele vaziyetleri ol
duğu anlatılmııtır. Fakat heyet, bu 
nun hakiki müsebbiplerini ve yapıl 
maıı için o:nir verenler olup olma -
dığını tesbit etmektedir. Muhtelif 
firmalara satılan motör, freze ve 
planya takımlarının aatııını yapan • 
larla bu malları alanlar tama.men 
aorcuya çekilmiılerdir. 
Tornacılardan birçoğu, dok kum

panyaaından aldıkları makinaları 
ne tekilde satın aldıklarını tahkik 
heyetine anlatmıılardır. 
Tah~ik heyeti, ıördüğü lüzum 

Üzerine satılan makinaların batka 
yerlere veril:nemesi ve kaldırılma. 
ması için ilgililere emir vermiı ve 
ıabıt varakalarile durumu teabit 
etmi~tir. Dok kumpanyasından ma
kina satın alan firmalar, yanların 
da bulunan makinalar için birer ke_ 
fil göstermi§lerdir. 

Sonuç 
-

Tahkikat aon bulunca netice an -
laıılacak, mes'ullor tamamen öğ • 
1'enilebilecektir. Sahte defter tu • 
tanlarla bunun için emir verenle _ 
rin de mes'ul olacaiı anla§ılmı§hr 

lıte alakalı görülen suçlular, ka
çakçılık ve muhasebei umumiye ka. 
nunlarile Türk ceza kanunu hüküm 
lerine göre ce:r.alandınlacaktrr. 

Tahkik heyeti. incelemeleri sonu
cunu hem finans, hem de gümrük 
ve inhisarlar vekaletine bildirec:ek • 
tir. 

(Baş tarafı birincide] 

müzakerelerin memnuniyetbahş 
ve tam bir anlaşmağa vasıl ola
cağını ümit etmekteyiz. Bu iki. 

Japon elçisi bu zamana kadar 
aldığım notlarla fazla alakadar 
olmadığı halde bu sözleri üze
rinde fazla durdu ve yazabilece
ğim şeyleri bir daha tekrarladı . 

- lki taraf için de memnuniyet-
bahş olacak mr?.. • 

Japon diplomatı yukardaki ibarele
rini bir defa daha söyledi... 

- Japonvanın Asyada büyük bir 
arazi geniflemesi ıiyasası takip et
tiği söyelniyor. 

- Hayır. 
- Oyle iıe Mançuko takip edi-

yor. 
Japon diplomatı: 
- Mançuko 1 diye söze başladı ... 
Sonra gülerek ilave etti: 
- Maçuko müzekker mi, miiennes 

midir? Le Mançuko mu? La Mançu
ko mu? .. 

Ve beklemeden şuruarı söyledi: 
- Ne Japonya, ne de Mançu

ko, bir arazi genişlemesi arzu
sunda değildir. Fakat hudutlar
da bir tehlike oldu mu bunu 
müdafaa ederler ... 

- Ne gibi tehlike? .. 
- Birçok tehlike olabilir. 
- Yani kızıl tehlike mi? 
- Kızıl tehlike ... Çinlilerin 

Japon aleyhtarı hareketleri ve 
saire ... İşte o zaman tedbirler 
alırız .. 

Şimali Çin eyaletlerinin muhtariye
ti bu tehlikeye karşı alınmış tedbir
ler miydi? Japon diplomatı bundan 
bahsetmek, daha doğrusu teferruata 
girmek istemedi. 

- Bir sual rlaha sormama müsaa
de eder misiniz? 

- Sovyet Rusya ile olan münase
betleriniz? 

Sovyet Rusya ve Japonya 

- Sovyet Rusya ile olan mü
nasebetlerimiz son zamanlarda 
çok iyileşmiştir. İki memleket 
arasındaki vaziyetin, iyi bir şe
kilde devam edeceğini ümit edi
yoruz. 

- Ruslar diyorlar ki Japonlar hu
dutta 200 bin asker tah§it etmişler .. 

Japon diplomatı bu suale bir gü
lümseme ile mukabele etti. Ben tek
rarladım: 

- Japonlar diyorlar ki Ruslar hu
dutta 250 bin asker tahşit etmişler. 

Japon diplomatı bu suale de bir gü
lümseme iie mukabele etti. 

Kendisine Çind~ki Japon ve lnıiliz 
menfaatleri hakkında bir sual sor
mak istiyordum. Mesela lngilterenin 
me§hur finans adamlarından Sir Fre
derich Leith Ross Çine 10 milyon is
terling kıymetinde ikraz yapmak için 
bu esnada Şanghayda bulunduğunu, 

Çin parasının gümüş esasından ayrrl
ması üzerine doğan finansal vaziyeti 
sormak istedim. Fakat Japon diplo
matı böyle teferruata girmek tarafta
rı görünmüyordu. 

Zecri tedbirler 

- Öyle ise son ekselans, bana bi
raz zecri tedbirlerden bahsederler mi? 
Japonya, ltalya hakkında takip edilen 
politikayı nasrl karşılıyor? 

- Japonya, Uluslar Sosyete
sinde bulunmadrkları halde yi
ne de daima, dünya barışının 
korunmasını ister ve J aponlarm 
her yapacakları şey, bu düşünce 
dahilinde hareket etmek olacak
tır. 

Vaziyetten hodbin bir endişe 
ile istifade etmek istemivoruz. 

- Bir son sual daha: Ya ltalya 
Habeş harbi? 

- Jtalya ile Habe1iıtan arasın. 
daki harbe srelince. Japonyanın bu 
İflc siyaıal bir ilgisi yoktur. 

Bana tam bir saat zamanını hasre
den kıymetli Japon diplomatını daha 
fazla yormak için kendimde cesaret 
bulamadım ve teşekkür ederek ya
nından ayrıldım. - Mümtaz F AIK 
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Radyo Mevsimi 

Var§OCJa radyoıunun ıpikerleri.nden 

Radyonun da bir mevsimi ol· 
duğunu söylemek caizdir. Fakat 
bu mevsimin eskisi kadar 
ehemmiyeti kalmamıtşrr'. Birkaç 
yıl evveline kadar, yani kısa 
dalgalı :adyo tekniğinin tama
mile tekemmül etmediği zaman
larda bir radyo mevsimi mevzu
ubahs idi. Çünkü eski sistem ve 
yalnız uzun ve orta dalgalı pos
taları bulan makinalar ile para
zitin fazla olduğu yaz aylarında 
uzak yerleri doğru dürüst dinle
mek mümkün değildi. Halbuki 
kısa dalgalı kısımları kuvvetli 
bulunan ve müsait günlerde 
Amerikayı bile dinliyebilen ma
kinalarla yazın en sıcak günle
rinde de en uzak Avrupa istasi
yonlarını almakta güçlük çekil
mez. Sonra uzun ve orta dalgalı 
istasiyonlar da eski vaziyette 
değildir. Bunların anten kudr~t
leri eskiye nazaran çok artmış 
ve gayrimüsait havalarda bile 

Budapeştc raclyoıuna yeni alınan 
ıpikcr Viktor Stankowitz 

en uzak yerlerden iyi dinlene
cek bir hale getirilmiştir. 

Bununla ' beraber bulunduğu
muz zamandan ilkbahara kadar-

Bachenski ıpi.ker makamında •. 

ki mevsimi radyo mevsimi ka
bul etmek yanlış değildir. Çün
kü birçok istasiyonlarm bulun· 
duğu orta ve uzun dalgalar gün
düzleri de oldukça iyi işitilirler. 

Alman radyolarında her vakit şar. 
kı ıöyliyen Bayan Erna Berger 

Bu itibarla kış aylarına radyo 
mevsimi deniyor. Bugünlerde 
orta ve uzun dalgalarda mükem
mel jimnastik derslerile sabah 
konserleri takip edilebiliyor. Av 
rupa radyolarında bütün gün ge
ce olduğu kadar. zengin bir pro
gram neşredilir. Meraklıları bu 
programı sabah saat ona kadar 
dinliyebilirler. Gece dinlenildiği 
kadar iyi işitilir. Öğleye doğru 
biraz bozulmakla beraber öğle
den sonra erken saatlerde birçok 
istasiyonlar tekrar dinlenmeğe 
başlar. Akşamları parazit hiç 
kalmaz. Hele tramvaydan biraz 
uzak bulunan evler şehir gürül
tülerine de uzak kalarak tam 
manasile radyodan istifade eder 
ler. Sabah konserlerinde ekseri
yetle hafif ve şen havalar dinle
tilmektedir. "' 

Sovyet Radyolarının 
• E n1 i s y o n 1 a r ı 

Dost Sovyetlerin ejder kuvvetinde
ki, her taraftan işitilen radyo istasi
yonları memleketimizden de gece ol
sun, gündüz olsun mükemmel olarak 
işitilirler. Sovyet radyoları yayımla
rının çoğunu müzikli emisyonlar te§
kil etmektedir. Bununla beraber bü
yük Moskova postası dünyanın her 
yerinde konuşulan dil erle yayımlar 
da bulunarak her dinleyici için fay
dalı olan mevzularda söylevler veri
lir. 

Sovyetler yayımlarına Istanbul sa

atile sabah 4.4,0 ta başlıyarak gecenin 
ikisine kadar devam ederler. 

Sovyet programındaki birçok emis
yonlar hergün ayni saatte tekerrür 
eder. Bununla beraber yayımın zen
ginliğine hiçbir suretle halel gelmez. 

Yayımlara başlanılırken günde bir 
kaç defa program okunur ve bunlar 
üzerinde ufaktefek kritiklerde bulu
nulur. Ilk konser 7.20 de başlar ve 
yarım aaat sürer. Bu konser klasik 
ve hafif Rus müziğfoden ibarettir. 
Bazan bunun yerine dünyanın en ta-
• nmmış mÜzisiyenlerinin plakların
dandır, hazan da senfonik plaklar 
dinletilir. 

Saat tam 8 de küçük radyo orkes
trasının konseri veri:ir. Buna üç gün
de bir Moskova operasının güzel ses
li solistleri de iştirak ederler ve po
püler şarkılar ile operet havaları söy
lerler. 9.15 te çocuklar için hususi 

bir program hazırlanır. Saat 10 dan 
10.30 a kadar (haftada iki defa) bir 
oda müziği konseri verilir. Diğer 5 
günün ikisinde operet, üçünde de 
şarkılı yayımlar yapılır. 

Saat 11.15 te haftada bir gün rad· 
yo için hazırlanmı§ bir opera adap
tasyonu, üçünde hafif müzik, diğer 
günlerde de oda müziğf verilir. Ayda 
iki defa da bu saatlerde senfonik kon
serlere rastlanır-. Yine bu saatte üç 
matinal opera piyesi dinletilir. 

Öğleden sonraki yayımlar saat 14 
te başlar. Bu saatlerde ekseriya caz 
müziği veya oda müziği i!litilir. Bun
dan ba§ka bu saatte ayda iki matinal 
senfonik konser ile üç diğer klasik 
konser verilir. 

Obür Sovyet merkezlerinin birço
ğunda da yarımşar saatlik caz dinle
tilir. Sonra yerli dinleyicilerin mek
tuplarına cevaplar verilir ve kendile· 
rine tavsiyelerde bulunulur. Baıı is
taaiyonlar da çocuk yayımlarını bu 
saatte yaparlar. 

Saat 17.15 le Avrupa ve Amerikan 
artistlerinin birinci sınıf artistleri ta· 
rafından anrejistre edilmiş plaklaı 
dinletilir. 

Bundan sonraki saatlere ait pro 
gram gazetemizde her hafta bulun 
duğundan ayrıca izahat vermcğe lü· 
zum görmüyoruz. 

T. BLEDA 

.. 
DUYUMLAR 

Geçen haftalarda Viyanada 
büyük bir radyo evi yaprlacağın~ 
bildirmiş ve binanın krokisinı 
koymuştuk. Bu binanın y;ıpısıll1 

Viyananm en büyük inşaat kutn· 
panyalarından biri olan Rell.a 
üzerine almış ve en yakın ~~r 
zamanda teslim etmeği taahhut 
etmiştir. Beş altı mimar, m?
hcndis ve radyo teknisiyeninı!l 
nezareti altında binanın yapısı· 
na baslanmıştır. Bütün radyo 
stüdyolarile büroları ve bütün 
diğer kısımlarının içerisinde b~· 
Junacağr bu bina Viyananın go· 
beği olan Argentinierstras~.e 
caddesindedir. Bu binamn önu· 
ne bir sinema alıcı makinesi ko
nacak ve makina yerin.den hiÇ 
oynatılmadan bes, on metre filn1 

üzerine binanın durumu hergün 
geçirilecektir. Böylelikle baş· 
!andığı günden bitimine kadar 
geçen bütün işler ve yapının ne 
suretle' yükselip tamamlanma· 
sr film üzerinde bulundurulrrıU' 
olacaktır. Yeni tekniğin bir abi· 
desi gibi binanın yükselişi ııer 
vakit için bir hatıra kalacaktır• 
Binanın 1936 yazında binatı111 

dış kısmmrn ehemmiyetli yerle· 
ri bitmiş bulunacak ve içerisi .de 
bunu takip eden altı ay ~çerisUl• 
de hazırlanacaktır. 

Macaristanda televizyon 
Macar radyosu, Budapeştede 

bir televizyon postası yapm~:. 
üzeredir. Bunun için bu teknt~1 

incelemek için birkaç radyo nıu· 
tehassısı İngiltere, Fransa ~e 
Holandaya hareket etmişlerdıt• 

Habeşistandan radyo 
reportajları . 

Paris - Soir gazetesinin A~~s: 
ababa aytarı Alex Virot 10 gun 
de Adisababaya gitmiş ve radY0 

telefon kablosile hergün !stan· 
bul saatile 21.25 te oradaki du• 
rumu Parise bildiımektedir. Af 
ni yayım43 l metreli Paris P. 

1 
• 

T. postası tarafından da yaY1 
• 

maktadır. 

Mühlaker posta11nda 
tamirat 

Stutgart (Mühlaker )radY0 

. f rtı· 
istasiyonunun anten kulesı 1d J1 
nadan devrilmişti. Bu yiiz e

3
_ 

St.utgart postası adama~ı~ll ~e· 
mıre muhtaçtır ve tamır!t'l <Y 

vam ettiği müddetçe ·.un P~it' 
gramla çalışamıyacaktır. a 
müddet Stutgart 17 den sonr 1< 
program neşretmeğe baş!ıyac~ .. 
gündüzleri anten kulesinın JtlO 
tajma devam edilecektir. ,,,,, 
-------=========-===---

Satıhk piyano 
K11a kuyruklu - ıeyabat ~o.I•· 

yııile fiatının dörtte bırıoe 
aablıkhr .l\'. açkapalaı 1 nci k•P' 

15 No ya müracaat 

Dr. Hafız Cemal 
DAHiLiYE MOTEHASSISl 

(2 30 
Pazardan başka günlerde ıo.+) 

dan 6) ya İıtanbul Divanyol.u d( has 
yeni numaralı hususi kabines~n :,bab 
talara bakar. Salı, Cumar.te~ıf karıY' 
(9,30 - 12) saatleri bakıkı ~ e rnıı· 
mahsustur, Herkesin haline gor ev ıe· 
amele olunur. Muayenehane ve 044. 
lefonu 22398. Kışlık telefon 21 g715 

_......--:: 
--------------------~ 

OOKIOR 
RUSÇUKLU 
Hakkı UZEL 

ııarı"· 
Galataısarayda Kanı:uk ceza 

3 1111 
<arşısında Sahne sokağında 

rnara 

l .. •m•a•r•a•h•ampma•r•t•rmmamn•rl• a .. 1 .. n•ulll"i? ~ 311, 

--AKSA 
müesseseıerı 

•ıır 
~fitün kıtaplarmızı . L~~rlı" 
ioıyanıtı, Ecnebı Y~ oP 

iıanlarda oazete ye rrıecll1 
o ' tlt 

!aranızı en ıy• şer•• . de 
~kba muesseseterın 
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• Her akşam Ramazan münasebetile 

EFTAL YA SADi bea;: .. ,r Biment 

Çagv layan (Eski ~ule.n .Rujda) 
dınleyımz. 

Danslı zeybek türküler, Deniz kızı tarafmdar 
> Telefon: 40331 

Devlet Demİryolları ve Limanları işletme 
Umum ldcSreai ilanlan 

Muhammen bedelleri yekunu 108000 lira tutan üç 
guruptan mürekkep Sıvas atelyesine ait bir kısım tezgah, 
kapalı zarf usuliyle aşatıda yazılı tarih ve saatlerde An
kara İdare binasında ihale edilecektir. 
G Muhammen Muvakkat Eksiltme gün ve saati Şartneme fiatı 

rup bedel teminat 
1 58000 Lira 4150 Lira 10-1-936 saat 10 290 kuruş 
2 15000 ,, 1125 ,, 10-1-936 ,, 15 Parasız 
3 35000 ,, 2625 ,, 11-1-936 ,, 1(} 175 kuruş 

Bu işe girmek istiyenlerin her gurup için ayrı muvakkat 
terninat ile kanunun tayin ettiği vesikalar, kanunun dör
düncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini eksiltme 
ıc;in tayin olunan saatten bir saat evvelsine kadar Cer Da
iresi Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler yukarda yazılı btdeller muka
bilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden alınabilir. 

( 3 4 4 4 ) ( 7 3 9 1 ) 9835 

2700 Kilo Sığır Eti 
Askeri Fabrikalar lstanbul Satın
nıa komisyonundan: 

Muhammen bedeli 828 ilra 90 kuruş olan 2700 kilo sı
itı eti Salı pazarında Askeri fabrikalar yollamasında Sa
t•nalma komisyonu tarafından 6 Birincikanun 935 cuma 
günü saat 15 te açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklile
rın yüzde.7,5 muvakkat teminatı olan (altmış iki) lira 
1 i kuruşu Beyoğlu malmüdürlüğüne yatırarak makbu-

2Unu ve 2490 numaralı kanunun istediği vesaikle o gün 
"e saatte komisyonda bulunmaları ( 7261) 9849 

Huntazam 
1~ı~ taıhsil takip etmeksizin Lıse sınıf bitirme ve 

01R,unluk sınavlarına hariçten girecek gençloıi bu sınavlara ha-
2111a.ınak üzere (Yuca Ulkü) Lisesinde bir (Kazırlrkı sınıfı) 
Q;r 1rnıştır. . . 
. tğrem saatleri, iş sahiplerinin de bu öğremlerı takıp ctmcle

tinc müsaade edecek şekilde tesbit olunmuştur. 
b Öğret nenleri en kuvvetli Lise <.ğretmenleridir. Kayıt ve ka

Ul §artlarını C:ğrcnmek, kaydolurunak için her gün (15,30) ~an 
•onra Yuca Ulk:.i Lisesi muamelat bürosuna başvurulabilir. 
Oğranlcre Birincikanunun beşine~ Perşembe günü başlana

ta.ktır. 

liayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

liundan böyle, en büyük felaket olan öiüm ve malQliyetin 
~arından çoluğunuzu, çocuğunU%U, kendinizi ve yakinlerinizi : 

.,_alüliyeti de Temin Eden Senelik Te· 
meHQlii Tam Muhtelit Sigorta 

he koruyabilirsiniz •• Bu sigortayı memleketimizde yegine tatbik 
tden: 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

hMalı bu ,.ı nevi ile bayat ıigortalarmda mühim bir inlnlip yapmqtır. 
tClnki bu sigorta ile : 
01ilın ve malQliyet temin olunur - her sene nakdi temettil verilir -

'1fat halinde müemmen mebliğ derhal ödenir - mukavelenamenin hitı· 'da aigortalı hayatta bulunurS3 ve malüliyete uğramamıt iıc müem· 
"- Dıcblii % 10 fazlasiyle tediye olunur - muvakkat ve daimi malQliyet 
~ttınce ücret ılınmu - daimi maluliyet halinde müemmen mcbli&ın ,•o u senelik irat olarak veriliı ve vefatta ve ya mukHelenamenln biti· 

da ınüemmen meblii yene tamamen ödenir. 

Diierlerinden çok üstün faideleri olan bu sigortanızı 
>•Ptuınak üzere şu adreslere müracaat ediniz : 

Anadolu Sigorta Şirketi 

~\llftıelit merkezi : tıtanbul. 4 üncü Vakıf han Telef. : 20531 
Urnumi acentalığı ; Galata, Unyon han. Telefon: 44888 '--=--- 8722 

l1tnwni neşriyat ve vazı i•lcri Müdürü: Etem l:szet BENICf 
Gazctec.ılik ve matbaacılık T. A.. Şirlrcti, İstanbul, Ankara cad· 

desi. 100.- Basıldıfı ver : TAN matbaası. 

i Deniz Levazım Satınalma komıs
yonundan: 

Mikdan Tahmin Bd. M. Teminat Eksiltme Gün Saati 
He)'beNada. 

Süt: daıki erat ve • 
talebe için. 10.000 Kg. 1200 Lina 90 Lira 17-12-935 14 

lıtanbulda-

Süt: ki talebe V6 

erat için. 20.000 Kg. 2400 Lira 180 Lira 17-12-935 15 

Yoğurt: ,, 10.000 Kg. 2100 Ura 157,50 Lira 17-12-935 15 

Yukarda yazılı süt ve yoğurt hizalarında yazı\ı günde 
açık eksiltme ile alınacaktır. Şartnamesini görmek iste
yenler her gün ve eksiltmeye girecekler işbu gün ve sa
atta teminat makbuz veya mektuplarile Komisyon Baş-
kanlığına müracaatları. ( 7 5 9 2) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Cibali Tütün Fabrikası için alınacak bir adet har

man makinesi açık eksiltme suretile münakasaya konul
muştur. 

2 - Tahmin olunan bedel 4000 liradır. 
3 - Eksiltme şartname ve resimleri parasız olarak 

Kabataşta levazım ve mübayaat şubesinden verilir. 
4 - Eksiltme 8-1-936 çarşamba günü saat 15 te Ka

bataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin fiatsiz tekliflerini bir hafta evvel Tü
tün Fabrikalar şubesine vermeleri ve eksiltme için de % 
7 ,5 güvenme paralarile birlikte muayyen gün ve saatte 
mezkur komisyona gelmeleri. ( 7 4 2 9) 9834 

lstanbul Ko mutanhğı 
Satınalma Komiayonu 

ilanları 

Muhtelif cins kantar ve 
terazi ve teferrüatı alınacak
tır. Muhammen tutarı 2487 
lira 5 O kuruştur. İlk teminat 
18 7 liradır. Şartnamesi Ko
misyonda görülebilir. Ek
siltmesi 18 Birincikanun 
935 Çarşamba günü saat 15 
dedir. Eksiltmeye girecekle
rin İlk temiant makbuzlarile 
beraber belli gün ve vakti 
muayyende PınCiıklıôa Sa
tınalma Komisyonuna gel -
meleri. (759r,--

• • * 
İstanbul komutanlığına 

bağlı birliklerin motörlü va
sıtaları için alınacak olan 
33500 kilo benzini vermeği 
istekli ot 1nlann verdikleri 
fiat tahminden yüksek olma 
sından dolayı ihale edilmi
yerek iktisat işlerinden alı
nacak rayica nazaran tekrar 
ilanına karar verilen 33500 
kilo benzin kapalı zarfla alı
nacaktır. Muhammen tuta
n 12, 7 30 liradır. İlk temi
natı 955 liradır. Şartname
si komisyonda görülebilir. 
Eksiltmesi 6-12-935 cuma 
günü saat 16 dadır. Eksilt
meye gireceklerin ilk temi
nat makbuz veya mektubile 
'2490 No. lu kanunun 2. 3 
cü maddelerindeki vesaikle 
birlikte teklif mektuplarını 
belli gün ve ihale saatinden 
en az bir saat evveline kadar 
Fındıklıda Satınalma komis 
yon una vermeleri. ( 7 3 4 2) 

9864 
••• 

İstanbul komutanlığı bir-
likleri için alınacağı evvelce 
ilin edilmiş olan ve ihale gü 
nü isteklisi çıkmıyan 27.000 
kilo sabun kapalı zarf ile alı
nacaktır. Muhammin tutarı 
7 42 5 liradır. İlk teminatı 
557 liradır. Eksiltmesi 6-
12-935 cuma günü saat 11 
dedir. Şartnamesi komisyon· 
da görülebilir. Eksiltmeye 
gireceklerin ilk teminat 
makbuz veya mektubile 
2490 No. lu kanunun 2, 3 
cü maddelerindeki vesaikle 
birlikte teklif mektuplarını 
tielli gün ve ihale saatinden 
en az bir saat evveline kadar 
Fındıklıda Satınalma komis 
yon una vermeleri. ( 7 3 4 3) 

9865 

latanbul Har•ci Askeri 
Kıtaab ilanlan 

Hepsine biçilen eder yüz 
elli bin lira olan 400 il: 
600 bin metre çamaşırlık 
bez kapalı zarfla eksiltme -
ye konulmuştur. İhalesi 4 
Birincikanun 935 çarşamba 
günü saat 15 tedir. İlk inanç 
parası 87 50 liradır. Şartna
me 7 50 kuruşa M. M. V. 
Satınalma komisyonundan 
alınır. Eksiltmeye girecek -
ıer ilk inanç p~rası mektup 
veya makbuzlarile kanunun 
2 ve 3 maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatin
den bir ~aat evvel Ankara -
da M. M. V. Satınalma ko
misyonuna vermeleri. 
(458) 7239) 9845 

• *. 
Hepsine biçilen eder 100 

bin lira olan 300 ila 400 bin 
metre çamaşırlık bez kapalı 
zarfla eksiltmeye konul
muştur. İhalesi 4 Birincika
nun 935 çarşamba günü sa
at 14,30 dadır. İlk inanç pa
rası 6250 liradır. Şartname 
beş liraya M. M. V. Satınal
ma komisyonundan alınır. 
Eksiltmeye girecekler ilk i
nanç parası mektup veya 
makbuzlarile kanunun 2 ve 
3 maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte teklif mektup
larını ihale saatinden bir sa
at evvel Ankarada M. M. V. 
Satmalma komisyonuna ver 
mel eri. ( 4 S 9 ) ( 7 2 4 O ) 

9846 

ıı * * 
Kırklarelinde her biri 

225 şer tonluk ve üçer tak
sitli 4 şartname ile eksiltme
ye konulan unların kapalı 

zarfla ihalesi 16 - 12 - 9 3 5 
Pazartesi günü yapılacaktır. 
Eksiltmeye girmek isteyen
ler ihale günü teklif mek
tupları ile kanuni belgeleri 
saat 14 de kadar Komisyon 
Reisliğine vermeli ve saat 
15 de Komisyonda bulunma 
sı tahmin edilen bir kilo un 
fiatı 16 kuruş 62 santimdir. 
İlk teminatı 2805 liradır. 
Şartnameleri K. Eli Satınal
ma Komisyonunda her gün 
görülebilir. ( 490-) ( 7605) 

Daktilo Alınacak 
Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya 

Fakültesi Dekanllğından: 
Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi için müsa-

baka ile bir Daktilo alınacaktır. Ücret ayda 100 liradır. 
Şartlar: 
ı - Makine ile yanlışsız ve çabuk yazmak, 
2 - Türkçe ve Almancayı iyi bilmek, 
3 - Müsavi vaziyette olanlar arasında ikinci bir ec· 

nebi lisan alarak Fransızca veya İngilizce bilenler ter· 
cih edilecektir. Müsabaka Ankarada Evkaf Apartıma
mndaki Fakültede 9 - 12 - 1935 Paiartesi günü saat 
1 O da yapılacaktır. \ 

İstekliler istidalarını müsabaka gününe kadar FakHl
te İdaresine vermiş veya göndermiş olmalıdırlar. Müsa
bakaya gireceklerin cepheden alınmış fotoğraflarile bir· 
likte saat 9 da Fakültede bulunmaları lazımdır. 

(7569) (3500) 

istanbul 3 üncü icra me
murluğundan: 

Yeminli üç ehli vukuf tarafından tamamına 4256 lira 
kıymet takdir edilen Sangüzel lskenderpaşa mahallesi 
Kıztaşı sokağı eski 58 - 58 m. 58 m. 58 m yeni 16 - 18 
N o. lı kagir boyahane açık arttırmaya vazedilmiş oldu
ğundan 2 - 1 - 936 tarihine müsadif Perşembe günü saat 
14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edile
cektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 7 5 
ini bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. 
Aksi takdirde en son arttıranıtı taahhüdü bakı kalmak 
üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 1 7 - 1 .. 
936 tarihine müsadif Cuma günü saat 14 ten 16ya kadar 
keza dairemizde yapılacak 2nci açık arttırmasında arttır
ma bedeli kıymeti muhammenenin o/o 7 5ni bulmadığı tak 
dirde satış 2280 No. h kanun ahkamına tevfikan geri 
bırakılIP. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek iste
yenlerin kıymeti muhammenenin % 7, S nispetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu hirr :ı. 
bulunmaları lazımdır. Haklan Tapu sicilli ile sabit ol
mıyan ipotekli alacaklarda diğer alikadaranın ve irtif~k 
hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususiyle faiz ve ma
sarife dair olan iddialarını evrakı müspiteleri ile birlikte 
ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlik
te dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takditde haklan 
Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar Sfltış bedelinin • paylaş
masından hariç kalırlar. Müterakim vere-i, ~ tenviriye. 
tanzifiyeden mütevellit J3elediye rüsumu ve vakıf icaresi 
bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malfımat 
almak isteyenler 18 - 12 - 935 tarihinden itibaren her
kesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak art
tırma şartnamesi ile 34 - 1967 No. h dosyaya müraca
atla mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan 
olunur. ( 7614) 

lstanbul 3 iincii icra memurlu§undan: 

Emniyet Sandığına 
1700 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli oh1 r> 

paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamına 5820 li
ra kıymet takdir edilen Kadıköyde Rasimpaşa mahalle
sinde Halit ağa Mısırlı oğlu sokağında eski 18 No. yeni 
9 numaralarla murakkam bir ev tamamı açık arttırma -
ya vazedilmiştir. 

Art~ırma peşindir. Arttırmaya h;tirak edecek müşte
rilerin kıymeti muhammenenin <fo 7, 5 nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil 
olmaları icap eder. Müterakim Jergi, tanzifat, tenvfriye 
ve vakıf borçlan borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 
18 - 12 - 935 tarihine müsadif Çarşamba günü Dairede 
mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 
2 - 1 - 936 tarihine müsadif Perşembe günü dairemizde 
saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci arttırma
da bedel, kıymeti muhammenenin <fo 7 5 ini bulduğu 
takdirde tüste bırakılır. Aksi takdirde son arttıranrn 
teahhüdü bakı kalmak üzere arttırma on beş gün daha 
temdit edilerek 17 - 1 - 936 tarihine müsadif Cuma gü
nü saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacaj ikinci art
tırma neticesinde en çok arttıranın üstünde bırakılacak
tır. 2004 numaralı İcra ve İflas kanununun 126 ıncı 
maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit olmıyan 
ipotekil alacaklarla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve masarife da
ir olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfın
da evrakı müsbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerilt! sabit ol-
mıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç k::ıh rJar. 
Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret o · rı 
Be1ediye rüsumu ve vakıf icaresi bedeli müzavedea' , 
tenzil olunur. Daha fazla malumat aJmak istiven'c 1 

35 - 659 numaralı dosyada mevcut evrak ve m a h all ~ 
haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlayac" k · · ı 
ilan olunur. (7613) 
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M sim·n En s··y··k Fırs ti 
SuMER BANK 

Yerli Mallar Pazarları 
1 ikinci Kanundan itibaren 

ikramiyeli Satışlara başlıyor 
lstanbul - Beyoğlu - Karaköy mağa
zalarında her ayın 3 ünde bütün 
satışlar müşterilere eşya olarak 

01° Yüz bedava iade edilecektir 
Beş Para Vermeden istediğiniz 

her Şeyi Alabilirsiniz 
'°)'~· .; ~r . . ...... . ·:. .. .. .. .. ,. . . . . , . . . 

() 
N 

~--"!!!"--~~~ . " 
akıbet• .. -· ..,,. . 

' 

ILArtLA R 1 

Arayıp bulamadığmız şey hem kon 
forlu, hem havadar hem ucuz 

Kira~ık Apartmanlar 
Şişli Bomonti Bulgar çarşı Efe so

kak 46-48 telefon 49309. 
9816 

Kanarye sevenlere - Sarı, be _ 
yaz, turunç renklerde güze) öten 
Cerman cinsi kanarye1er ve damız. 
Jık dişileri vardır. Türkiyenin her 
tarafına gönderilir. 

Adres: B. K. Cebeci Demirlibah. 
çe Beyoğlu, No. 10 - A. Ankara 

9817 

Zayi - Istanbul Ziraat Bankasın
dan Cansen adına alman 1567 No. lı 
tasarruf cüzdana zayi olmuştur. Ye· 
nisini çıkaracağımdan eskisinin hük

lstanbul Levazım Amirliği 
Satmalma 

Komisyonu ilanları 

Kırıkkale Askeri San'at
lar okulu için 18 kalem fizik 
1 O kalem tabiiye ders mal
zemesi 6 İkincikanun 936 
pazartesi günü saat 14 te 
dÇık eksiltme ile alınacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 9 6 4 
liradır. İlk teminatı 72 lira 
3 O kuruştur. Şartnamesi ko
misyonda görülebilir. İstek-
ilerin belli saatte komisyo

na gelmeleri. 
(266) (7244) 9847 

"' * * 
Tophane Askeri Fırının 

bazı aksamının tamiri 13 -
12 - 935 Cuma günü saat 14 
de Tophanede Satınalma 
Komisyonunda açık eksilt
me ile yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 4"50 lira 72 kuruştur. 
İlk teminatı 33 lira 80 ku
ruştur. Şartname ve keşifna
mesi Komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin belli saatte 
Komisyona gef meleri. 
(300) (7518) 9883 

* .... 
Dikimevlerinde biriken 

24204 kilo pamuklu 25861 
kilo yünlü kırpıntı 1 2 - 12 -
935 Perşembe günü saat 
14.30 da Tophanede Satın
alma Komisyonunda açık 
eksiltme ile satılacaktır. Her 
ikisinin tahmin bedeli 4231 
lira 3 O kuruştur. İlk temina
tı 31 7 lira 3 5 kuruştur. Şart
name Komisyonda kırpıntı
lar Defterdarda ve Topha
nede dikim evlerinde görüle
bilir. İsteklilerin belli saatt< 
Komisyona gelmeleri. 
(296) (8519) 9884 

* * * 
Harbiye okulu için 4 ton 

beyaz 3 ton kaşar peyniri Dişlerinizi kaplıyan k r tabakası 
ıinek katı Jarı g bi yapışk11ndır 

f\ılikropları çt ker, muhafaza eder 
ve be•ler Oil niıi d şler inız n ze· 
rinde gezd rıuen z bu tabakayı 

aız de bısseder. nız 

Tehlike ba, göstermiş dem 0 ktir 
Bır gün her şey olup bi ttikten 
ıonra dişlerinııın donuk ıarı bir 
renk aldı'~ını göreceksiniz Bunu 
d ş •krıları ve bir çok vahim 
hastalıklar tak p edecektir 

Cansen adına velisi 12 - 12 - 9 3 5. Perşembe gü-
AFIFE nü saat 14 de Tophanede Sa-

mü yoktur. 

Li 
S1zi bu tthlikelerden kurtaracak yt-ğane diş macunudur Dişİeriniz ı 
temizler, perıatır, mıkroplart öldürür, da, etlnioi kuvvc.atlendirir Günde 
iki defa J..adyolın kullanmakla pek k !la bir 'ZHman içinde bakıkaten 

beyaz parlak ve ve temiz di•lere aahip olursunuz 
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Senelik muham- Muvakat 
men kirası teminatı 

Kapalı Çarşıcla Gelincik sokağında 
27 N. ıı dükkan 12 0,90 
Tahta kalede Rüsternpaşa M. Canbaz 
han S. 43 N. dükkan 780 58,50 

Aaemı ıktıdar 
ve 

Bel gevşekliğine 

trnalma Komisyonunda açık 
eksiltme ile alınacaktır. Her 
ikisinin tahmin bedeli 3200 
liradır. İlk teminatı 240 li
radır. Şartnamesi Komis
yonda görülebilir. İsteklile
rin belli saatte Komisyona 

• at"tlat Galata posta kutus• gelmeleri. ( 298) ( 7521) 

------ 1'255 l 9885 

HORMOBiN 

:10!.i ••• 

İstanbul Asliye 6 mcı Hukuk Mah
kemesinden: Fikriye tarafından koca
sı Şehremini Baruthane yokuşu il 
numarada oturan Ali oğlu Hasan a
leyhine açılan boşanma davasının 
tahkikatına müddeialeyhin ikamet
gahının meçhuliyetine mebni daveti
yenin on gün müddetle ilanen tebli
ğine ve tahkikatın 17 - 1 - 935 
Pazartesi saat 10 talikına karar ve
rilmiş ve davetiyenin bir nüshası da 
mahkeme diyanhanesine asılmış bu
lunduğundan muayyen gün ve saatte 
asliye 6 mcı hukuk mahkemesinde 
bulunması ve aksi takdirde tahkikata 
gıyabında bakılacağı lüzumu tebliğ 
yerine ilan olunur. (17185) 

Zayi - 20 İkinciteşrin 935 Çar-

Harbiye Okulu için 17 
ton sade yağı 20 - 12 - 935 
Cuma günü saat 15 de Top
hanede Satınalma Komisyo
nunda kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Tahmin 
bedeli 15 3 O O liradır. İlk te
minatı 114 7 buçuk liradır. 
Şartname ve nümunesi ko
misyonda görülebilir. İstek
lilerin kanui vesikalarile bir
likte ihale saatinden bir sa
at evvel tekliflerini komis
yona vermeleri. ( 3 O 9) 

(7545) 

Çifte Spiralli yeni O 5 R A M " D ,, 
IAmbaları Elektrik cereyanından 
Azamf derecede istifade temin 
ederler. Çifte Spiralli olmaları sa
yesinde ucuz IAmbalara nazaran 
•ı. 40 daha ucuzdurlar. O 5 R A M 
" D ,, ampullerini tsrcih etmeniz 
klrınız icabıdır. Amballjı üzerin· 
deki "D,, işaretine dikkat .ediniz. 

il 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Satınalma komisyonundan: 

J\.ierkezimiz ve Tahaffuzhaneler için 7 5 ila 100 adet 
yerli malı battaniye ve 7 5 ila 100 adet yerli amerikan be· 
zınden nevresim yaptırılacaktır. 

A - Battaniyelerin tahmini bedeli beheri 7 50 ve nev· 
resimlerin 3 9 O kuru.ştur. 

B - Bunların nümuneleri merkezimizden verilecek 
ve şartnameleri de parasız olarak merkez levazımından 
alınacaktır. 

C - Eksiltme 15 Birincikanun 935 çarşamba günü 
saat 14 te Galatada Kara Mustafa paşa sokağında İstan· 
bul Lımanı Sahil Sıhhiye merkezi satınalma komisyo .. 
nunda ayrı ayrı yapılacaktır. 

D -- Eksiltme açık olacaktır. 
E - Battaniyelerin muvakkat teminatı 5 7, nevrec-· n .. 

lerin 39 liradır. 
F - Eksiltmeye gireceklerin peyler silrülmeğe başla• 

madan muvakkat teminatlarını yatırmaları lazımdır. 
( 7287) 9831 

YERLi ALI 
GISLAVED 

Dünyanın en sağlam 
lastikleri 

MODA 

GISLAVED 
yerine başka ınark• 

veriyorlar. 
Aldanmayınız 

GISLAVED 
Markasına dikkat 

ediniz. 

Şoşo N LAR Türkiyenin Yerli Mallar pazarlarında 'it 

umum kundura satan •atanlarda arayı ntı 

Yukarda semti senelik muhammen kirası ve muvakkat te
minatı yazılı olan mahaller 936 senesi mayısı sonuna kadar ay
rı avn kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. 
Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülür. Arttırmaya gir
mek isteyenler hizalarında gösterilen muvakkat teminat mak
ibuz veya mektubile beraber 13/ 12/ 935 cuma günü saat 15 te 
daimi encümende ıbulunmahdır. (1) (7557) 

şamba günü tatbik mühürümü zayi 

ettim. Bu mühürle hiç kimseye bor

cum veya senedin yoktur. Yenisini 
~ .................... ı ......... ı ............................. .... 

İstanbul Belediyesinden! Motörlü nakil vasıtalarının mutat 
olan senelik muayenelerini vaktinde yaptırmıyan kimselerin 
cezalandırılacaklarına dair Daimi Encümence karar altına alı
nan Belediye tenbihi aşağıya yazılmıştır. !tan olunur. 

Tenbihi Beledi: Motörlü nakil vasıtalarının fenni muayene
leri için her sene Belediyece tesbit edilerek günlerde sahibi bu
lunclukları vasıtaları muayene ettirmek üzere müracaat etme
yenler umuru Belediyeye müteallik ahkamı cezaiye kanunu 
mucibince cezalandırılacaklardır. (B.) (7619) 

kazdırdığımdan eskisinin hükmü 

yoktur. Ömer 

Zayi - Galata İthalat Gümrüğün
den almış olduğumuz 218264 No. 
ve 17 - 1 O - 1934 tarihli dc:pozito 
makbuzunu kaybettik. Yenisini alaca
ğımdan hükmü olmadığını ilan ede
riz. Türlt Mensucat Sanayii 

Limitet Şirketi 
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Deniz Yolları 
lŞLETMESl 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar
.. _ zade Han. Tel. 22740. _ .. 

Trabzon yolu 
GÜ LCEMAL vapuru 1 Bi 

rincı kanun PA Z R ı( nü ıaat 
20 de RİZ 'Y~ kadar "7568., 

"9840" 

1 Y Lı ___. .. 
ak imi gıp 

13 ncü Yll 
1 Birinci kanunda her yerde arayın•% 

Herkese lazım olan lüzumlu malOmat, 
Takvim, muhtıra 

Mersin yolu TAKVIMl RAGIP'ın malumat kıamı en IOD istatiıtiklert ye •
00 

nüfus ıayımı neticesini, mi;h•m kanunları, sıhhi bilgıleri ve poı~•· 
MERSıN vapuru 1 Birincikinun tren. vapur tarifelerini ihtiva etmesi dolayııile küçük btr 

:= PAZAR günü ıaat 10 da Ml:.R- anaıklopedi mahiyetındedir 

Renkli, tire, ototipi, her türlü klişe yapıllr ~ SIN'e kadar. "
7599

" 
9843 

Arabi ay ba,ıang1e;lar1, dint günler ve nama~ = lskenderiye yolu vakitlerini en do§ru olarak gösterir 

---------= U 1 k Ç b ki k T • ı · k G • • ı ı · k = EGE vapuru 3 birincı kanun Fiyatı ciltsiz 25, ciltli 35 kuruştur. Taşraya = CUZ U ' a U U ' emız 1 ' uze 1 ~ SALl günü •aat 11 de tSKEı~- 10 kuruş posta ücreti il3ve olunur. 
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