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"tTALYAN - HABES tHTlLAFININ DOSTÇA 
HALLİNE lMKAN KALMAMISTIR ,, 

Harp Şiddetle Başladı 

Habetler Abum Yakmlamıda İki Sehıi 

Aldilar Ve İtalyanları Ağır Hezimete Uğrat

tllar, Bit Çok Esir, Tank, Mitralyöz Ele Ge-

çirdiler; Cenupta Da Habei Taarruzu Batla 

AdiULblbada halk gayet müteyekkizdir. Bir tayyaN güriiltüal 
oldu mu acaba ltaıy..- mı diye iMlflanm .emay& dikmektedir. 

(Dil'fome.~ ntll BrtG18 IU1h 
maaıarnıda bit' tonuca baitaynına. 
chklan İtalyan • Habq davaunm bal-. . . .. 

bDctirillJor. aaaı.. dtltOn lllR, en -
banp tarafsa Mili> olacali flmiidea 
ketıtirilemes. Pabt Habq kunetleri-
. ~ 

::... ,,,,.,,_ ~ AWe: ~eyli Telpf psetainin Pariı mu· : dawt tıde_n . .U ~ " " ~. eı~ • .Pallll Poli,.. m:~ca ... &til& iDaUre OJ,. 
• ~ lıiDMıılM r· L:- babirine cöre, Türk, Yunan, Romen, efkin umumıyenm soruyli llllilia "Mlrn• Pılilt 7 ,, ............ .,.... tiddetli ve kanlı muhaı:ebeler olmak- dutu ve batd Habqlerln tıaı,anıan 

.. • ar-,,., Yqoslav hUkQmetleri Akdenizde bir menfaatinin pıerdlii l.ıikatnete tadır. ttk ıeten telgraflann verdiği but '/erlerde ıerileteıü, -.. pni-1'•-..., y..,..,_,., R~JW!- taarruz vukuu ballnde mUfterek mu• doiru ıUrliklenea Baldvin F El • • n..:.ı • malômata ıöre, turruzu açanlar Ha· met ve battA tanklar dahi aldddan ~ 
,. _.u•llf -~it A.Wenüıde 6ıir avenetlerlnin temini huıuıunda tncil• rwız Çlll .,,~en beflerdir ve mdl topraldannda tim· dirilmektedir. Bqlayan kanlı muhare-'-'C r"'!-· :::,,w· -Tt 70ftf1m ttre tarafından vaki o1an ıuaıe •a saat ____ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bakanlıimcla diye kadar oıdupadan -çek çetin bir beler laaldaada diln seıen ilk tetaraı 

llllJMCflL~ ..,.. nrfmda mlhbet cevap vermitler Ye ilOWNU>~<LASP-•x..anznwıus>J Anbra, 21 (Huauıt muhabirimiz- dellemeye ıeçmit bulunmaktadırlar. haberlerini aplzya sırahyonaz.) 
• ııfa • ..,,,_ .., ...... tloAil ~ muavenetlerin,l temin etmiflerdir. Makineye verilirken den) - iç Bakam ve Dıt Babm vekili Habet kuvvetlerinin timalde yavq da- .. 
h ,,......,. 4' _., wlatıtl• I~ Madritte '!•Plan tqebbille ne ce- Şükril Ka'fA buıtın Dıı Bakanhğµıda bi olH ilerledikleri, cenuptaki kuvvet- • Londra, 21 A.A. - Röyter a-t::. -:!:. = ;:;;;!!= vap verildili etan malOm delildir. Hab••ler ltalyan Franauı Büyük Elçilini kabul etmft- terin iee ıünde yirmi bet kilometre Jansmm cephede bulunan muha· tir.,.,,.... maliim oldrıla -... iti Romanyaya Niçin -r tir. ıilr'atle ditplm doiru uldırchklan [Arkul g uncuda] 

..............,.,.. M'' t Edild" MGstehkem 
s.w;..ı.v.,,,,,.,,. "•••w tla. uracaa 1 Mevkllerlnl Aldllaı 

İr ,.,,._,,_ ..,_ ,.,.,_,,_.,_ P11. Parfı, 21.A.A.--Romanya bir Ak· 
rü • c.,..,,,_,.- aaaı ollm IHl. deni& memlebti ohacbp halde Bal- Deseie, 21 A.A. - Geçenlerde 
6wa ,_.,,._ i apıiqa .. ,._,...._ kan paktı ile T&rld'f..,., Yunaniatana, VD1mbuı.sı Taka.ue muhanıbeıi 
L~. ~ P.U Jıe • Yuıoüayyaya ba~h oldupnclan dala· hakkmda gelen tafaillta göre, 
lıiltı•• oaı.,,.ti •..n.l• ,.,..._ yı In&Btere \eadilbıe ele müracaat-•- v-..:ıı---ı • • alind ş· 
fi fıuı....;, ,.,.,_,_ • ı ilci miftir. • ~ı~uue tun . e . ıra 
--'••m'-lır.] Pn .. ı..,..,... cewıp ftlodili bölgesinde ve .Aksum Şimalıcar-

1 d 
l '' • mliiımat ~. ,.,_ ... biılinin takriben 30 mil öteeinde 

IUICl4M Z e :rW ......_ sin ~ A-., bu1tuıan İtalyan müatahkem mev 
------ ..,,_., 1iı11Ht hik~ ~ kileri Ra• Ayalunmı kuvvetleri 

Balkan Antantı İn- mihlııı ....... ..,.. ...... " Mil- ..... fmd · ı d.lmi a· 
• • letl.. ~ , .. ,.... ıe ma ...._ wuıa an ışga e ı ı r. 

giltereye Cevap V erdı ....... a ._.. '*' 1 .. ,, ı w 1aa ltalyanlar bu mevkileri büyük 
Londra. 21 A.A. Alman • _. ol++' ........ Jı'ı •· bir enerji ile müdafaa etıniflene 

bildiriyor: - •JIDll ttaı.,. tarafmclan -.mua aia'fAbl- de, Haıbeı kuvvetleri büyük bir 
Deyi Telıraf pseteüne nuaran, lecek Mmetler Cemiyeti uaamdan lıer haınle ile ileri hareketlerine de

Killetllr Cemiyeti ua1annm mitte-- banıi bir memlekete mua•enet için vam ederek ikinci ltatlyan hattı· 
rek ukerl emniyet bareketlıeriae u kullanılacak teknik veuit bakkm4a m da igal etmitlercli.-. Habeıler 
Dilbe& Milinde Jttjıak niy~oı. ebperlerin konqmalan deftlll etmek· .:..uli bu batta l ldc1c 
•uklan -11. ·'--'''le bdar ırr..n.. tedlt. Ba kcınn,...,.,. 'l'fftlce lapı... ....-: 

1 
, yer~ illet-

.....- y -1--ı. y re wvatuı donı..,.tma kup muit- guldür er. 
tim bqlra, ~. uı...-.. r-. • temel bir İtalya turnam halinde Birçck Britreli ubrler ıillb 
......._ " lıpanyaya aoraJmattur. Prua ile fnsJlterenill mllfterek ba• miihimmatluiıJ heraber Ha-

8161*1iae sin, Witiia ...... relr.otlerini telbit eden mlbüerelerl ve ~ ....... .....__..:_,_ 
lı• der ...ı .......... ,..ı .,,_ itmlJa dccek mthiyettedir. bet wwsma ıeçm•wwnca·. 

n l ı 
tının 
nleri 

rArıa. ı uncuda 1 

Müsabakaya 
Hazırlammz 1 

1 - Yemek piılrmek 
2 - Dikit ve biçki 
3 - Cocuk balamı 
4 - Ev İdaresi 

Kısımlarına aynlan 
MGsabakamız 

Kayıt muemel 
Pek ,akı 

llyact1 br 

Bu dört kmm içill ~ 
hediyelerin tütarl 20bo liradır. 
Hediyelerimia· arumda ne kıy
mettar qya1ar bulundupnu 4 
üncü aayfamızda okuyacaklumr. 
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DlJSLJNDtJKCI; 
Çocuk Edebiyab 

Çocuklara ait neıriyattan blb· 
ıeden bir Fransız muharriri. 
Marcel Ayme, "Elimde iktidar 
olsaydı, diyor, çocuk edebiyatı
m meneder ve aradıklannı kısa· 
ca (büyüklere maıhsus) edebi
yatta bulnuya çocukları mah
k\lm ederdim. Husust surette 
küçük çocuklar için yuılan ki
taplar, onlarla kelimeleri ezip 
bilzerdc peltek peltek konuşmak 
adeti gibi, hiçbir zaruretin karşı
lığı delildir. Analar, babalar, 
büyükler için yazılmıt kitapla
nn çocuklara yaramıyacağmdan 
korkmakta haksızdırlar.,, 

8anmm ki bu sözleri ilkönce 
çocuklar tasdik ederler. İçlerin. 
de, alfabe w ilk okuma çafmı 
geçi.p te bir cinayet ve zabıta ro
manmı, "Çalgıcının seyahati,, 
veya Juleı Veme'in eserlerini, 
yahut Mon~ Gristo gibi büyük
lerin de okuduldan seyahat ve 
sergüzqt romanlamu hatti Se-
f
. , 
ılleri, Kimsesiz ilih. .. yi dev-

ler, hayvanlar ve insanlar arasın
da alelideden aıağı bir harikull
de macera masal uydurmalanna 
tercih etmiym yoktur. Çocuk 
tiyatrolannda da onun primitif 
anlayqma hitap etmek için ya
zılmıı piyalerden h~ hoı 
lanmadıimı rejilörler IÖylüyor
lar. 

Çünldl biz ıimdiye kadar ço
cuk anlayıpu büyüklere mahauı 
idrakin iptidai, hatti vahıi bir 
safhaımdan ibaret samyorduk. 
Böyle bir telikki, çocukla yaı 
yemifin tekimülünü bir ıörmek· 
ten ileri ıeliyordu: Ham elma 
veya ham erik cibi çocuiu da 
ham bir iman tuavvur etmekten 
doğan bu fikir, küçükler için ya
pılan edebiyata da ekıi, kekrem
•i bir lezzet katmııtır. 

Çocuk ham bir insan değil, 
kendi çağının ıartlarma intıbak 
ettiği ni•bette olpn bir mahlılk
tur. Bu çat, daha küçük ölçüde 
bütün beşeri ihtirulan Nklar. O 
halde neden çaa•lar, ba ibtlru
lann inkitafmı tak_ip edebitecek
f en 'hakiki san'at eserleriM, vah
ıileri aldatan kaba hayal mah
aullerini tercih etainler? Bugün 
çocuklara oyuncak olarak verdi. 
ğimiz hediyeler, hakikt dinamo
ların, motörlerin küçük nisbette 
birer örneğidir ve mekanizma o
laraic büyüklerinden farkaudır. 
Patlamıyan bir mantar taban
camu istihfaf eden ve elinden 
atan, hatti hakiki rovelveri ter. 
cih eden çocuk, içinde beştri ihti 
rulann tam nwıasile atet ah
ımı cSremedifi eserleri de sev
mez ve ıevmiyecektir. 

Ancak, çocutun anlayabihne-. 
si için, yukarda bahsettiğim gibi 
avam için yazılmq kitaplann za
rarsızlannt, onmı önüne sennek, 
bir maymunun taklabanlıklannı 
veya bir aymm ınMkaralıklannı 
ona okutmaktan bin kat daha i
yidir. Böylece avam~ çocuk a
rasmdaki bilgi ıeviyeai derece
lerine d-e, her ikisinin insan ol
mak bayliyetine de itibu edil
mit olur. 

Peyami SAFA 

-------
No. ll1 

Cumbadan 
Rumbaya 

Haliç işi 
Yine Karıştı 

Eski Sirket Hissedarla

nnm Protestosu Umu

mi Heyeti Toplatacak 
Haliç tirketi hiaıedarlarmdan bazı· 

lannın, 9irketin ;tini terketmesinden 
dolayı idare meclmni protesto ettik· 
terini yazımıtrk. Bu protesto biri 16 
bin hiueye diitri 12 bin hine,e ea
hip olan ild kiti •rafıq_dan 1aaılımt 
ve pı-oteetelann bir ıııreti IJruqt Ve· 
kiletine, bir sureti de Belediyeye göa
derllmittir. 
Meımıt blllelerla ~ on ee~ 

ne ulalp otıulan baie1rile bu illl ld9'
nin Pf!lntoau ehemmiyetle brtıWı· 
mıttır .Bu itibarla mUhim bir eblllyet 
teıkil eden -pr:oteato aahibi hiaaedarlar, 
çok usun olan protestolarında bilhassa 
idare meclisinin idareablitine temas et 
mektedirler. Bunlarm iddialarına gö
re, kenclileri. .aktile tutulan yolun tir
keti bir çıbn.ua sürükleyeceğini ileri 
aünniltler ve mevcut idaresiıliklerle 
yoleuzluklan birer birer işaret etmiş
ler, aynca belediye hisaeıinin beledi
yeye verilmesi baklanda da bir tnvi
ye sureti ıöatermitler, fakat idare 
meclisi bunlann hiçbirini nuan dik· 
kate almamtftlr. 

Şimdi protesto sahipleri bu esbabı 
mucibeye dayanarak tirket heyeti U• 
muadyeainin Uç ıUn sarfında yentdert 
içtimaa çafnlmaemı istemektedirler. 
Bu Uç cUnlilk mUhlet dün alqam ta• 
mamlanm11tır. Şirket idare meclisinin 
bu talebi kabul ederek heyeti umu
miyevi içtima çatırdttr hakkında he
nU. belediyeye blr maUlmat verilme· 
mittir. 

Maamafih bu lçtimam akdi ıarurl 
glrillmektedir. Heyeti umumiye top
Jantmnda ekalliyetin fikri ptebe ça
lar ve bu da tlrtiaat Veklletince ka· 
bul ediline ılrketitl ldarnl için yeni 
blr idare meclisi kurulacaktır. Bu tak 
dirde belediye Halicin idaresini, mil· 
terakim hisse bedellerini bir tesviye 
suretine raptetmek tartlle tekrar bu 
tirkete •erebilecektir. Akli halde bu
günkü vaziyet devam eyliyecektir. 

Diler taraftan tirketln •imdiki ida· 
re meeliaiaden NarUyan, dUliidl ntla
bam!ıcfa çıkan ~afin'al 'haten be· 
tediye tarafından itletilen Haliç fd.. 
resinin pnde etll lira zaran oldufunu 
aöylemifti. Bu beyanatı, belediye ıöyle 
karplamaktadır: 

- Şirketlerin bir cUnlilk, bir hafta· 
hlr, hattt bir aylık muameleleri Uzeri· 
ne hesap yürütmek cUlUnç olur. Tf. 
cart mahiyeti balı ve mWbak bütçe i
le idare edilen müeıanelerle ıirJretlc· 
rin klr veya ıararlan Hnt tonunda 
çıkaracaklan blinço ile anlatılabilir. 
Çünkü bu gibi müeneselerin muame
leleri mevsimlere, hattl aylara göre 
deiitir. Binaenaleyh kir veya zarar 
timdilik mevsuubahia olamu. 

Kızday Balosu Ve Falar 
Çocuklar 

Kııılay, bayram mönaaebetile mek· 
teplere rozet kutulan cöndermitlr. 
Bayramın birinci giintl Kuılay rozet· 
Irri dağıtılacaktır. 

Kızılay Beyoğlu kaza merkezi diln 
akpm fakir çocuklar menfaatine Pe· 
rapalaa aalonlannda bir balo vermiıtlr. 

Bayram günü Kutlay namına müeı
aeaelerden, dükkanlardan aynca yar. 
dnn toplanacaktır. 

Ne Dersiniz? KUÇUK HABERLER 
• Dün sabah Ticaret odAaında kö

mür tacirlerinin ittirakile bir toplantı 
yapdmııtır. Toplantıda Kuruçqme 

Ameriiaclan 6i.u 6irtaltım mal Yerine ne ltoydult '! 1 Bir ı•hir tL depolarının baıka tarafa nakli mese· 
leıi etrafında görütülmüş ve bu hu· 

lıtanbulluya Eğlence ~ 

ı.r ..,-ulduiunu wıuetelerde wörü. )'Clfroaa mu1 •. Bu 700 bin nilıuun ıuata tacirlerin mütalealan ahnmıt -,....a. Bu ..ıı.ria ,.....,. ,....... ,._,.wi talıaJıcrw, hoa.ı fliıünc• tir. Depoların K~..-Sen bqka 
~ /.taıa6uW•M ell ... ce ~ı.ri. ue ~ ..,.,, Mrııİll1. tarafa naklini cloira balımyan tacir· 
nin ciıuini, ,.1t1:-ı N· .. iliiıua..ü terin bu buaattta1d mUtatlalarr yarm 

... ., ,,.. ..... Gece •ileneeai diye 6ir ,.,, "°'· L' G ı D' k ö lilğü ·ı falan aarmalıtadır. Bunlara ne ce. ıman ene ıre t r ne ven e-
Gündü~ •ilencea diye bir ı•Y yolt/ cektir. Diğer taraftan depolar için 

oap oerdilrlerini 6ilmiyonu ammcr Topu lüleli dört bupA anenNI m.. Boğazın Anadolu sahillerinde yapı • 
ne ceuap oereltileceltı.rini ,,.Jıllô lonu bu h•lln •lleftflirmi;v. ~ tacak a~tırmalar için de buu'lıklar 
tcılanein edebiliyonu. yor. OnJaıa da bılııyol'fd. Hep ha. bitirilmiştir. Bu sebeple yakında arat· 

tmnalara çıkrlacakttr. Gerek bu arat-
latanbalda •ilence diye 6ir "f'IY yal peıinde ltopnak, bıkmadan tırmaların ıonu ve ıerekae kömürcü-

yolttar. Bu ıeltiı' lür6ir ...,... 6u. "°"""' ltoloy delil. Ba laalile la. lerin mtlttle9lan Bapnüpvir Foadtr• 
ginltü ltaclar CCl1I akıcı olmamlflır, ta6al Wr 6üyült Ti6et ~ portcne bıtdlrilecektir. 
Mahalrltalr iti, (A4U. .. h) laif ol wibi eflence.mfir. Yenililt yolt, • 10, S w 1 kurutluk yeni nikel pa· 
maacı malaallf talaallıltlorile 6üıim beltlenmedilt ;volt. Her,.,, hep 6il. ralann baarlmaaı ktanıcn bitlniftir. 

l.,_,.huldan tlalao •iletteelülir. Bu.. Jiiinü wi6i .ım.Aıt•. o,.... ifi*llr ===•A;~.::ı-:.::: 
nan Nhln1. Elıonomilı oe aoayal lei, ilti w•c• eooel laalli lflltas ,.,.,,. 1ar bu yeni paraltrta verilecektir. 
IJirrolt Nhpleri .,..., Faltat Acık prrnelt ~ aohltlGJ'G döltülmüf. • Etibba odası kongresini yann sa· 
la• 6irmr d• '1iafe. ti. o-q.,. lei, h ı..ı.Nü MltM. at 18 de yapacütır. Koecrede .ııı .,. 

Bir lrere l.tanhl ltencll,.e mala. I• ,,__lıfı ,.nJri eiriıa ~ hk itler ıörUıtutcektlr. 
.., ..,.1an .,ı.,.cererini .,. 6a -. iatiyen aoarelerdir. Yerli Düdük iyi Netiee 
retle ~•,..,.wi,, ni ltayb.tmi,tir. ICa • B.ılıl _,_ da ..,. UMa ,._ Verdi 
rqöd ,,. 6ir ~ ,._.,. ~ lu 6ir 79ftili/ı ....,,..,, .,,. pi ı., En-elti akpaı yapılan ilk (Uçak 
oı... salauriyi ufala edemeyiflrnis. pn.,_. _,...ı.dı. hücumuna karşı korunma) manttra· 
ilen 4olayı öldürJiilt. BWrrulir di. Bi67fs ..._ smda, Avrupadan ıetirilen 7,5 beygir 
~it O•~ •öre laerlte• N'J'. Böyı:';.i 1la 6ia; :·,~= kuvvetindeki düdüklerle beraber yer• 
rettirecei 6ir "llNUnUI yalı. Bier 

1 
ıaıu:a:-:- ....1 a.: 1 li fabrilralann yaptıkları clUdUkler de 

fa ~nltl "Futioal,, olmua7Cfı ne,,.,,_. • •-......... ~-~..., ,._ tecrübe edilmiştir. 
.. v .. L ..ı rJt L!- __ ._ _..ı tan6al. • l I • a o • • ı • ti ı r. 11._ Bu arada Zümre.zade Şakir fabrika· 

, ,. .. ....,.. a11111n. ıınr .... n-• ·a.:.:- • amda ya-1 ... ve dört beJclr kun .. 
- L • ..ı ,.&;ı..ı• G. -:.ı -~ .... ._, ti7flfl•-, O)'llrNaJI.,. rMi r....- A 

worme,. ?'"'P .......... it•-• -· aatllr .. Bir ,.Arlıt ,.._, ,.ldrliıdıt tinde olan yerli düdüğü,n vrupa dil· 
nen &1• •n•n~er. °!'~er 7flilı .P.· ,..-n olnwuiı. ltaimdir. 1...._._n_ düklerinden dalla muvaffalayetti ne-
Nf ı 6 miUi lerimıi. ,_. •911- tice verdiii ıörUluıüttUr. 

• pqreo •n .. 1 ,.~ 711 ,..,,,...,,,,.,_ıqq,. Aw ,..,,. Taks;mde bir apartrlnanın lattlne 
...,. tl• ,,.,..,,,...._.,. ltorlurwıJılL ile if1ıi U. tlefll, p1nW ...,.,. -. yerlqtirilmit olan bu dildiliiln Hal 
~ ,. - ı--ı __ ,ı a.--1--s Ramiye kadar akaetml~tlr. Bu netlce-

T lı • ı'-~-~ lt-.ı _,,. • ...,. ----~· • .ıı-1..na.. . a~~ i .Uı• sruu, ..... 1 niltte. ,..,. ,.7'en1"ır. HflllJalıi l.ı•Wlrı.. ~en ıonra, ilgililer memleket W11UQ11C 

lenmuı, rnoM1U..uı .. , rnedd.ıal& _ -"'-- UJıun. Her ta6alı•w-- tevzi edilecek dildillderin yerli olma-
.__.... .. ,. lth._ _ _. ____ L • ..&.- ,,_ •- ·- ımın daha iyi neticeler verecepni ka-

n, naua o ~ 11a,,_. laer ...,..... .,. laer Aıaain .... rarıa .. -1 • ..ııı-. 
tilt. ,,.,.. - idi ~. ,,,,76ettlA,, •il--. • , ... _,_.-6 
Zannetrniyom. Me44fllu "'*'•lol, a· 6ö fi nastırda bizim evde ldametçilik te et.. 
laolthhaı Aı--.öan .,. .-laari)'i UI 7'e lfinii70"& mişti. demiştir. Bundan sonra mUd-
mppelilt öldürdü. Siz ne dersiniz.? deıumumı mua•inı 1enır. bu tqhiu 

.... ------------------------ ,J zabıtla teabit etmit .,.. cnedin ıömW. 
==-iıllıııo------=ı======-====-==-----------_, mnine müsaade •ermlftir. · 

Yapılan tetkiklere s&e Mımattırh 

Kasımpaşa Cinayeti 

Lağımda Bulunan Kadın 
leşhis Ediltli 

Ceset Manastırlı Esmanmdır, Kocası Abdullah -Ve Arkadaşı Ayıcı Arif Tarafından Öldilrülmüı 
Kaannpapda llğun ağzmda bım

dan on iki gtln evvel bofulmuı oluak 
bulunan bdmın cesedi tethi• edil· 
mit ve katiller kuvvetli bir ihtimalle 
anla,tlmıttır. Kadın Manaatırlt Ab
dullahın kanır eaınadır. Koc•u Ab
dullah ve arkada,ı Arif t:>T":orı.. .... ~tın 
öldürülmesinden tüphe edilmektedir. 

Bu gizli cinayetin ıuçlu1arı .ı. ~ı.ır
Jrtn mühim bir nokta U.erin-ie durul
muı.tur. O da:. Bu ayın ilk giinlwin. 
de bh phaın Kaaımpaıa polisine ge· 
ierelr karıamm ortadan bybo!:iı.:ğu
nu haber vermesidir. 

Kaamıpap polisi, müracaat sahibi
ni ikamet mıntakaaı sebebiyle T3kıi:n 
polisine yollaımttır. Cinayetin tahki
katına bakan müddeiumumi muavin
lerinden Şefik bu iz üzerinde dur· 
mut. kayıp karısını arayan adamın ia· 
tidaamı buldurmuıtur. Bu istidanın 
altında şu adres okunmuştur: "Kasım 
paşada oturan atçı Bayram vastt31iy
le Manastırlı Abdullah,. 

Bu adresle Bayram bulunmuştur. 
Bayram, Manastırlı Abdullahı t mı· 
dığını aöylemiı ve demiıtir ki : 

- Geçenlerde karısını kaybettiği· 
ni aöylemitti. Fakat, sonradan buldu-

tunu haber verdi. Ve timdi iyi batır· 
hyamıyorum ya İzmir veya Y ozgada 
gittiilni illve etti. Karısının adı Es
madır. 

Bayram bundan sonra morga götil· 
rillmüf, Elmanın cesedini tanımıştır. 

Tahkikat derlnleştlrlllnce, Esma 
ile Abdullahın Manastırdan ne vakit 
ve nasıl geldikleri de teıblt ed\lmit· 
tir. Çkııene Esma denilen ~dınla 
k..,raaı Abdullah Yugoılavyadan ıöç· 
men olarak gelmişlerdir. Eneli, aa
ntJdıfma «f:Sre Yospda ve orad-1n da 
tamire gitmitler, yakınlarda da htan 
bula gtlerek Küçilkpaıard. bir handa 
1,,ir rr?a tutmuılardır. Bunların dilfün 
ceJtri. Tralryada yerleşmek imiş; ia
lrinc da bat wrmutlardır. Kadın. bu 
bandı otururkea bir cUn ortadan kay 
IJl>lmt.'9 hana dönmemi1tir. 

Tahkıkatı yapanlar, bu noklayı da 
ic,d:n.itler ve SUri: .. gecı hanının 
Jutt'-•ni ve odabaşısrnı, tüccardan Mil 
naat., 1ı Asımı atarak morga gltmlt· 
!erdir. 

Bunlara ce1et ıöaterihniı ve tanı
nıı1lardır. Manastırlı tüccar Aıım 
iıe: 

- Bu bisim Esma kadmdır. Ma-

Abdullah ile karısı Esma Runaıan 

münasebetiyle dilenmek veya blr it 
bulmak üzere Yoapt veya lamirden 
htanbula 1elmi1lerdir. 

Kadının fakir olmaıı dolayıaiyle 

;i~ 'Jaril1~~1.:l
1

1:~-- ~a~~ 
herhangi bir sebeple lı::ocaaı 4bdullü 
tarafmdaft 81dUrillmUı olmaaı •Upbe. 
al kuvvetlidir. Arkadatı ayıcı Arif tt 
ıuç ortalı sanılmaktadır. 

Gerek Abdutlahm, ıerek ayıcı A. 
rifin burada bulunmayıtlarını ve t !i 
tanbuldan kaçmıı olmalarına bakılır· 
sa cinayetin bunlar tarafından ve k· 
dmın, eğer varsa, gizli tuttutu paıa· 
sını almalı: için <SldilrWdiliU ihtimali 
kuvvetleniyor. Bunların fzmfr taraf
lanna kaçtıkları sanılmaktadır. Müd
deiumumilik Abdullah ile ayıcı Ari
! ın yakalanmalan için tevkif müzek
keresi kesmit •• kaçmıı ot...,.ı.rı 
muhtemel bulun• yerlere ıandtr· 
aüıtir. Su~luların yakalamaalan bek
lenmektedir. 

Madam Elmuyan'ı Öldü
renler 

Ayanfada alcSUrillen Htlaeyla 
Hüanüniln, Kaaımpıpda botularak 
lllım• atrlan Esma bdınm ıuçluJa. 
nnı meydana çıkaran polis w mUd. 
d"furr.umflllr timdi eski bir cinayet 
üzerinde tahkikatım teksif etmittir. 
Bu tahkikat bundan usun bir milddet 
evvel Sarıyerdc öldürülen Madam El
rnaıyanın katillerine aittir. MUddciu· 
mumt muavinlerinden Ferhat. bu ci
nayet iberinde tahkikler yaparken ye 
ni ip-.ıçları bulmuıtur. 

Hava Hücumu 
Denemeleri 

Komisyon Dün Neticeyi 

Veren Raporunu Hazırladı 
Evvelki gece Beyoğlu ~kaıD

lılt mmtakaamda bava hücumuna kar• 
p ilk yapılan dencnıeye ait rapor dün. 
han hilcwnlanaa karp korunma ko
mllyonu tarafından tanzim cdilmlftlr. 

Deneme eanauhda iki tanaremiS 
de uçarak tarassut yapılnqtr. Hava 
Komutanlıfı da raporunu vilayete 
vermiı. vil yet, komisyonun raporfle 
bunu birlqtirerek dün lç bakanlığına 
ı&ndenniftir. 
Talıkikatmma göre: 1 - Deneme 

muvaffakıyetle bapnlmıttır. Z -
l&mbalar vaktiıadt aöııclt1rillmilttilr• 
3 - Alman inzibati todblrler aye. 
sinde hiçbir vak'a otmamıttır. 4 -
Doğum veya hastalık gibi doktor ve 
•bcJi ani çalırtaCak bir blclise çıkma• 
mqtır. S - itfaiye ımabll manevra
larında muvaffak olmUftUr. 
0cmıditimi%e ıöre. tayyarelerden 

,apılan tarauudarda da deneme mm• 
talra•nda qıklarna taGI 'ftktlnte aöJte 
dGrUJdUfU clrfllmtlftlr. Aac:ü ma'fl 
liınbalar yollan tamamile karartma-
llUfbr · aunlann ilerde yapılacak ... 
ne111elerde daha koyu lrdllerle .... 
kelendirilmeai veya tamamen a6ndilı1U 
meai munfık olacaktır. 

Tabim civannda ıek tük bul Jllk
lar çıktıitm yazmqtık. Duydufumuza 
ıöre bunlar da tayyarelerden ıörill• 

mtltdlr. 
Denemede umumiyetle hiçbir yan

lıthk olmaımttır. 
Yakında Uaküdarda da deneme 79-

prlacakttr. Bu denemelerde sokak Um 
balan ,a koyu abajurlarla mukelen
dirilectk veya tamamen aöndllrUlecetı. 
tir. Bundan IOD1'a biltiln İstanbul ph
ri içinde büyük bir deneme yapılacü
tır. 

Babak tmıir Vallal n Hleu tl
mendlferl Hum MUtlr mütekait ıa. 
zımın torunu ve bmallln kın on ... 
lds yqmdı Mualllnm aenelerdenbe
rl mOpteıa oldutu haatalılrtan kurta
lamıyarak ewelkf aece aat on birde 
Attabm rahmetine bvuıtutu acı Ue 
haber almmıttır. HenU. pek pn9 ,... 
tında iken ölen ıavalb Muallt, imek 
olacak kadar milmtu terbiye ve &be 
llkta bir kızcağızdL OltimU bac!lalnl 
tanıyanlar içinde büyük teeaür u
yandımsıttır. Cenazem buliln saat on 
birde Şitlide Küçük Bahçe sokatın• 
da Karlo apartımanmdan kaldmlarak 
namazı Teıvikiye camiinde kılındık· 
tan sonra Maçkada aile kabristanı o
lan Şeyhler mezarlığına defnedile
cektir. Zavallı Mualtının ana " ba
basına sabırlar diler ve tulyıtlerlml
m sunanı. 

·--------
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Ankarada inhisar idaresi Atatürk 
Bir Atış Poligonu Kuruyor Yerli Mallar 

" Bu Poligon İdareye Varidat T~ni İçin Değil, P aza rl n da 
' Ha 1 k ı Atışa Alıştırmak t ç in Yapılıyor 

~. 21 (Husuei muhabirimi.ten) - Memleketimizde ilk 
tiefa olarak Ankarada lntıiaarlar idaresince bir atış poligonu ku· 
ruJmuttur. Spor sahası için aynlan yerde vıe şehrin merkezine en 
yakın meufede bulunan bu poligon memleketimiz için bir yeni
liktir. Poligon, ulusal ve arsıulusal ati§ müsabakalan da yapıla· 
bilecek bir şekildedir. Konforu ve ati§ yönünden mükemmel teç
hiatl itibarile ha policon halkın atıcd* ihtiyacını iyi bir surette 
karplmıaktacbr. Policanda ., ıilihlanle, tabanca ile ve askeri 
sillhlarla atlf yapmak mümkün olacağı gibi atıcdıkta meleke 
Je mümareseyi artırmak için niş an tabanca ve tüfekleri de vardır. 
Halka bunda 1atılacaık fi§eklerden inbiaarlar idaresi bir kazanç 
ıöxtmcmdrtedir. 

Ankara, 21 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Atatürk buıün 16 da 
beraberlerinde Bolu saylavı Cevat Ab
baı ve Küçük Ulkü bulunduğu halde 
Yerli mallar puannı tqrU etmitler· 
dir. O esnada mağaza bayram için a· 
lif verit edenlerle dolu idL Büyük On. 
derin geldiğini gören halk mataza et· 
rafmda toplanmıı ve Atatürk giderken 
kendieinl candan alkıtlarruttır• Ata· 
türk Yerli mallar puannda yirmi da· 
kika kadar kalmqlar ve bazı eıya sa· 
tın aJmıtlardır. Atatürk Yerli mallar 
puanndan sonra parti ccnel merkui· 
ni tetrif etmiflerdir. 

Ankanada Bir 
Fotolnd Sergisi 
A91tyor 
~ 21 (Haua! muhabirhnlz

len) - Buın Genel Dtrektlrlüiilo 
Sqi evinde bir fototraf eerpi aç -
ln&JI brarlqtrrmıttır. Serci 25 tubat
... açılarak 5 mart akpmma kadar de· 
yam edecektir. 

Serslde Bum Genel Direkt8rl0iil· 
nUn huırlaımt bulundutu memleket 
fotoiraflan tefhir olunacait cibi ama. 
tir •• profesyonellerin de ıöndere
celderi fotopflann tefblri mukarrer
mr. Serci .. Ttırldye tarih. gUzellilr ve 
q memleketi fotolraf eergili,. adım 
alacaktır. 

Amatar ft profesyonellerden Mtci• 

"ULUS,, un Dil Yazlları 

GÜNEŞ - Dil 
Teorisine Göre :Türkçede Şahıs 

Gösteren Sözlerin Analizi 
111 

ıco, ol, ok, ök, aftos, hüYe, il, elle,, sözleriyle 
~'ol ( + mak),, tabirinin etimoloji, morfoloji, 

fonetik ve ıemantik balammdan analizi 
Türkçe şahıs gösteren sözlerden "Ben, sen, biz, siz'' .~z

!erinin analizini bundan önceki yazılarda göstermiş ıdık. 
Şimdi han üçüncü şahsı gösteren, hem de herhangi bir 
ıdısı veya bir şeyi göstenneğe yanyan "O" ve "Onlar" 
ıözlerine sıra gelmiştir. Bwılardan "O" nun analizini aşa· 

MISIR MEKTUBU 

Mısırda Son Haftaki 
Duruma Bir Bakış 

Gün görmüt bir Mııırh ahbabon diyor ki : " Muhtelif 
partiler, imkinı yok birlqemezler. Son dakikada arala
rında ihtili.f çıkar. Sebebi: "Çünkü Miaırm mukaddera· 

tmı idare eden kuvvet böyle iıtiyor!,, 

Kahirede ıöıteri 

yapan talebeler il· 
zerine gönderilen 
polis kuvvetleri 

[Mıur huıud muhabirimiz yazıyor:] mesıni ve biltiln partileri içinde topla· 
Kalaire 13 _ 12 yan bir koaliıyon kabinesinin kurula-

B haf f d 
• d • rak u 1 u ı a 1 ı a v a ı a k 0 _ 

u son ta zar m a urum yıne n u m a ı ı n ı i ı t e m e k t d · 

Ah, Ne Olurdu !?! 
Ne zaman partakal JeMm, ne 

zamaa bir mandalina aoyaam alda. 
ma ıu fıkra ıelir. (Zaten bu fıkra 
aacle o zaman delil. adım bapnda 
aklıma selir ya!) 

Bektqinin biriai bir tahta lnıru.. 
au tutacak ohıı,uf, mübarek haJVaa 
eailmit. Ve ıavri ihtiyari olarak 
pannaimı koklumt- Ehi Hakkmı 
yeımiyeliml Tahta kunuu da kötil 
kolİ:ar. Bektqimiz hu kokudaa tik -
ainmit Ye ıözlerini aafİJ&ne söi• 
clikip: 

- Yarabbi l Şana kolda da ÖJI• 
,arat 1 Demiı. 

Ben de ne zamaa portakal Y• • 
--, ne zamab bir mandalina IOJ'• 
aam keneli kendime aoranm: 
"- Acaba bu portakallan yetiıti. 

renler ve bu manclalinalan toplı • 
yanlar bir nre tatmazlar mı?. Ne. 
dir bu elqilik camın? 1 Nedir bu P.. 
zel yemifi ~ti ve ham torlamakta. 
ki acele •• telif 1 Eri... ve pahab 
satmak mı?. N. fena ka.Jsul 

Biraz cidcli ıöriic 1im. Yazık 
delil mi mütterilere 71 Y ank delil 
mi sül ıibi mallarımın? l Sia er • 
ken aabp çok PaN kazamamn eli. 
J• bia neden tath portakal Jemek 
t_n .aahrma olabml Ve aecl• Tür. 
kiye portak,llan sizin çabuk " 
çok kanama emelinizden dolayı 
ekıidir diJe töhret abm I .. 
Yumwtayı çiiriik eönclereai, fm.. 

dıiı kanıık •tanı. üzümü bo-1r. 
inciri cüriik vereıh lurpall)'onu. 

Ya p~rtakal mandalina sı"hi SÜ • 
zel yemiılerimizi ekti ve ham top • 
layıp aattıranlara alız açınıyacak 
mıyız? .. 

Ah, ne olurdu bütüa yedijiınia 
bu ekti portakalları OD ıüa IOlll'a 

ıeçen baf~nmkinin tıpkıeı oldu, denir ler. Mehmet Pap Mahmut, Vef~ ~r~ 
ıe, yanl~t bır .az olmaz. Mı'!1'°' heme~ tiıince münhasıran İngilizlere hizmet 
her tehır ve kaaab:'~da bırer 1ube11 etmekle ittiham edilmeıine kartı. ver • 
bulunan Vef~ Partııı, Mısır davaurım eliği cevapta "Vefd Bafkanı Mustafa 
müdafaası içm. münevver Mıaırlılarm Nübas Pap kadar hizmet ettim. On
damar~nndakı kanı ka~çı~yacak, ~ dan ne fazla ve ne de eksik bir ıey yap 
rekılenndeki kudal atqı söndürmeyıp madım.., demiıtir. Bu cevaptan ahnan 
hızlandıracak ~oplantılar, beyanname- Vefd batkanı dün Münya kasabasın • 
le~ ve ıCS.teriler yaptı ve yaptırdı.. dan gelen bir murahhaslar heyetine 
A,ans tetıraflannm dünyanın her ya· verdiği diyevde muarızını "hayasızlık B. FELEK 
nma ıünU cOnüne yetiıtirdiği haber· ve (utanmazlık) ile ittlıam etmekte·~ ------------
terden, ı&steriler esnasında ıerelı: po- dir. Bu vauflara kartı gazeteler lider- ye ve Filiatln bunu lılımr durumuna 
lia ve ~ereı.e göıter!cilerin sa~n ara lere bantmak ve eskiyi unutmak tav· önem vermekte ve Jılmrm noktai naza 
~~Jr! raratılar bılAnçosunu oğren· siyesinde bulunuyorlar.El-Alem ıaze. rıru müdafaa etmekte •e bzanmamm 

toplualardı 1 1 

mıtsmızdır. Fakat turası muhakkaktır tesi ise: dilemektedirler.,, 
ki bu ıon göıterilerde hep polisler ya- "Kücüğilmüz bUyüğümUz bu mü- Ban mühim pzeteıer bütün bu siya 

ite tetlılr edilmek Uzere en fula on 
fotoiraf kabul dilecektk. Bu fototraf· 
Jann Xilltllr Balı:anhfmm. Bum Blr
lipün ft Ballll Genel DlrektBrlüiU· 
nlln birer m\lmellllinden tetelddll e
i4ecek bir jilri seçecelrtir. SerP b • 
pumadan enel jlri heyeti serctde 
tepir edilecek resimler &rallllclan iiçil 
~ .-secek ve alüplerinı tcref 

ğrya yaztyoruz: 

V. O, OL 

ralanmakta ve haataner~ yollanmakta him anlarda biribirlerimizin yüzüne sal yazılardan vakit bulup ta aruıra 
olduktan halde, ıöstenciler ara11nda eskiden iflenmit yanlışlıktan ve suçla- bapakalelerini .. 1.ıimiyet ve fani -

Radlof, "8yle, evet, bayle" anlamlan· hastaneye sevkolunan tek kiti bile yok n vurmamatıvız ! Aramızdaki bu kötü nizm., ''btlkamet dairelerindeki vezne• 
na diye tefıir etmekte ise 4e verdili tur. Bu da hütnlmetin Mısır efkirı umu durum, sömürgeci ıeytanlaruı batlan· darlann autiMimalleri., .. ,ençıerin ev

Şimdlld pvemizde sadece bir vokal örnekler bu izahı yeter ı&stermemek· miyeaini. mücahi~. d~ileri içinde ıehit • nın altmdan çıkıyor: bu aynlrk onların lenmelerinin ıebepleri., .. R•mazau ayı• 
JlDi 96ylenen "0" .azil, hem ıCSzü- tedir. Meseli "01 ok kiji" .azünU "ay• ler verdırerek busbütün ıaleyana cir· desiseleri neticesidir. Dillerinizle ka - nın ~ve tesirleri,, mevzularma 
musc!en ilnk ve bkclen ayn olan ni adam, onun kendisi": "'Bu ok ÜJ• mi~ olan za~ıtanm bundan evvelki tid lemlemu.ıe biribirinizi yara~ burettllderi de oluyor • 
~ bir phlı, 1aem de uzakta lıcinlim" cümlesini "ayrii eve clrdim"• detinin yenıs olduiunu anladığını ve celı:ininiz.birlqinis. Hım yurd.ve hem Birleşmeye delilet Q1., ... •OJ• ~4'1 ~ anJl.tin.ap "'Men ok IÖyleyim" tabirini de .. ben J1111lUPk dawuımak için talimat verdi de pbralannız için daha faydalı ve mil lltm' htıldbnetine IMDIUp _ve 

..a: iiCfl i8ba\, wer. nasip olıır !,. diye yazıyorlar. __ .. 
.,----. • • ma. - 1• td.;aru;ı i .. ;;...ı)~:ifi*'ift''~1oinf. W!!y!'. "IBr.-ve- - •• • l · see.cadenqin ıeyhler, birçok ftlıirler• ·~- J!i- .ıııı.. • l~YlS erı Buna kar§ı meseli V efd partisi El deki doktorlu~ ve av&&Pt· 

t''; ne'•<•~· ~--.. 1 s•• ~1*Jite dant ...... ~_,_v~ ~ 

.. ._.~. J ...... 

Jinı~ ~ıamla a~rak d6tm~t~· bir manadan ziyade "özlük. lrendilik" tenviratma maheua lamba fanullan kı ieffiyetinin, eaasmda pek zayıf ve bir r • .._...., ._ ..,n'iJd ay-
'Aıı 1 a, 21 (H-S wA I' fmi:a. Kelimenın allı böyle olmak iktiA anlamlan verir [3]. nlır, geçen otobiillerin camlan. bazı seçimde birkaç künü kazanmak gücün nhğm bldmlarak Yatan utunmda bir 

a-) - Y
-·- '-'L"-_.., ___: L .. • eder [1]• Profe.ör Marr, bu kelimeyi .. bir bUytik mağazaların vitrinleri tatlanır den mahrum partilerin iktidar mevkii- lqilmeıini ıuetelere &hderdilderi 
_ .-__. ,_ v lı k 1 k beyannamelerle dilemektedirler. Dün 

L __ .__, _ _... OL ...,.... ..._... kimse, herhangi bir kimle veya er- ve sona, tat. baston. kamçı ile polisle- ne o ayca çı mak için çevirttikleri bir üniverıite talebe birliii toplanmıt ve 
........... ile Yımaa .........-a ik -'-'!-' hangi bir ıey" diye anlatmaktadır [ 41 re aaldınhr. Mukaddes davaya hiç bir manevra olduğunu,. söylüyor. El-Gue- bütn.. ok··'- _ f'-LZ"te talebelennı· . ay 
.Aitia-vcbaab lnaluna• ecne1aileria 

1

(01) .arinlln etimolof tca.Uw ya. DivanU LQgat·i-TUrkte kelime (ök) faydası olmayan bu ziyanlar, imme biz had El.Cihad gazetesi bu kadar karı· uu "- n -uı 
.. tllvfalwaW -nwa 1air -· nlmu '(l) ( 2)" diye kaydedilerek manası "'öz" ile bir metinidgören kumpanyalarla hiik<lmet tıklığa rağ ğmen l1t komiser Sir Lamp- = .::ı.ır:=ftM ~en::~~ 
sufm•• ....ı,. ÇliriAB tir _. • (oğ + ol) gösteriliyor. ara11n a aktedilmit mukaveleler ve ka sonun a zını açıp bir tek kelime söyle mi bir bildirilde ilin etmektedir. Dün 

_. 1 OU Profesör Marr, Güren dilinde üçUn. pitüliıyonlar ablı:Amma tevfikan hükQ memesile ıusmanm altm olduğu meae 
._.,.tiai ~· Vet~•~an (1) Oi: 'Ana kiSktür. netl ve cü şahra zamiri olan "ılı" nm da bu met tarafından son santimine kadar, lcaini gerçeklettirdiğini yazıyor.Filvaki i:!1~~~-baVtkaruefd v•eı:.~=.,ır:: ••daa Yman bankalarmda mn • ondan çıkan "Allah, sahip, esas, efen- "ok" la münasebetini kaydediyor ki. batta daha ziyade.ile tumin edilmekte sayın komiıer, aslan lskoçyalı o!an in- ~ .. ..,.. ·r-
:.L...-b W-..lann dikkat ıözl..m. di" mefhumlannı ve bunlann yerini _._ b" 1 · ğ··-..ıı- b "dd 1. f-'-- yda n· kol · · ı· T rf Cl b da çi liberal partileri bafbnlan Muatafa - bilen . b" b" ... "ei, ol, lj, -.. .. "köklerinin hep ır o ou WRMn u tı et ı, -•t fa arz ı ız onııı tere ıne u u ve Nüha Meb Mah 1ara 
M W11• wk .._. k vaa,.te da.. tuta herhangı ır 0 Je veya suıe- olduğunu ileri ıüren "Günq • Dil" hareketleri münevver kütlenin yapıne· rilen bir ziyafette siyasal duruma dair 1 ve met mut pap 

.. _. .ı~L-•- • yi anlatır. teon·.; .. e daha o"nceden b;• tanık ver- dJX-- ve bunlarm L-Jabahk ara·-· L... hiçbir ıey .aytememi1 • .a...fetin sonu- hitaben ıazetelerde açık bir mektup lr F--k· •la ™" ·--- (2) Olı (. ':.L 1) ·, ektir. Dahil o'· .... ... ,r;&ua - ... _ - ••r• n-r .,..._i•tı"r idare 111· t-ı .. deı..: •id 
' 1 mit demektir. (SJ. fl1&n bazı iz'an11z, müfrit kimseler ta- na kadar mütebenim yüı:ivle İskoç ma ·ır e.~.._ · -..uuu IU ır-

",. e.ltlilatt 7 ır:qtrı dup mefhumdan çok uzak, ayn, Bu izahlardan sonra,...._, 1ü,..., rafmdan yapddıima inanılmaktadır. sal ve hiklyeleri anlatmakla iktifa et· detile tanmmıt olan bu zat mektubun 
"Y-8 ~ ...a.ı clö. milphem, beliniz, umumi bir sahada- ,;,r' .azlerinin analizinde bap ıeten Son haftanın esefe deler en büyük VU• miftir. El &layh lngltere üzerinde bir d:ı bu iki ıiyaa&ıl muarızma diyor ki: 

• ..,. .-; ........... ...... ki ıüje veya objeyi ve bununla mef. "et" ve "il" köklerinin de ...... ak, kuatı mqrutiyetçi liberal partisi bat- tnir yaparak iıtildAlinizi koparmak il ••ıtardqlerim: retiniz: geçmiıteki ~ 
pmh11i mı lıımil•aiai ..,._ 1 humma mUnaebetini ıöıtermete Ja· ök, öıl' cibi doğrudan doiruya .-ha kanının evine yapılan ıert aaldmmdır. tiyorsanrz birlqinizl" diyor. alan unutalım; kat.hatleri biribirimi • 
fA1m1oe 1931 Pn1.-çli -• *•t rar. anlattığına kolayblda hilkmedebilir. Vefd'den sonra en kuvvetli partinin El Manber pzetesi:"Bir defa da in~ ze yWdemelı:ten vuıeçelim; davamıs 
•• • • 4 Dci maddeli .... tart. (01 ~ ol - Otol =ol - o)ı "Günet. Dil" teorilinin: batkanmm otomobili parçalanılllf, bah tereden yüz çevirerek birlqmeyi ve bir lı:udlidir. Şahsi olmum. Mıllf', buıün 

~ 18y1iyeni:n kendiıini ft'6'ıt~#n "tik in•al• Midin .IMa Jm41cli w çeainin bprsr zorlanllllf, içeriye ciıil • ıe,ik ve birlik olarak ulusal da'ftmrz evlitlanndan mühim fedaklrhklar it-a. •a•iJi·de nan Yunaah olıım • mmtabdan çok uzak. ayn, beliniz "'filmi vslld.n 1inefe ..-..ım Wm mit ve bütün camlar fırlatılan iri tat- için çalıpnalı deneyinb? Ne olur? Ne tiyor. tcap edene biribirimize karp iz· 
~ ım .. illl'i .. --mi~ biı' •iljeyi umumi ve müphem bir te· "ile ............. Sorn1M'1 bndilmnl lada lndirilmittir. Poliı ye~ek b- ziyan ede .. ıiniz?,. Eıryptian Guette a ı:eti nefis fedakirlıfı da yapalım. Oyitti•• tılllCılde.Hır. lW 4 bıcil ...L kilde anlatmaia yanyan bir sözdür. "ve.,._-= ep"' mefh........_ fi• !abalık araauıdan bet on kiıiyi tttkif dmda ve lnpizce çıkan bir gazete ise le mühim anlarda yqayoruz ki anay • 
;a.ia lathikahnll ait oa...- çıka• O "kan bütUn düşünceleri ve nihayet etmit ve toplananları dağrtmqtır. bu ulusal savaşın hem içeride ve hem urd, küçük büyük her evlidınm hizme 
....... 8iriacitepıia 134 tarihli b- Nota t - Eül (ol) tekli yerine bu- "tesbit ettikleri bildin obje~er de, Gazetelen·n vaziyetı" dıpnda bapnlma11 için paraya ihtiyaç tine müftekirdir; hiç birisinin yardım 

günkü (o) teklini analiz ıcdenck "tapblclen sünePia ve sü...-. C-. . olduğunu, halbuki partilerin kasalan ve hizmetinden istiğna edemez. En 
l"al'llPElcl• aösG &ev- emHil_.. 8 etimolojik formill: "tiirll melbumlum ,..._ ..,...._,.c.. Gazetelere geltnce; ıu in~lr edile- b~men hemen bot olduğunu ve bu elı:- kuvvetli partilerini temsil etmekliti-
briacilrAnga 1938 4alül .-ı-.a. "ilmia a n ı a 18 1 • 1 ............ mez ki hUktbnet. bütün ne,nyatta ıö- sikliğe bir çare bulmak gerektiğini ya· miz baaebile bizim aynlığnmz ise ba· 
M ._.... appia J'Ullı Te1ilralar. ·c~li) + ~~)·' "lenfir. [8] rülen ta•vvurun iiıtündeki ifrat ve tid zryor. iıflanmıyacak bir ıuç tqkil eder. Mua 
la ....tutl..,... ........... 1aaa • • Yolundalri hiUanO de, •et, if .. " ana dete rağm~ tatil ~a~ biç ~ilan- tafa NiihH Papnm mevkiinin bizim. 
......_ müracaat meclnai)wtW Jik teklini alrr. Bu halde de: köklerine "sfiaet" ve ondan çrbn mamqtır. Bu kabınenın mevcudıyeti, A vrupada propaganda kisinden daha önemli olduğunu da 
ı-ı'declir. (1) Oiı Xök olarak .. Alla1i, nas, mefhumlardan .. Allab tıahip na1, Mısır için bir züldür. Bu zeliller artık Son ıünlerde yqil gömlekli Mwrh· muterif"ım. LQtfedip beni ve Mehmet 

t - 21 ...... 1132 1611 rıch.e sahip, efendi" mefhumlanm anlatır. efendi" utımlan kadar, d~fnıdan çekilmelidirler., tarnnda tiddetli dil &ar. Kıaır Fqiltleri. üç yüz Mıur 1i Pap Mahmudu çatrram. Uçümüz bat 
..._ ltanhıu. ~ elaa (2) Olı Ek olarak. ldSldiıı man&• dotruya .,._ - ece" anlammı 9er- lı:ulhman rueteler bile kapatıl· ruma yalan bir para topl•mıtlar ve bata verelim: yurdun dava11111 ban· 
........... l1DI tesbit Ye ifade eder. mek mtbnldln oldufunu ıa.terir. mamalrtadır. Par t 1 o r canı üç kifiden ibaret bir heyeti Cenevre, dıracak ve yilbelmesini icap ettirecek 

A - ı ... .,. • .wuı 4 Jlıa halde (Oi +ot - oiot = o HUVE olan psmler en Hl't tabirlerle Lonclra, Pariate llıarr lehine propaıan yollan hep beraberce brdq ıfbl ara-
' B - Ecaeltiaia ilba Yanaalı ol. o)ı Dofrudan dofruya "nal" ula- Ncıt: S F~da da GçU'ncl p- biribirlerine saldmnakta i1r.en bi- da yapmak üzere Avnıpaya yollamıt- yalım. •• 
......... mma ıetmek lhımgelir. hıs zamiri -;.,kı tilrkçedeld cUJi (o)• tara.f olanlar, birlili ve birletmelf,bun lar ise de, ban müfrit eski Vefdçiler Bu davete Muıtafa Nilbal Pqanm 

C - EcaeW-in D t-• 1132 Pek eüi Totem devirlerinde benllı: dur. Arapçadaki (laift) samirl ele dakı Jaydalan. yorulmadan, ~-an paetelerinde "Bu usulün daha eyvel ne cevap •ereceii belli delfldir. llelctu 
luilılMe 4aiml oı.- ...W -- phnlan biribirinden ayırt edemiyen / ) "··'- • -1..u.a1r Romu her da okurlanna JD}atan bir vaaa ve- de denendiğini ve bir sonuç vermedili bu bugiln postaya yetittirmele mecbur 
lebtte etw .........,_.. süte. ve kendi varhğile Totemin varlıfmı '~ '!un ..,- bir....-- · nıaibat bildirili .-unıalpqlardır. Me ni, Jlıarhlarm davalarım kendi yurd· olduiumtlan burada kesiyorum. Fakat 
na -Wiia oblN.P 7.m ait ol • bir tutan ilkel insanlann, üç phıı ayı. dillerll?deki (il) ve (.U.) ~'lert selenin ilam maJGmdur. Bunu birçok larmda kendilerinden kuvvet alarak be sotukkanb, mütefekkir ve k& dinle • 
ap Yuaaa llomoloeluimadaa hir ranuyarak biltün pbralan tek bir P· ~izım (o) nun (ol) tekil de hep kerrelılr vudrk.KOtlenin coklufunu ar cermeleri daha münasip ve makul ola· mit müdekkik Mrsrrb bir ahbabım ftr. 
:ı-d-s, ip-...Ue an•atmaia çabttıiı devirler- r. dmcian ıllrükleyen Vefcl BaıJıam, 1923 cağını yazmıflardır. El Fetb pzetesi Bana dedi ki: "Neticeyi ~e e6yliyebi 

2 _ Madüa Y.-ai•- sirip de, (-.,...,o) mefhumlannı "Al- OLMAIC. --1 ,.Hlllll!D her ..,ım enet ilin ite batlaı bir saviyeden bakmakta ve lirim. Muhtelli partiler, imkim yok 
akma.,_ ... sil4b•.. • .... 1ah, lahlp, efendi, Totem " anlamla· Not: 4 - (01) .a.Un&n bqünkil •e meriyetlni iatedili halde diler par töyle demektedir: "Doğu ilemi. Batı birletemezler; son dakikada araların· 
...... Mm•• çddıiau •• Yuna • rma ıelen tek bir "el" veya •er diJmd.a. (.._) ile a"!Jatılu mana- t4Jer. la.....U. li1aera1 mqrutiyetçiler, dünyuma lrarp haklanru tanıtmak i • da ibtillf çıkar.,. sebebini sordum: 
.u.taada aebdar mid .. t kalclıtnu ana kakü ile anlatmağa çaJıtmı1 ol- unda da yine bu umumilik, mtlphem· nasyonaliltler timdild kabinenin çekil çin savq açmqtır. Bu yolda çok feda· "Çiinkil Mmnn mukadderatını tanzim 
aillıair Yanan dahili,. nesaretinia malan tabiidir [2]. Sonralan phrs- tik (iSrtınmektedir.. Çünkil bu (ol) _____ • ________ klrh~ yapmalı kararlattınmftır. eden kuvvet, böyle arzu ediyor da o. 
emllıDer ...,.._,_ alnmlf velik&, lan •vırt edebilen Türk, kendinden aa.tl. = umumi, Pfet müphem bir rlllde (al) 4a .......... tonı lebçetlnde Mıarr. Hindistan, Suriye ve Filiatinin nun için,. cevabını verdi. 

3 ;ı... a 11ıme1ı1 .... 1138 süale. cı.nta ve pek uzakta olan fertleri, o1ut eder. Yalıusca (ol) denin- (111) dlln ..._. • battül CI) harfi ..... fedaklrlıklan hinedilecek derecede. S. Rasim ÇEÇEN 
• ~- kadar k...W..m. ilwu e.. müphem ve umumi bir şekilde anlat· ce - 1:ılr mda bile aıılafılnut Ol• n çamı.• (YOi)" (ftl) .-ıDerl" dir. Şark ıeçmifteld hatilamu anb • 
11i111ık k •eeilralv iwiae --.. mak için "or ldSlı:One filmul ve umu· ~ (Şö,le ol, WiJll al-~ cı1>i bir (::-· Prof..ık Kur. Xilli7atmm 1ılrinol yor: •lah o1maia çahııyor: bu hare- Mea'ucl Bir Nitan ...._ -•..._t ..__ lltf••-. miyet alatan "'L" ekini katmq. bay· sözle ... ..,.._nmau beldenır. n ldacl cltlerlnde ı. alilirler meeelesl. k üh" • d" y il b ~-- ı~a .. _.a:- _-.1..--J&.:-! '--- lece .. ol" .CS.ıü kunılmu•tur. Hatm...owm(:c;>ı) abu - wllı lıl MLIL& .... m..•blm illı.el cleırirleria- et m un ır. eni nes u savaşa Aair Jmmandaa ve mat......m 
- _..-. -. _,,, ___ - -s '- 1r _, __ / cW - _ __,__ı lnall d.._ heyecanla atılmıttır. Yoluna devam --L...- ~-----• Rif-• y~-•1-1-
...._ ..... ~·- ait ............. ~ ()it' o• ana aö - ~•> IÜDılffD d et et- ..... ~ llctbıci ..... ....üıan - edi -- ..,,.._... - ~ - - ~-· ~ ...,. • ·ıw fh--'--.a- ..._ __ k.-A>' --•--· lıDı bah etmektedir Omm ,.dttirmni o- yor; bütiln yollar R~ya varır... kinimi vw doktor Kemel •-.a. 

2 A '-- t ti•·-~~-~- _...(Olıa llllMIMl&ol • lan_.,.. 11=-*=1, iti11Ci Tirk Dil El Mubttam t ile .x l -:.-Y -Not: - ti .. , yonya 'Ye Dorld na llJlllDla&&_.. ~u ba14e • + - xani--. oı:::t'esWe •Jm llrtlt6 pse eaı rY e Ja lam BaJ&D Fahire ile Piofeair kim. 
K ANKARA gı"bi eski Grek lehçelerinde llçüncil oiol = ol)ı Bir harelııetin müphem ileri etlrmtl1t1r. Paal Recnnd ilk 6nce &. zıyor: . ,..._. 8aJ Faikia otl• pnç mald. 

phıs zamiri, tıpkı tllrkçede oldufu t;muml, ıenit bir sabada vukuunu an- taret zamiri lnallamldtlı fikrindedir. Türk- .. Mısrrhlarm timdi baş1ıca byplan ne" tanare mühendiılerimizdea 
E R Lı E R 1 cibi. bir (o) dacı ibarettir. Bu (o) bl· ıatır cede lcBacil ..ıua zamiri ile ltaret qmirl- yurdlanmn haklanna bir zarar ıetme a.y Necdet Eraalanm DİfaD töreni 

az uzun olı:unıar. Bu usun o~ • [Ba etidiin - PDIPll ela :W.ir:.' b1ime oa.,.ı da ba fikri teJld mcaidir,. Bu da temel yuayı iade Dı o her ilci t.ı1.rafm ct.atl"rnua 1'a.,,,.. 
• Ankara. (Ta)- Oniwnhe Relr- (ol) !Ü)ile gB8terifebillr. Yeni ram- ,.__.. rll! · ' de ,_. ....,.. (1) ...,. L •: ttı. "AltaJ', Telllt. ı.. tur. Parlimanm müzakereler nya itti il• Tolrıatli,..U ,apılmqbr. 8a .... 

tartı Cemil De a&lftllm. ı.na: "ller cada ba (ol), (af) fekUnl alaq Te 1'ıullr-] · w. eor. X-. Kata larp&, Tanna. a. fak muabedelerinin ne trııllDlti olabi - ....-& v..U.. ._... P7 U... 191 
saman olduiu cibi Univeraiteye ait yanma anlamı kuvvetlendiren bir tıiıa) ~ 1atq ıto,W. ita~. Klcrik, x-- lir? Siz timdi temel yasayı onlara ceri wıkte bdlır denin elmiftir. Toplu. 
ltJerl takip etmek 1nN Anbraya gel• getirilerek (ti kendisi) manasma (el· ela. Kırım, Unar. lebeeleri." vuiniz. neriei için konupcak vakit trda llirçok süaide ki111 ıl•, aaJia"'-
~ w .a- 1.ıen tılllWalan __ .. ve toe) ıeldi -pılllllftlr. (1) BUtla ald Olmanla" 8e1cak metin- (4) llarr lrillli79tr. ın s: 361. vardır. Mrarnn bu son hareketleri hem balamnuı ...... 
- .- ı-r-s ı- terinde ba (ol) teldi söttdlt. Batlnart. AJ. (5) lılarr kİUi79tr. m. s: 194. iti ılılli bitirmit bulunuyorum. Yana T.mamile bu (ot) un ayni olarak t&J', lııitpr, So,ot lthGelerincle hlll (ol) (&) Etimoloji, modoloj •• f-..tlı -. yalaıı ve hem de uzak dofuda 8nemli ~ nipnlı1-a k.---'rlııwi .,.. .. 

~--• .._,..._ de4i.- tUrkç!!!ı (ak) sözü vardlr~~·--=B~u=-:söri=="=-:-1fenilml!!!!!. !!!l•~•ll!i·!.ı..·..!!lglgart~1U..~••1..a:K1ııam:~l!llcelt~:=:..;.ılmn=E1t==ııeıı..J'lrk~~Plll~~·•i!!"=•uıoDan.cı=~a.!:.;4-;::S~. akiller ppauttır. Surive. trü. Tlrld- ...... 
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IEV KRALiÇESi 

Bi~ki Y urdu Başöğretmenine Ciöre ... J 
______ .,,.... ____ .....,_,,, _______ ____ 

SAGLIK 
ÖGÜTLE Ri Kadın Hem Dışarda, Hem 

Evinde Çalışırsa 
Çabuk Yıpranıyor! 

"Dışarda çalışan bir kadının ka
zancı evinden ayrılmanın mey
dana getirdiği boşluğu örtemez.,, 

Divanyolunda Biçki Yurdu Başöğ-r------------
retmeni Bayan Nurinnisa Cendey, 
çok meşgul görünüyordu: 

- Bilseniz, ne çok işim var, dedi, 
provalar alınacak, modellere bakıla
cak... sonra göriışülecek me
seleler... Bugün beni mazur görse
niz ... 

Dedim ki: 
- 8izim meslekte, bugünkü işler 

yanna bırakılmaz. 
Gülerek: 

- O halde, peki, dedi, sorunuz ce-. . 
vap verey1m. 

- Size göre ev kadınlığı nedir? 
• -:- yallahi,. d_edi, b~n dilşündüğilm 

gıbı sovlemesını severım. Onun icin 
müsaadenizle açık konuşacağım: Ev 
kadını tam manasile evinin kadını 
olabilmek için, dışarda çalışmamalı
dır. 

Şüphe yok ki, kadın mecbur olduğu 
için böyle yapıyor. Fakat herhangi 
bw mecburiyetin zoru ile de olsa, ka
dm:wı, yuvasından ayrılarak, reçimini 
(<endi başına aramasını acıklı bulu
n.ım, Kadın - tabii ev kl\dmını kaı
tediyonım - hcle evlendikten sonra, 
hem dı§arda, hem içerde çalış.rıa, çok 
cabuk yıpranıyor. Kuv\•etten düşüyor. 
iki taraEJı yorgunluk, onu vaktinden 
evvel ihtiyarlabyor. 

Müsabaka 
Şartları Ve 
Hediyelerimiz . 
1 - Dikit •• biçki, -2 - Yemek pitir 

mek, 3 - Çocuk t.akımı, 4 - EY ldareai 
cibi dört )usundan ibaret olan müsabaka· 
mızm teknik idareıini, imtihanlarnu, mü
kifıtlarmm daindmumı Kız San'ıt Mek
teplerinin dcierli idare ve tcdrlı heyetleri 
dcruhde ed'yorlar. Müsabakaya herkes 
kayıtsız, ıartıız cirebilccektir. Kupon ve
ya caıetemizin bir parçasmı kesmek kUl
f eti yoktur. Yalnız eunlar mılsabakaları· 
mızı riremiyeccklcrdir : 

Profesyoneller, yani terziler, mürebbi. 
yaler, haatahakıcılar, doktorlar, ebeler 
öiretınenler •• cuetemia men•upluı il~ 
aileleri. 

Hediyeler 
Dikit ve biçki 

Birinciye: 200 lira deierinde bir pırlan
ta yüzük, 

lldnciyaı 160 lira deierinde bir dikit ve 
nakış makinesi. 

Üçüncüye : 75 lira deierinde kumaı ve
ya kürit. 

Dördüncli70: 25 lira deierinde dikis ku
tusu. 
Beıiaci701 ıs lira deitrinde bir m&ıı· 

ken. 
Altıncıdan yiizüncÜ7• L..adu muhtelif 

hediyoler. 

Yemek piıirmek: 

Birinciyr: 200 lira değerinde bir Yemek 
odası takımL 

ikinciye: 150 lira dcferinde çatal ve bı· 
c;ak talmnL 

'Oçüncüye: 75 lira değerinde tabak ta. 
kıını. 

DördiincG7a: 50 lira deierindc 12 lriıl
lik kare dö tabi. 

Be9inci7e: 15 lira deeerinde çay ta· 
lcmn. 

Altıncıdan 100 üncilye kadar iitü, yaİ
tık, ıb~j~r, masa örtüıü, c;orap, eldiven, 
çanta sıbı muhtelif hediyeler. 

Ev baknnı: 

Biriftcİ7eı 200 lira deieriacle ..U -ı-
takımı, 

Jkincl7e: 150 lira deierinde bfr radyo. 
Üçüncüye: 75 lira deierinde blr avize. 
Dördüacüye: IO lira deierlnde aalon 

aaati. 

Türk Kadınları Biçki Yurdu Öğret
meni : N urinnisa 

Kocalarının gelirine kanaat ederek 
evlerinde kalan bayanlarımızı, ömrii
nü muhtelif mesleklerde geçirenlerden 
daha mes'ut bulurum ben ... Dışarda 
çalışmıyan bir ev kadınından, evin bü
tiln işlerini ~örmelerini istiyebiliriz. 
Fakat, dışarda çalışan bir kadın, evi
ne en sıkı şekilde bağlı da olsa, hem 

Betinciyeı 15 lira deierinde bir tablo. 
Altıncıdan )'üzüncüyo kadar muhtelif 

hediyeler. 

Çocuk bakımı: . 

Birinciye: 1000 lira deierinde ve primi 
tarafımızdan verilecek ııcorta veya 200 lira 
1
dcierinde bir yatak odası takımı" 

ikinciye: 150 lira deierinde bir ıinc: 
bebl. 

Oçilncüyoı 75 lira deierinde bir rra. 
mofon. 

D~rdliaı:Gye: 50 lira deierinde bir kol 
aaatı. 

Be9İnC"iye ı 15 lira deicrinde çanta. 
AltınC"•dan ,.UzüncÜyo !.adar muhtelif 

hediyeler. 

EY Kraliçesi: 

Bütü11 bu imtihanlardan ıonra dört 
kısmm dördüne birden rirmiı ve m~ayyen 
dereceyı kazanmıı olanlar arasında da bir 
imtihıın yapılacak •e kazanan ev kraliçesi 
llin edilerek lrendiıine 750 lira dcerinde 
bir kiirlr manto hediye olunacaktır. 

evinin, hem çalıştığı müessesenin iş-.'ı-----_,.,, .... ________ _, 
lerini. hicbirini aksatmadan göremez. birini yaparken bütçenin masraf fas-

Ev kadını dikiş diksin, biçki biçsin, lından birini eksiltmiş ve bu eksileni 
yemek pişirsin, evinin temizliğini, ai- bütçenin gelir faslına eklemiş demek· 
lenin, çocukların sağlık bakımından tir. 
korunmalannı temin etsin ve bütün Orta haJli Dir ailenin terzi parasını 
bu işleri gördiikten sonra, sabahtan ayda en az üç lira kabul ediyorum. 
akşama kadar, iş bürolarında; şu ve- Bir ahçınm yalnı7 maa~ olarak aldı- ı 
ya bu müessesenin hizmetinde çalıı- ğı on liradan aşağıya düşmez. Çocuk 
ım. İki karpuz bir koltuğa sığmaz- için de için bir dadı tutulacak olsa, ı 
ken, bu kadar İ§lerin, bir el tarafın- bunun iç.in de ( 1) lira ayırmak icap 
dan idaresi nasıl mümkün olur? Bir eder. 
kadın, evinin içinde ve dıtında ayni Bir orta hizmetçisinin de maaıını 
faaliyetle çalışamaz. (8) lira Uzcrlnden hesap etaek ye· 
Dı arda çalışan kadın, ~ğer, iyi he- kan 9u olur: Ayda 28 lira! Halbuki 

up bilen bir kadınsa, işinden kazan- ahçının, dadının, terzinin, bütün mas
drğı para ile evinden ayrı kaldığı za- raflan, aldıklan maaıt.ın ibaret de· 
mantar, israf edilen parayı şöyle bir ğildir. 
karşıtaıtırmalıdır. Bu karşılaştırma Demek istiyorum ki, drşarda çalı
ıonunda kadınm evde yokluğu, c;ok de şan bir kadının kazancı, evinden ay· 
fa. dısarda kazanılan parayı da üste rılmanın meydana getirdiği maddi, 
vermek şartile, bütçede ne derin bir manevi boşluğu örtemez ve bu gelir, 
uçurum açtığı görülecektir. öteki gideri ödiyemez. 

Dikişini diken, yemeğini kendi pi~i- Belki yanılıyorum. Fakat dediğim 
ren, çocuguna kendi bakan, evini ken- gibi, ben dUşündüğümü söyleme
di toplıyan bir kadın, bu işlerin her· sini severim. - Salihattin GUNGO R 

, . 
H a r ı k H a y a t K a z a ve O t o m o b i 1 

Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kain 

U N Y O N S l G O R T A S l N A yaptırınız. 
Türkivede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

I 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 
Telefon : 4.4888. 9809 

Şişmanlamaya istidadı 
Yoktur 

Ben •imdiye kadar, bayanların 
hepsi zayıf olmak istiyorlar !!anmış
tım. Şimdi itiraf ediyorum ki aldan
mışım. Yanlışımı bana, bu sağlık ö
ğütlerini dikkatle takip ettiğini söy
liyen bir bayanın mektubu anlattı. Bu 
bayan için, şişmanlamaya istidadı, 
yok, demişler. O da merak etmiş.Bu
nun ne demek olduğunu ve böyle bir 
insanın kilo almak için ne yapması 
lazım geleceğini benden soruyor. 

İlkin, şuna eminim ki, o bayana bu 
sözleri söyliycn bir hekim değildir. 
Çünkü, rahmetli şair Fıtnat Hanımın 
dediği gibi: 

Muvafıktır yine elbet mizaca ~ivei 
hikmet 

Tabibin olsa da kizbi marizin sih
hatİn .söylu.,. 

O nun için, kilo almasını istiyen 
bir bayana, bir hekim fişmanlaınaya 
istidadı yok, diyerek onun umudunu 
kesemez. Bir hekim olsa olsa, sizin 
zayıflığınız bünyevidir. bundan dola
yı kilo almanız biraz güç olur, diye
bilir. 

Hiçbir taraftan rahatsızlık duymı
yarak, oldum olası zayıf kalmış olan
ların. haline bünyevi zayıflık derler. 
Jiekımlerden bazıları, böyle zayıf a
damların bedenlerindeki hücreler lü
zumundan fazla işliyerek, insan ne 
kadar çok yemek yese o yemekleri 
çabuk eritirler de, şişmanlamaya en
gel olur, derler. Fakat doğrusunu is
terseniz, bu fikir de pek kesin birşey 
değildir. 

Böyle bilnyevi zayıf denilen kim· 
selerin bir çoğu çok yediklerini san
dıkları halde, az yerler de onun için 
kilo alamazlar. Bunların hayatı çok 
işlek geçtiği halde kendi ihtiyaçlaıı· 
nı takdir edemezler, yedikleri ye,ne
ğin yeti~eceğini sanırlar. 
Birtakımı da vakıa çokça yerler 

21?'1a, şişmanlatacak şeyler yem:sini 
bılmezler. Mesela et kuvvet verir, cJi
ye ondan çokça yedikleri halde asıl 
şişmanlatacak olan ekmekten, ' unlu 
yeıpeklerden ve şekerli yemeklerden 
az yerler. 

Bazısı da gerçekten çok ye:iiği 
halde yine şişmanhyamaz. Çünkü mi
deleri ve barsakları bozuktur. Ydik
leri yemekleri hazmederek kana ka. 
:- ştıramazlar. Hatta böyle mide' erı 
~oıuk olanlardan birçoğu ancak az 
Y<'dikleri vakit rahat ettikleri için 
çuk y1yerek "§ltlUdn1iıllli4k•cU• ııı:cuoı\ ... 
ri vazgeçerler. 

Şu J-:ılde ~işmanlamaya istidauı 
y:>k Ol"mek, yahut onun hekimcr.: de
yimi olan bünyevi zayıflık ~peyce 
karışık bir sözdür. En ':loğrusu, kilo 
almaktM. hiçbir vakit ~mudunu kes. 
memek ve zayıflık nereden geliyorsa 
o sebebi araştırarak bozukluğu dü
zeltmeğe çalışmaktır. 

Lokman Hekim 

Paraşüt 
Okulu 

Mütehassıslar Merzifondaki 
Tetkiklerini Bitirdiler 

Merzifon, (Hususi muhabirimiz biJ. 
diriyor) - Hava kunımu mütehas. 
111larından Vecihi ile bir Sovyet uz. 
manı ilçemize ıeleont< tetkiklerde bu
lunmuşlardır. Amasya boğazına ka
dar uzanan Merzifon çayırında yapı. 
lan bu tetkikler üç gün kadar sür
müştür. Mütehassıslar, paraşütcülük 
okulunun burada açılmasına karar 
vennitlerdir. 

Merzifonda 
Elektrik l iyat lan pahalı 

Merzifon, (Hususi muhabirimiz bil. 
diriyor) - Elektrik fiyatlarının pa· 
halılığı üzerinde bazı tetkikler yapıl· 
maktadır. Kilovat fiyatının 25 kuruş
tan hiç değilse 18 kurus;ı indirilelıi
leccği anlaşılmıştır. Civa~ ilçelerdeki 
elektrik ucuzluğu karşısında bu tenzi· 
liit zaruri görülmektedir. 

NamA.k Kemal geceıri 

Merzifon, (Tan) - Halkevindt 
Namık Kemalin ölümü yıl dönümü 
münasebetile güzel bir gece hazırlan
mıştır. Dil, tarih ve edebiyat kolu 
başkanı üstadın hayatı, eserleri ve 
şahsiyeti üzerinde bir konferans ver. 
miı; tir. Onümüzdeki hafta içerisindt 
de bir halk ıccesi yapılacak, tanınmıı 
halk şairlerinin iÜzel parçaları oku
nacaktır. 

Sıvasta 

Uray encümeni Üyeleri 

Sıvas, (Hususi muhabirimizden) -
Uray encümeni üyeliklerine seçim ya
pılmış, neticede Kamil Güreş, Vahap 
Küçük, Rüştü Sarısözen, Ali Hurda
cı, Rıza Kanlı, Doktor Hilmi, Basri 
Yalçınalp, ve bunlar da rey sırasile 
Kamil Güreş. Vahap Küçük, Rüştü 
Sarısözen, encümen üyesi olarak kal
mış, diğerleri de yedeğe alınmışlar· 
dır. 

Ali Ekrem'in cevabı 
Sıvas, (Tıan) - Lise san'at seven· 

!er kurumu tarafından hazırlanan Na· 
mık Kemal için Ali Ekreme çekilen 
telgrafa şu şekilde cevap alınmıştıtr. 
"Hepinizi bağrıma basar, teıekkürler 
ederim." 

Li-.de arttırma wünü 

Dicle Kıyılarında 60 Kilo. 
Ağırhğmda Karpuz Yetişir 
[Hruıui muhabirimiz bi!Jiriyor] 

Diya,.bekir, 19 

• D.i~arbekir ilinin çevresinde bir yı1 
ıçerısınde halk tarafından önemli 
mi~ta:~a ı;nc.yvalı ve meyvasız ağaç 
yetıştırilmıştır. Tarım dairesinin yap
tığ~ te~vikler sonuncunda kayısı, ~ef
t~lı, elma, armut, erik, zerdali, dut, 
vışne, badem, ceviz ve Gaziantetp fıs
tığı dahil olmak üzere 62,990 adet 
meyvalr ve Akasya, dişbudak, ıöğüt 
ve ka~ak ol?1ak üzere 111.488 meyva
sız kı, cem an 174.H8 adet ağaç di
kilmiştir. 

Meyvalı ve meyvasız fidanlardan 
aşılı ve aşısız olmak üzere merkez ve 
Silvan fidanlıklarından 78 bin kadar 
fidan halka parasız olarak dağıtılmı:ı· 
t~r. M~rkez fidanlığında yetiştirilen 
cıle~ fıdelerinden de bahçe sahipleri
ne uç dört bin kök verilmiştir. Bu fi • 
danlar esasen hususi idare bütçesin
den ~ücuda getirilmiştir. Bu yıl mev
c:ıt fıd~nlıklara !l~veten Çermik ilçe
sınde yıne hususı ıdare tarafından bir 
fidanlık vücuda getirilmiştir. Fidan
lı~lar.ın genişletilmesi icin ilçe, Çer
mık ılçesinde 16 ve merkez ilçesinde 
32 dönümlük arazi istimlak ederek 
fidanlıklara ilave edilmiştir. 

Diyarbekir kavun ve karpuz tarı
mında diğer yerlere göre başka bir 
hususiyeti vardır. Susuz kavun ve 
karpuz yeti~tirildiği gibi Dicle kıyı
sındaki alüminyonlu topraklardan is
tifade edilerek kuyu usulile de kavun 
ve karpuz yeti1tirilmektedir. Güver
cin gübresile beslenmekte ve toprak
tan daimi surette rutubet almakta o
lan kavun ve karpuzlar ~ayanı hayret 
derecede büyümektedir. Sureti mah
susada yetiştirilen karpuzun ağırlığı 
50 - 60 kiloyu bulmaktadır. 30 - 40 
kilo ağırlığındaki karpuzların sayısr 
çoktur. Nehir kıyı~ında yetiştirilmek
te olan karpuzların kl\buğu üç dört 
parmak kahnlığınCla olmakla beraber 
elyafı ve hazım kabiliyeti çok üstün
dür. tl dahilinde diğer karpuz nevile
rinin de taammümü için tarım idare-

Dicle üzerinde kavun ve karpus 
nakliyatı 

sine'! Tekirdağ ve Burs'ldan karput, 
Bal•lcesir, Manisadan muhtelif kavun 
tohumları getirtilmiş ve bostan sahip
leri le köylüye dağıtılmı~tır. 

İl dahilinde hüdayrnabit şekilde 
yc-tişmekte olan yüz binlerce menen
giı ağaçlarının ıslahına büyUk bir 
r>ıemiyet veriliyor. Birkaç aydanberi 
t-u işe başlanılmış ve bu yıl semeresi 
ııhnmıştır. Bu yıl Gaziantepten geti
rilen beş bin adet fıstık aşı kalemi 
merkez ve Çermik ileçlerinde fennin 
gösterdigi şartlar dahilinde hes-ap e· 
dilmi§ olan üç bin Menengiç ağacına 
tatbik ı:dilmit ve bunlardan 2500 ağa 
crn muvaffakıyetle aıı tuttuğu anlaşıl
mııtır. Bu yıl Çermik ilçesi halkı da 
yabani sakız ağacı aıılamak iılerinde 
büyük bir heves uyanmış ve evvelki 
yıllarda aıılanan sakız ağacının fıstık 
salkımlarını teşkil etmesi üzerine halk
taki heves bir kat daha artmıştır. Bu
nunla beraber Malatya ve Elaziz ille· 
rinden getirtilen cima, armut, kaysı, 
kiraz ve erik aıı kalemlerile de fidan
lıklardaki meyve fidanları aşılattırıl· 
mış ve getirtilen aşı kalemlerinin ö
nemli bir kısmı da halka dağıtılarak 
ağacın ıslahı yolunda çalışılmış· 
tır. M. Yücel. 

ŞERiF MUHiDDiN TARGAN 
KONSERı ı 

Viyolonsel ve ud 6 kinunus1ni pazartesi akşamı şaat 21 de 

FRAnsız TiYATROSUnDA 

Sıvaıı, (Tan) - Lisede arttırma 11 ..: 
gunu için bir toplantı yapılmıştır. :!.11111111111 Büyük asri dramın hakimesi olan yıldız 11111111 

: 

----
Coğrafya Öğretmeni Suphi Gömüt,* SABETH BEREGNER -arttırma gününün ehemmiyeti ve mil· :_ ELİ -_: 
li bankalar, kurulan fabrikalar etra· _ 
fında bir söylev vermiş ve birçok e~- : Bu hafta S A R A Y sinemasında 
lenceler daha tertip edilmiştir. : · d -

: Bir maşukanın hayatını tasvır e en -§ 
Zekat ve t ıtranızı 
Hava Kurumuna 

veriniz. ........ ........................... ..: :.111111111111111111111111111111 1111111111~ = o·· M R u·· M c E s E N •. N ı· M = E (MOSKOV A GECELERİ) nin = ~ = - -- -
Neıeıinc, zevkine, güzelliğine 

doyulmıyacak bir film 

CENNEllE 
HIRSIZ 

(Fransızca s·özlü 
Bllf rollerde : 

N evyork radyosunun birinci 

mugannisi 

B IN G KROSBY 
Aynca : Paramount gazetesi ve 

M A R T H A operasının seçme 

tarktları 

BugunMELEK'de 
BugUn saat 11 de matine 

BUGÜ" 

: calibi dikkat Brioukow'u, (Siyah : § Fransızca sözlü muhtetem aık ve ihtit-aı filminde zafer ve takdir : 
1 gözler) in şayanı hayret metr :E _ E doteli : - alkı,lannı topluyor. E 
: HAR R y B A UR § ~ i laveten : Renkli bir SİLLY SENFONİ. ... Bir harika ... § 
! kuvvetli, cazip ve emsalsiz ~ ~1111111111 NOEL GECE Sf ve Paramount Jurnal 11111111111~ 
: zenginlikde : 
-=-- H A y A T = 'J lllll ••11111111111•1111111111111111111111111111111111111~1~""'"11111111111~ 1.""~ 

: : Eski Şarkın bütün tantanasını ... 1001 ıece devrınm olanca azamebm,,, : 
: ~ § Dilber kadınlan ve hesabsız terVeti ile canlandıran bir san'at harikası... : 

ACILARI - - -~ 1 § A L i B A B A ve ~ 1 filminde g~:~~=~:kfü Pek ~ ~ H A R u N u R R E ş i D § 
~ SOM E R :: : 
: Si NEMASINDA E : Pek yakında S ARA Y sinemasında : 
~ıııııııııı 11111111111111111111111111111'; ~11 1 1111 1 111111111 ıııııııııııııııııııııııııııııııııır111111111111111111 1 11111111111r: 

-----

Altın sesli 

JEAN ye KiEPURA Ni N ON 
PAUL 1 ÔRBIGER . PAUL KEMP . JENNY JUGO Şahıerler Şahuerinde 

Görülmemış derecede ve heyecanlı . Muazzam · Müthış Ronald Kolman Loretta Youn~ 

iPEK Hindistan Kahramanı 
SlrtEMAS I NDA Bugiin !llaat 11 <le matine ...._. ____________ __ 

T U R K S i rt E M A S 1 Son Zaferi · 
W 1 L L Y F t R 1 T C H v~ K A T E D E N A G Y' nin 

Göniil istediğine Gider 
Neee • 18 yaoında genç bir kızın ilk a~kı, 23 ya~ında bir evli Bayan'ın e;önül maceraıı, tamamen gençlik, güzellik, aşk çılırınh~ı 

genç ve taze a~kların u f eri. İIAveten : UFA dünya haberleri Bugün saat 11 de matine 
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Laval Kabinesi Cumaya Parla
mentoda Sorguya Çekiliyor 

Fransa " İcabında Silaha Davranıp Davrana· 
mıyacağını,, B~r Türlü Açıkça Söyliyemiyor 

DIŞ POLiTiKA 

italya-Habeş Harbi 
Karşısında 
ingiltere, Fransa 
Jnıilterenin iç politika hayatmı 

yakından tetkik eden Franaız filo. 
zoflanndan Jan Jak Ruıo demitti 
ki: ,•lnıiliz demokr~aiai yalnı~ ";: 
çim arifeainde tecellı eder. Çun~.u 
rey u.hipleri hükUınetin aiya~aı ~ 
zerine ancak bu aırada dır kı, mu. 
esair olabilirler. Hükfunet bir defa 
intihabab kazandıktan aonra artı~ 
gelecek aeçime kadar memleketi 
diktatör vaziyetinde idare eder.,, 

Jan Jak Ruao buaiin -.ğ olup ta 
dün aeçimi kazanan ve !"ec~~·t!-9 de 
büyük ekaeriyeti olan hır hukume. 
tin efkin umumiye önünde nasıl 
boyun iidiiini ıörıeydi, lnf!ltere· 
nin politika hayatı hakkındakı ka • 
naatlerini deiiıtinneae bile, herhal
de bunu müıteına bir hadiae tetkil 
ettiiini itirafta tereddüt etmezdi. 
lnıiliz parli.mentoaundaki tezahür. 
den aonra lnıiliz hükumeti artık U. 
luılar Kunımu aİıyaaaaına bağlan -
mıt bulunuyor. Baıbakan Baldvin 
de bunu T,.adetmiıtir. Fakat mü • 
him bir tart• bağlı olarak: bütün 
Ulualar Kurumu devletlerinin in • 
gi]tere ile birlikte yürümeleri, zec • 
ri tedbirleri birlikte tatbik etmele. 
ri ve zecri tedbirlerin tatbikinden do
ğacak tehlikeleri birlikte karıda -
ırnalan tartile. 

Şa1'trn tonuncu fıkraar mühimdir. 
Diplomaai liaanından halkın anlıya 
caiı dile tercüme edilince ıöyle ifa.. 
de edilebilir: ltalya taarruza seçer. 
ae hep birlikte harp yapmak,tari~ 

' unun icindir ki in iliz büku 
~ , ı ıy .tıın pun .....rı ı ır t r • 

a.&ızuna kartı ~olup olmaclııW.
C'mJ ve İnsiltwe anııun bir ~ 
uğrana, yardmuna koıup kopnıya
caklarmı bazı devletlerden aormuı. 
tur. Baldvin, Fransa müstesna ol -
mak Üzere bu suale muhatap olan 
devletlerden hepainin de aarih ola. 
rak müıbet cevap verdiğini aöyle • 
mittir. Fakat Fransanın cevabı ne. 
dir? Herhalde menfi değildir. Çün. 
kü menfi cevap ver:mek Ulualar Ku 
rumu misakının hükümlerine muga
yir olurdu. Fransa, bu noktada U. 
)uslar Kurumunun misakile bağlı 
olduğunu bildirerek kaçamaklı bir 
cevap vermiıtir. Halbuki İtalyanm 
aç.acaiı bir harpte lngiltere için her 
devletten ziyade Fransanın takip 
~eceği hattı hareketi Öğrenmek 
ıehemmiyetlidir. Söylendiiine söre, 
Hoare'un mahut teklifi kabul et • 
muine aebep, Franaa tarafından 
bu no&rta üzerinde ıarih bir aöz 
aöylenmemeai, Fransız filosunun ha. 
zır olpıadıiı hakkında ba~tan .av. 
ma birtakım cevaplar venniı olma. 
aıdır. 

Bu rivayetler doğru mu, doğru 
deiil mi? Buraaı kat'i olarak malUın 
defiJ. Fakat İtalya • Habeı davası. 
nın bugünkü vaziyeti karııaında in 
iiltere ile Franaa araamdaki mü _ 
naaebetler birinci derecede ehemmi 
yetJi meaelt halini almıı bulunuyor. 
Hoare'un aukutundan aonra ıimdiye 
!kadar hiç olma:ıaa zahiren muha • 
faza edilen cephe birliği. biUbütün 
l>oaulmuı, Habeı meaeleai Üzerinde 
İngiltere ile Franaa araımdaki ib • 
tjJi.f bütün a!Jıklıiı ile tebarüz et. 
mit oluyor. Açı:k bir fll'CI..- ki, Hoar'u 
kandıran Laval olmuttur. 

Bir lngiliz Bakanı bir an için La.. 
Yale kandığından iatifa edip çeki -
liyor da aaıl kandıran adam iktidar. 
da duruyor. Bu vaziyette iki dev
letin dıt aiyaaaları araunda ahenk 
o 1 d u i u i d d i a edilebilir mi? 
ltalyaya kar§ı müeaair tedbirler a
labilmek için her §eyden evvel iki 
büyük devlet araaında bir cephe 
birliği temin etmek lazımdır. Bu 
cephe birliği te~kil edilemeue, hal 
ya • Habe§ harbine •• ihayet vermek 
için müessir tedbir alınamıyacağı 
gibi, Avrupa barı§ı da tehlikeye dü. 
§ebilir. A. Ş. E. 

İngiliz Saylavları muahede
lerin Tadilini istediler 

Londra, 21 A.A. -Avam Kama. 
!'atından 13 ıaylav aulh muahede • 
namelerinin tadili için icabeden ted 
birlerin alınmaar yolunda bir tak. 
tir vemıielerdir. 

La vale karşı en şedit hücumları yapan: M. E. Daladicr, M. Blum, 
Marcel Gochin 

[Laual lcabineai iktidar mevkiin. 
de tutunabilecek midir? Fransa el. 
kanumumiycai fU dakilıtada bunun 
la meıırıdclür. Lavalin aultutu Fran. 
ıı:.ı politilıaaının açılıça ltalya aley. 
hine çevrilmcai demek olacaiı için 
dünya timdi ırö"lerini Franıaya 
dilımiıtir. Son haberler bu mev:.ıu 
ctralınJa bir tahmin yapmağa mü. 
aait clefildir.] 

Paris, 21 A.A - Pazartesi günü 
Senatoda, cemiyetler hakkında, Cuma 
günü de aaylavlar kurulunda dış tıi
yasa hakkında müzakere cereyan e
decektir. Bu müzakerelerin sonuçunu 
tahmin etmeğe çalışan gazeteler u
mumiyetle, Laval kabinesinin duru
munu sağlamlanmı~ olduğunu kayde
dilerek, gerçek, &örüşe bakılacak olur 
ıa, fevkalade bir hadise çıkmadığı 
takdirde, ekseriyet hükiımete taraf
tardır. 

Bununla beraber, ıolcenah batını, 
Sir Horun dilşmUş, Paria plinmın da 
ömUimüt -.oldufunu hatıclaterak ve-
ııc"'"'~ & y, ..... • ..... ~.a •w.~,ball.&. 

dliı nme Vf reyle~ tasnifi o • 
dukça hey canlı olacağını yazmakta
dır. 

Popüler diyor ki: 
"Paris planını imzalayan iki kişi

den biri ölmüştür. Halbuki Lavalin 
mes'uliyeti, Sir Samvcl Hor'unkinden 
daha ağırdır. Zira, kendisi, evrensel 
vicdanın red ve takbih ettiği bir ese-

Yunanistan 
Seçime 
Hazırlanıyor 

Anayasada Ya

pılacak Tadilat 

Atina, 21 (Huıuai) - Bakanlar 
Kurulu niabi uıul ile yapılacak ye. 
ni eeçim hakkında hükUınetin çıka 
racağı kararnameyi bir hafta için • 
de hazırlamak Üzere iç ve tüze ba
kanlarile Baıbakanlık müstetarın. 
dan mürekkep bir encfunen kurma. 
ya karar vermiıtir. 

Ba~bakan Demircia ıazetelerin 
Kondiliı kabineainin çıkardığı ka _ 
rarnamelerin ilıa edileceği hakkm 
da verdikleri haberlerin, henüz hü. 
kumet kat'i bir karar vermediii 
için, mevaimıiz olduğunu aöylemit. 
tiJ-. 

• 
A.tina, 21 A..A. - Boıbalcan De • 

mircia, ıraactecilere beyanatınÖQ, 
hükumetin aeçimcl .m evvel ana 1a. 
•ada yapılacak taclilôt haltlırında bü 
tün .siyaai lırkolarla mü~lteredc bu 
lunmaya amade olduiunu ıöylemif 
ve böyle bir müzakerenin. mccliainin. 
ilerclcki vaailcain.i ltolaylflıtıracağı. 
nı ilave •tmiıtir. 

Londrada Büyük Bir Mağa
za Yandı 

Londra, 21 A.A - Kardon ,.hrin 
de mühim bir yangın olmuştur. Bü. 
yük bir mağa:ı:anm oyuncak salonun 
dan çıkan yangın yakın evlere sira. 
yet etmit ve mafasanm zemin ka • 
tında bulunaa mühi:mmat depoau 
da patlamııtır. Kurtunlar ner iatL 
kamette uçuşmaya baılamış ve fa. 
kat muciu kabilind.>r olarak kim. 
aeye bir fey olmamııtır. Bundan son 
"" mağazanın hava eilenc:e fitenk. 
leri luamı infilak etmiştir. ltfaiyo 
ancak ıab~ha doğru vanıını aöndü 
rebilmiıtir. 

rin millhim ve hakiki mücssiridir.,, 

Fransanrn Bir Türlü Ce
vap Vermediği Mesele 

Paris, 21 A.A - Resmi çevenler, 
İngiltere hükumetinin tedbirlerin 
tatbiki üzerine bir takım nıüşkülb 
çıktığı takdirde gereken her türlü 
süel ve bahrt tedbirleri alıp almadık
larını Akdeniz devletlerinden sor
muş olduğuna dair Londradan gelen 
haberleri ne teyit ne de tezkip etmek 
tedirler. 

Yalnız, Fransa hükfunetinin, 18 ve 
26 llkteşrin tarihlerinde Londraya 
gönderdiği notalarla 16 ıncı madde
nin tatbiki meselesini halletmiş oldu
ğu beyan ediliyor. 
Diğer taraftan, Lavalin parlamen

todaki son söylevinde 16 ıncı madde 
metninin Fransaya tahmil ettiği yar
dım mükellefiyetine dofrudan doğ 
ruya temas etmek suretiyle bu on al
tıncı maddeyi zikreylemi§ olduğu ha
tırlatılmaktadır. 

cıyun\.ll.: Dlı: Tcınçnui~i 
Londra,21.A.A.-Heryo, lngiltercdc 

endüstriyel turizmin inkişafını gaye 
edinmiş olan birliğe çekmiş olduğu 
bir telgraf ta diyor ki: 

"İngiltere ile Fransanın, öbür dev
letlerle de sıkı elbirliği ederek, orta
daki anlaşmazlıkları dağıtmağa ve 
mutlu bir istikbal hazırlamağa yar
dım etmelerini dilerim.,, 

Mazarike ölünceye 
Kadar Maaş 

Prag, 21 A.A. - Mebuslar mel • 
Jiai, ilk Cumurbaıkaruna LAni ~ato • 
ıunun verilmeıini ve kendisine ö. 
lünceye kadar cumurbatkanlığı ma. 
aıının tediyeaine devam edihneıi 
hakkındaki kanun li.yihunu ittifak 
la kabul etmiılerdir . 

Lehistanda 
27000 mahkQm 
Bırakıldı 
Varıova, 21 A.A. - Diyet medi. 

si affiumumi kanununu kabul et • 
mittir. Bu kanun mucibince önümüz 
deki pazartesi günü 27 bin mahkUnı 
aerbeıt bırakılacaktır. 

Sofya Suikaıdı Davası 
Gizli Görülecek 

Sofya, 21 A.A. - Mahkeme, 3 ilk. 
teırin auikaıtçilerinin bundan ıon. 
ra hafi celsede •orauya çekilmeleri. 
ne karar vennittir. Damyan Velçef 
kendi hakkındaki ithamlara karşı, 
tamamiyle ıuçıuz olduiunu iddia et 
mi§ ve mahkemenin kendisini tem. 
Yil!e çıkaracağına kani bulunduiu • 
nu aöylemittir. 

Deniz Konferansında Netice 
Alınamadı 

Londra, 21 A.A. - lçtimalarını 
ıonkanunun altısına bıralcan deniz 
konferansı, fngiliz teklifleri Üzerin 
de hiçbir anlatma elde edemeıniı
tir • 

• 
Paria, 21 A.A: - Deniz bakanı 

Pietri bahriye encümeninde Londra 
deniz milzakerttleri hakkınd• iza • 
hat vermiştir. Encümen Fransaıun 
ancak kıaa bir mUddet için bir mu. 
ahede ile bağlanabileceği ve Va • 
tinıton mukaveleainde oldu "U gibi 
deniz silahlarının tahdidini kabul 
ed~miyeceği mütaleaıında bulun _ 
muatur. 

Staviski 
Davası 

Eski Başvekil 

Mahkemede Dinlendi 

Le Petit Parİ•İ•n'den: 
Staviski muhakemesinde Pariı ci_ 

nayet mahkemeıi ı bık BaıvekiJler. 
den Camille Chau 
tempı'i şahit aıfa. 
tile dinlemiıtir. 
Chautempı 1932 
aenesinde Volon • 
le gazeteıi müdü. 
rü ve maznunları. 
dan Dubarry ile, 
bu gazetenin Sta. 
viskiye devri eı • 
nasında vaki olan 
mülakatını anlat • 
mıttır: 

- Ben küçük Camili• 
bir tecrübede bu. Chautcmp• 
Jundum: Evvelki ıün aaıylavlann 
okuduiu fakat bakanların okuma • 
dıkları bir haftalık gazetede, bir 
gazetenin, bir grupun eline {eçtiği 
ni okudum. Telefonu açtım . iç Ba. 
kanı Paganon'a bu grupu ve başlı. 
ca §eriklerini tanıyıp tanımadığını 
sordum. iç bakanı bana "hayır!,, ce 
vabını verdi. 1,te ben de Dubarry' 
ye kartı ayni vaziyette bulunuyor -
dum. Volonte gazetesi Staviıki 
grupuna geçtiği zaman ben de ken 
diaini tanrmtyordum. 

Chautemps, bu rezaleti durdu • 
ran tahkikatın kendisi tarafından 
emredildiiini söyliycrek dedi ki: 

- Ben bu itin psikolojik mahiye. 
ti üzerine parmağımı koymak iıti. 
yordum. Hatalardan mı bahsede • 
cekıiniz? .. Beı kabinede hatalar ir. 
tikap edilmiıtir. Bu davada başlıca 
delil, benim fikrimce, müf ettit Pa. 
chot'un raporudur. 

Maliye Bakanlığında, Arolant'in 
raporu 14 ay uykuda kalmııtır. Me. 
ıai Bakanlığında, sigorta hareketle 
rine 100 milyonluk bono almak :mü 
aaadesi verilmiştir. 

Bir dolandırıcı en kolay ne za • 
man yakalanabilir?. ZenıJİn oldu • 
ğu za~an mı?. Yahut Generaller, 
elçiler arkaaına aığındığı zaman 
mı? Hl\yır, dolandırıcılık kendini 
.rösterdiği veva başladığı ve adam 
(arının yerlerini i91al ettiği zaman 
yakalanır. I~te Cousin ve Pachot'un 
raporları bu zamanda verilmittir. 

Franaa kağıtlara boğulmuştur. 

Kağıtlar ötede b ride dolaıır du • 
rur. Daima ~aiıtlar diitüaülür ve 
hayat unutulur. 

iltimaslara çok güveniliyor Do. 
landırıcıyı meydana çıkaran bu po 
!isleri müdafaa etmeme müsaade 
ediniz . Bunlar iki sene sonra hiç 
kimsenin bir !'ey yapmadığını gör • 
mÜ§lerdir. Bu aurctle cesaretleri kı. 
rılmıttır, 

Jürilere ve efkarıumumiyeye 

ıöyliyecek ıon bir ıözüm daha var. 
dır. Bu rezalet patlak \/erdiği zaman 
ben kabine reısı bulunuyordum. 
Hırstan gö:ıleri kar ran bazı kim _ 
aeler. hükUınet reisini, haydut yap • 
tılar. Beni adam öldürmekle itham 
etliler. Ail me, çocuklarıma ihtiyar 
anneme felaketli &"Ünler ~eçirttiler. 
O zaman bana hücum edenler, bu. 
gün çok ileriye gitmiı olduklarını 
anlamı§I rdır. 

Bu felaketin kurban olduğu ce. 
sim esrara karşı ihtiyatlı bulunma. 
nızı tavsiye ederim. Önünüze. göğ. 
süm ileride ola, ak geliyorum. Su. 
al er sordum. F d.kat herkes ıustu. 
Siz suiniyet ne demek olduğunu bil 
d;~iniı:i unncdiyorsunuz. Fakat jü 
riler, onu bilmiyorsunuz. Yann 
gazeteleri okurken öğreneceksiniz. 
Bunlardan bazılarının bana nasıl 
muamele ettiklerini görecek ve hük 
münüzü vcrecekrıiniz Benim davam 
hakkında hüküm veril ::li. Bana ifti. 
ra edenler hakkında da hüküm ve. 
rildi. Artık ıztırap çekıniyonım. 
Kin ve husumet bealemeği Öğren • 
medim, yalnız nefret etmoği öir~ 
dim.,, 

Almanyada 
Vergiler 
Berlin, 21 A.A. - Almanyanın 

emlak, gümrük ve hila vasıta ver
gileri 9 sontetrinde 801,6 milyon 
mark olmuıtur. 1934 senesinin ayni 
ayında bu miktar 646,4 milyondan 
ibaret kalmı§tı . Bir nisandan 30 son 
tcırine kadar kı, vergiler 6 milyar 
222,9 milyon markı bulmu§tur. Ce. 
çen senenin ayni devresinde bu ye. 
kun 5 milyar 317 milyon mark 
olmuştu. 

Bir Vapur infilaktan Sonra 
"attı 

Santoa, (Brezilya) 21 A.A. - Bu 
rada demirli bulunan İsveç bandı • 
ralı Brittamrie vapurunda infilak 
olmuştur. Vapur batmıştır. Birkaç 
kişi ölmü~tür. Rıhtımdaki birkaç 
antrepo haaara uğramı§hr. Rıhtım 
Üzerinde birkaç amele yaralanmrt
hr. 

No. 66 Çeviren: M. Rasim OZGEN 

!Jayraklarda Harp istemiyoruz 
ibareleri Göze Çarpıyordu 

Askeri mektep resmi geçidi 

Mayısın ortalarına doğru, Ruı kabi. 
nesi azaları arasında ihtilaf bauöster
di. Nazırlar, iki kııma ayrılmışlardı. 
Birinin başında D. K. partisine men
sup, hariciye nazırı . Profesör Milyu
kof, diğer kısmı da sosyal demokrat 
lar teıil ediyor ve baılannda Kerens
ki bulunuyordu. Alber Tomas da mü· 
cadeleye iştirak ediyor ve meı::lel<rla~ı 
Kerenskinin taraftarlığını gildilyor· 
du. Prens Lvovun riyasetinoekı w:rı 
unsurlar, D. K. partisine mensup Mil· 
'yukof ve Guçkof gibi mutedilleri ka
bineden uzakla tırdılar. Bu mutedille
rin çekilmelerinin büylik bir tesiri 
yoktu. Çünkü demagojik i ifratlara pek 
az karşı koyabiliyorlardı ve ka'binede
ki nüfuzları azdı. Bunların hadiselerin 
cereyanında ikinci derecede bir ehem
miyetleri olabilirdi. 

Prms Lvovun vaziyeti de filpheli 
idi. O da, mutedil dostlarını 
mesinden iki ay sonra, benim Pctro
grada gelişimin erteıi giınü ıstifun~ı 
vermiye mecbur olmuştu. Onun yerı
ne, Kerenski başvekil oldu. 

lil Xcmrouz abal:u, hariciye nazın 
Teresçenko ile İngiltere sefiri ve dip· 
lomatik heyet reisi Sir Jorj Bukananı 
resmen ziyaret ettim. Günün bir kıs
mını lüzumlu bir takım işlere hasret
tikten sonra, sefarethaneye gittim ve 
zevcemin endjşelerini tadil etmek için 
yanında bulunmaya lüzum gördüm. 

Biraz sonra, tam yemeğe oturduğu
muz bir sırada, dışarda bir vavcyHi 
koptu.. Sefarethanenin bahçesinde 
hizmetı:i kadınlar bağrışıyorlardı. 
Sonra bir mitralyoz çatırtısı başladı. 
Bu anda sefarethanenin önünden 
dört nal sesleri gelmiye ve pencerele
rimizde kur unlar vız:rldamıya başla
dı. 

Şehirde dolaştığım zaman gördil
ğüm manzaralardan hayrette kalmı~
tım. Yollarda. ıon silratle ıiden ve 
yanlarında ellerindeki silahları ~1~ ~~ 
hayyel bir düşmana ateı eder gıbı yu
zilkoyun yatmış adamlar bulunan, bir 
çok otomobillerle kargılaşmııtırn. Bol
şevik askerlerinin bu gibi nümayi~le
rinin devam ettiğini ve bunlarda kor
kulacak bir şey olmadığını bana söy
lemişlerdi. 

Bu hali. Klod Ane'ın felsefesi çok 
güzel tefsir ediyordu: (Bu öyle bir ha 
leti ruhiyedir ki, her şey düzelinceye, 
yahut yıkılıncaya kadar devam ede
cek .. ,, 

Pencerelerimizin altından dört nala 
geçen atların gUrilltUsünU, kazakların,. 
ihtilalci grupların Uzerlne hUcumuna 
hamlettik. Bunda yanılmıştık. Çünkü 
doludizgin koşan atlılar, bir silvarl ta· 
kımı imiş ve Neva nehri köprUsUnün 
karşısındaki tersanenin mahzenlerinde 
pusu kurmuş olan bolş-evik amelelerin 
~ilah ateşine uğramış ve kıçmıı. Bu, 
birçok günlerdenberi hazırlanmıı olan 
isyanın başladığına işaret idi. 

Yerde altı yedi hayvan ccscli vardı .. 
Onların süvarileri tabanları kaldırıp 
kaçmışlardı. Bunlardan biri, bir zabit, 
sefarethaneye 11ğınmı tı. Çok canım 
sıkıldı; bir taraftan Rusyanm da~ıili 
milcadclesine karışmak istemiyordum; 
diğer taraftan da insani vazifem, bu 
mülteciyi bol eviklcrin eline düşmek 
tehlikesi mevcut bulundukça, sefaret
haneden dışarıya atamazdım. 

' Ortalık iyice karardıktan sonra, bu 
zapite sokakta kim eler bulunmadığı
nı ve ortalığın sakin bulunduğunu, 
kıglasma yahut evine gitmesine bir 
mani kalmadığım söylettim. Bütün ik 
na gayretlerim boşa gitti Bulunduğu 
yerel n kım·lrlamak :stemivorrlu 

Baık tip Mösyö dö Şambıon ~arp 
ıergiizettlere meraklı idi ve kazak H· 

tıitinde olmıyan ceaarete de malik idi. 
Zebite, kapalı bir araba içinde emin 
bir mahalle kadar kendisini salimen 
götürmeği teklif etti. O da kabul et
meğe mecbur oldu. Mesele halloldu. 

Makalmalistlerin iıyanı, Lfteini ter 
&anesindelci amelelerin ku:nı rotnivaıı 

(takımı) Uzerine, tesadüfen, ateş et· 
meleri ile başlamıştı. Bütün ıece, 
;1ehrin muhtelif yerlerinden, bilhassa 
Neva rıhtımından, yaya, otomobilli, 
kamyonlu, tüfekli, mitralyözlil aaker, 
bahriyeli. amele çeteleri ıeçip durdu
lar .. Onlerindeki mızıkalarla, arkala· 
rından bir ıUrU erkek, kadın ıilrükle· 
diler. 

Nilmayiıçilerin bayraklarında en
dişe veren yahut harabiye götüren 
ibareler vardı: "On kapitalist nazırı 
istemeyiz. Harp istemeyiı: nasıl olur
sa ohıun sulh isteriz. Burjuvalar ge
bersin 1 Gizli anln-şmaların ncşrolun
masını ve adilane bir musalehamn ya
pılmasını iıtiyoruz. Yaşasın Enter· 
nasyonal 1" 

Zavallı halk 1 Kör ve cahil, kendile· 
tini iıtismar edenlerin keyfine göre 
bağırıyor. öğretilen şeyleri papağan 
iİbi tekrar ediyordu. 

İsyan Bastrrıldr 
Ertesi ıabah, Hariciye Nazırı Te

resçenko'nun kabinesine 'gittim. Gi
derken, Nn• da devrLyclerle 
karıstlaştım; kış sarayını da kuvvetli 
müfrezeler muhafaza ediyorlardı. Ha
riciye nazın, söze, bir giln evvel patlı
van isvana dair malfımat vermekle 
başladı. Hassaya mensup Grönadye 
alavı itaatsizlikte devam ettikleri· için 
hükumet o alayı lağvetmeğe karar 
vermiş. A kerler, garnizonun di ğer 
alayları efradı ile. bilha sa mitralyöı 
k ıt'aları ile müttefikan isyan etmi•ler. 
Lenin ile Trocki de, isyanı kendi 
emellerine uyd~rmağa fır&at bulmuş· 
lar. 

Kerenski, cephede bulunuyordu. 
Bütün kabine azaları. onun gıyabın
da. mtıkavemet etmei!e ve isyanı kuv
vetle bastırmağa, müttefikan, karar 
vermisler. 
Aldığım diğer malumata göre, ben 

de. Mösvö Terescenko ıibi. ıebat et
tiği takdirde, hUkumetin isyanı bastı
nca~ına kana.at getirmıştim. 

Bir an oldu ki, isyan, bastırılamaz 
bir şekil halini alır gibi oldu. Fakat 
Adliye Nazırı Pereverzef tam zama
nında harekete geçti; Bolsevik scr
gerdelerini Almanlarla uzlaşmış ol· 
duklannı vrsikalarn İ o;;tinai\en ilAn 
etti. Bu ~eşriyat derhal. tt'sirini g.ö~
terdi ve Lenin kuvvetlen arasına ıyı
ce hozPunluk getirdi. 

Merkez Kumandanı General Po
lovtsof, adlive vekilinin bu müdaha· 
lesinin tesirinden derhal istifade etti: 
varoşla~ sehirnen avırdı ve t1'arruza 
ı:cçert'k Bol cvik kııl .. si olan Kçecins· 
kava sarayını zaptetti. 

Ertesi 1 g Temmuz gün ti ile ıonra
ki ~ünlerde Bol cvik serı:erdelerin
den birkaçı, Troçki. Kamenef, Luna· 
car"ki v,,. Madam Kollontai 1:ibileri 
tevkif edildl. 

Leninle Zinovyef. evvela, Fenlan
diyaya geçtiler; sonra, çok geçmedC>n, 
o-erivf' dönrföler ve seherin merkezin
de, Neva nehri üzrinde demirlemiş 
olan Grora torplto muhribinde ycrlc~
tiler. Bu gemi, bircok aylar, onlara 
emin bir melce oldu. 

Kerenski. Söz Diktatörü 
Bugiln bile, bu acıklı hadi~eleri 

görmiış olanlar. ben ve herkes. mu
vakkat hükOmetin ataletini ve sivı et 
hissinden mahrumiyetini b türlil an· 
lıyamıyoruz. 

Bolşevikleri dansözün 
kovan zabitle" lcinde. Torlı 
r1,. "';" 'Q,,,,.,.,. ___ ,..,_._. 
~ ..... 

devletleri, l'Urkivr ~ 
ettikleri zaman, Piyer l.< 
mantılara karşı Fösterd;ei n 
içerlemiJ, onu düelloya davt; 

IAr 

(1) Muharrir Armeno • Buh:c 
Biz de Butcar ermcniııi dıv,. 
mecbur olduk. 

dan 
.,jr 

{ 
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italya. Habeş Harbine Bakışlar 
, 

l - Cepheye giden bir gönüllü kolu, 2 - Habeılerin tngilizler·ı çekilmiı bir resmi, 5 ve 8 - Italyanlann ıon bombardunandal Habeı cephesine gelen Amerika Kızılbaç heyeti reisi ile g8rlfl
den aldıktan hava torpillerini taşıyan neferlerden biri, 3 - harap ettiklıeri Desıiye yanarken, 6 - Habeılerin ltalyanlardan yor ve Desıei bombardımanı ha kkmda kendisine llzmı celen iza 
Adiaababadan Desaiyeye riderken Neçqinin Debra Birhanda iğtinam ettikleri tanklardan ikiıi, 7 - lmparator Haile Selasiye batı veriyor. 

yecektir. İktıadl olmaktan ziyade tır. Saray erklnı arabaya binmek ıu- So1n1et RUSJIB 
askert kıymeti haiz olan ve Habqia retile misal tefkil etmektedir. Difer - ' 
tana denisde vernecek ma1ıreç ıe. ea. aencmıer de açlk faytonlara biniyor· Sulh Tekllflerlnl 
betiıtana siWı cönderilmeaini kolay- lar. Faytonlarda arabacılar ve atlann 1 e•-

[Jromaclan WMirili70f":] ı..,1tıracaktır. İtalya ıeniıleme ihtiya. bafl9n, yaiaıurdan 1emıiye ile, cU· Kabu .,. .. 8J10f 
BUyUk Fqist Konseyi milteakı- cını tatmin etmek için Habefiıtan U.. neıten de buır ppka ile mubafua ~ • k 'I:'. I :-. • L' J_ 

Tekllf Suya 
Daıance.. 

ben birkaç defa arka arkayı toplana- zerinde bir iddiada bulunmaıı, bu edilmektedir. laoatiıinıa RıMl•lı imMlı ....,,._ 6'6'DlŞBre L'D&eftmlŞ "en 
bilir. İtalyanın Pari• tekliflerine kar meml~ketin kendiıini idareye muine- Yiyecek maddelerinin uhiı da ken lainden 1 

r 
ıı. hemen kat'I bir cenp vermemesi dir olmadığındandır. Çiinldi, bugün dini cöıtermektedir. Bilhaua ekmek Sovyet Ruıyanın, ı!!;:>;!~..:_Hıbq Geclikpqadan S. Sena imallle: 7Uft,1 .. 
de mUmlriindUr. meriyette bulunan muahedeler, rtaı- ualmaktadır. Hatta ekmeğe pirinç ka· ibtilifmm halli için r ... .._, o~ 23 ~a lıendimda allı 7f1f Hiçbir filpheU hareketini ı&medle 

Matbuat Bakanlıfından beyan e- yaya buıuıi haklar bahtetmekte.iir. nıtırmaktan da bahsediliyor. Pataıte· Hoare • Laval tekliflerine kartı aldıiı W~ 6ir dal iJ. eolendiın. o .._ ifnls halde vuifeü icabı, evinden • .,. 
dildiğine göre, İtalyan efkinumumi- ltalyanm bugün, bihakkin faydalı, ıin kilosu bir lirettir. Bu da bu sene vaziyet, uluslar 101yete1i azau llfati- ,,..,. deli llİ6i ••llİfİ7orclu. Hi,r 6ir n1an bir kadına karp emniyetais1i1i 
yesi, ihtilifm hiiınll suretle halli için semere veren mesaiye ve ticarete mü- mahıulün u oldutuna delildir. Hamur le kabul etmit oldofu prensiplerde .......,. 6a Clfiul ---~- ıöatermekte habgamıa. Fakat bll 
yapılan teıebbüıleri takdir etmekte- aait ve hakiki servetler husule geti- lu ıeylerin ancak haftada bir defa ye- mündemiçtir. S 0 v Y e t R u 1 • emin idim. Faltat __,.,. °" 7ff bir milaç meselesidir. Kendisini~ 
dir. Fakat Franıız • İnciliz teklifle- ren topraklara ihtiyacı vardır. Hal • nilmesi tavsiye edlllyor. Haftada bir Ya Ş a r k l Afrikada ç 1 k a n ~ Şimıli w,. hı'- 1ıo41111 ..,. kaç kere kontrol eclinis; takip edlniWI 
rinin tatbik edileceğinden ıiiphe et- buki Ogaden, Habeı topraklarının en ctın et yenmiyecektir. Pazarda cörUt· harple doğrudan doÇuya alikadar de- derece flerin f>ir a,ila .. ~. ta ki rahat edajals ve 1ranmml nıe
mektedir. • verimıiz kısmıdır ve Dankali de ııh- tUiUm bir kadın kıtm IOftu pek müt· iildir. Fakat mütecavize karfl alına· H.aalıi hıtcı felhfl. 6aflı olan den ıeç kaldıtaıt anJı1arak -

Burada denildiline c8re. ltatya bate en muzır yerlerinden biridir. t. bit olacatuu buıtmden paramlık bat- cak ve elli devlet tarafından kabul .. ocnw lenalılt ed~lı oai. tlphelerden kwtulmmm. 
H•'--istanı 50 1enedenberi tanıyor mar ve inkipfa müsait olan toprak- ıö1tercliifni a8yledl. edilen aecd tedbirlerde, Ulusal Soa,e )'Wfqİın, ...,.,._ ifintlqiın. .. ~ • 

...... , 1ar beli..! daha ...a-di ı·-L-t t teline müzaheret etmiftir, Sovyet Rus- • " •e ~la anlqmÜ lcin Jter && aenaua r, ... on V• Son cOnlerde caclcleleria iaiml rin ya a -·pa.._ •eni '--·khldar ....._.. pcı"'m'" .....ı • L- '-- 1'--11 
tirit ...,._ bqvurmuftur. Pabt A. dan İtalyanm naaıl istifade edebile- e ........ um ı .... ..,. . ~ Kammdan aynlmum ve~ EY1...,.ın ._, ... ~-
dlubaba hllkOmetinin ptera e ı •• cefini tayin eden fU'tlar bU mmtaJra. deliftiri1mellne ~dı. Berka altın lllllD 8nUne ıeçmek latedtpıden, ~tal- kadınla birlepıeftlzde buchkil buhra· Ke:alll fmsHile: 
llfalttdJr hwbfte.anltıpwlr kaba ola· am da faydalı bir tarada istiamanna lanm teberrtl ediyor. Gelecek çarpm· ya ile mtuakereye ~e hiçbir k 
.....-. itte bu 1ebeple, İtalya bu imlrln bınlrmamaktadır. ba cünil Roma bdmlan, etrafında na- saman ~ delildir. Pabt fU prt- m llsden aene~erce ~ya~ "A- ......,., ....., Wr ...,. ..,,ı. 
te~ mtlaabreye esn olacalı: &IL-IJlada betçi1er beldiyen Uç bllytlk bıHın a- la ki ltatya ile yapılacak konupı11ar- eter lmmu mn balaaettliinb ıibi ,q.,.lrılıı _, ıliA'. ..ı. n ,,. .. • 
- ~de kabul etmezden IUI On el k nlfan ~ da tecavUıe utnyan tarafm iıtikWi· tefkatle Ye eski haruetile baih ile o- rar oerdilı. F~ ,,;w ....,. ..... 
...w1. ~ i . d Kdl k B 1 d ıı e 1 ere . ata• ni ve toprak bUtOnlillbü mubafua· nu Hllelerce mmtmıyacabmız. Sidn 1 • ı. ....... Anır • 
emi ôOlmlk lltllaUn yetin en 1 8f 8 1 cak1ar ve bunun yerme - Jilziik· dan ibaret olan ulualar IOlyeteli pren- -""--lo..:..a. ~ tarafı da idare eden • • .._. ~··•~ • • 1. r+d 

ti iltiyer~ ler alacaklardır. alplerlnin abi iltizam edi1mit «.'lımun. ·-.,. .. ...._ . •wl.ıti ,,,...,. Wai .,..._.., 
.... p.eteterl, 1'ranma - lngi~iı ~•P.li..s.ir _.. R°""' ınaAa6iri Eler ıakert hareketlerde, -..ı·k Halbuki tnıOiz • Franaız ıulh teklif· ler, ctkendirmeyenler bu suretle uz. ,...,.,.., .............. 6iıi6ir.,._ ~ 

teklifleibie ....... . ttlfyan jtiruları· 7Uf.70f"I ..-- !erinde, bUıbütün batb mabat takip den daha u mustarip olanlar da var- LA-- .-11:--..:..-.ı"'- ,,.,,,_ 6ir 
nm -~- - 11.i.ı.- ·.ı Roma '-"- m6aafferiyetler ihtimalleri beu-a. ol- --- _._.....,......, 

uuıım1n111 .... .._,,, ıenı,..et• -. ncrt tedbirlerin tatbi- saydı, Muuolini Fransa • ıniiıb' tek- ediliyor. Bu teklifler Habqiltanı İtal· dır .. Fakat bunun için çok tetik olmak M, q ..,.... ... _. ........ ,.. 
mekte deftlll ·~ Jaııa bqlancbktan ıonra,fedalrlrhk di· liflerine hayır ile mukabele edecekti. yan ihtirallarma karp mUdafaa et• tehlikeyi cöze almak ilamdır. Daha l· ,..,.. .w.ı.r .,. '- u w liidd" 
~~~ • Rabq ih ye gösterilen tedbirlerden pPın bir Fakat bareklt, ucak Uç dört menim· meclikteo ı.pa. onun parçalanmaunı Jiıt metin olmak ve 1evıWY1 unutma• oaldaliı. ...... i.ıt.,,;,,.. •;.. 
Avru_.._ mıııı ..__,_ ....a-~blr~ :1.~.0~?.~-:=~::~?: :n,: de matlup neticeler dolurabilecektir. Ye İ~yaya tedmini iatibdaf ediyor. ,. pbpnaktır lellınin Mi .Wflf ı.ı• ..... 

.....- - -" ... -s Bu mevaimler;.rumda yalmurJar dola Ulualar 909yeteai ltatillü, aosyete •· • ----~~·-. H.a•lti ._ ,,,.,,. k • 
reti bal lıuluna.u 1ra1iQ .oı.adıtım lirete satılmaktadır. Antruitia tonu bul __ ... bu .~ ... , .. , • ~ ~ 
teyit için. ihtillfm aefea sıktıtını i· 410 lirettir. Fakat antrasit 1~ bat- yıaiyle faıdalar una~" yal· nuam l9U&W ve toprak bUtUnlüiil- ._. a)'rli mu W'9,ia ,,,.,. • 
sah etmektedir. Ba ~ &lre.bu im cim maddeler JndJındmaaındah baıa mmlar kararslJalan buara utraacU. ntln m0dafu11111, buDJanıı da1ıilt ll)'a• Çalıpn Kadın Ve Kukanç 7irnti ~fl7fll. • • wwö•* .. 
sebepler, evveli.~~ tara- Hdiliyor.En hafta neft pliyor 1d, otel yollan au altında bırakacaktır. tal rejtmilerine n mill~tlerih uluu1 Koca ~' 
fınclan mütemadiyen "*'4it edilmek- de bana ı8ylendiiüıe cöre. netf ula İlrlimin m0ınanutine, bir de arul· tekillerine tabi tutmamqtır. Bu Hbep- .,. u - o . Ketle.-~ :WWJO" 
te olan ftalyanıp emniyetlal temin 111t1myor Sonra ımm yaprağı kom- ahı ıGsJOlderi, ukerbı fena iqeai " edil "'· .ı-. · yuıyor • ............ 
'btiyıcmdan iJeri ıelmektedir. primelai turb, taraP tortulu hep kö- dOf""nm tabiyeai lnmnam etmekt.. le teklif en ~rtlar, uluatar IOlye- ",,...,_ ,,___ iV w..ı. m. Pabt ne o ~ bllt-

~
tngiliı: - Framu PIOJeelnde mllr yerine kullamlacak maddelentir. clir. GarUlliyor ki llmeolini Habqil- telinin mabat Ye pyaile ~bir mtl· aı 711 ._. ..,,_., .... """"' h ilri Din -sel olan -.-
·ye nihayet vermek fıie Jtiç Bular etrafında tetkikat yapdıyor. tanda bUyOk bir munffakıret elde na.ebeti yoktur. Ulualar toeJeteaf, 711 iPıwl• ..... Pl•P"••• ...a o. çeals o1la prelrtir. KmD alleei ,,_, 
'r dUtünülmemit ve lftcaıWı Beminla Romada litreai dört Hret· etmekten hiçbir amuı ferapt ede· Habefiatamn, kendWne elverftH ı&· ,__,._ si6i lıir..,. • rMat bir bütçe ile .ıJrmts ~.,... 

v-ermiyecek bir hale ~ dr. Pakat ıuintilerde hemin kulla- mes. Harp madılı takdltcle param- diltl tu veya bu prt1ar 4ahilblde Ur• ~ .......,.,._ lliifrenü GllCCIA ki .endife e41yor. Yai)anDIS ....... 
I ılmacak tedbirl~r ~da hl ._Jua ftu: nuarla bakılıyor. ~in hk da bqhyacaktır. be nihayet nrmek ıamuauncl.ıd lat• - • ~·- ile ~ ,,...,..._ Dalla bir ild sene. belki tasla bekli,. 
teminat verilmemittı · ,..,._ U ~ IUOJen ve bahUSVıJ otomobil· Bu ıebeple ll11110Unl için, mantıki iini kaydedebilir Fakat ona t\ıllı tart· ,.. ~. Hallnılıi OllaD •ef bilirslnis Varidatmıs artınca Jtlerll' 

lt,,ııan aoktal nuanna .... .., • ~ tltirtO JnıHanılmelrudrr. Hatta olarak mlukereyi kabul etmekten bat • llfliilı.r. ..,,.,. dqayla, Wlınediliın · _... ~ 
A1at Sosyetninin kontrolü. altında ll'Waltal bile kendi otomobiHnde il- lca yapacak bir teY kalmıyor. Fakat 1anm cebren kabul ettiremeclifi clbl ,,..lait.l.erM .,. ,.........,... Marn. kolay halledilecelladaı ,....,.,... 
t. ... 1 bir muaftllet teıkilitı ri• ........... ~ llJı.tlti- buu walı İtalyan izzetbıefai korun- Habqlatan &serinde herhaql bir tu- ı.rı. ,_ 6ıi1We Wn •• ._. ve bu emniyetle dalla P. 

ledemi• atı. mk • Jikt.t ele bulumme•- Aer • ra1 .... efli70f". N• 7f111G • ça1ıpm. 
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Herbiri Birer Milli Takım 
ifade Eden Oyuncular 

İngilterenin Bastın'ı Macaristanın Şaroşisi Futbolün !f~ikalar~?ır l 

Bir oyuncu yüzünden itibarı birden
bire yükselen Macar Milli takımı bir 

kaç evvelki kadrosuyla 

r \ 
Bugünkü MaCjlar 
Bugün lik maçlarına devam edi. 

liyor. 
KadıköyÜnde, ikinci kümeden 

birinciye geçmiı olan Anadolu ile 
Hilal ilk maçr yapacaklardır. Her 

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

Macar kalecisinin bir hamlesi 

"A'vrupahlar derler ki, futbol cem'i 
bir oyundur. Ayak topunu cem'i bir 
§ekilde oynıyamayız ama, !renkleri 
ağızdan taklit ederek biz de ''futbol 
cem'idir,, deriz. 

Alelfimum kaideler orta derecelere 
göre konmuştur. Harika denecek ha
le gelmiş olanlar kayıtlarla bağlı de
ğillerdir. 

İngilterenin Bastın'ı, Macaristanın 
Şaroşi'si umumi kaideleri aşmış iki 
!harikadır. Bu haftaki Avrupa gazete
leri, bu iki oyuncu hakkında bize ye
ni yeni malUmatlarla <iolu geldi. 

Evvela Macaristanm göğsünü kabar 
tan Şaroşi'den bahsedelim: 

Macar futbolünün dört senedir r.e
tkadar istikrarsız bir hale geldiğini o
kuyucularımız da bilirler. Avrupa 
kupası maçlarında bir taraftan İt.ı.lya 
öbür taraftan Avusturya tarafından 
ezilen Macarlar bir türlü rahat soluk 
alamıyorlardı. Büyük harptenberi fa
kir düşen Macarlar futbol takımları
nın beynelmilel itibarını yükselt;p 
aık sık turneler yapmak için çırpını
yorlardı. Mac.ar federasyonunun, k'üp 
idarecilerinin düşündükleri bütfin 
tedbirler bir fayda vermiyordu. Ma. 
car futbolünün hercailiği devam edip 
duruyordu. Garibi şu ki o milletten 
epeyi antrenör yetiştiği halde futl>ol
Jerindeki asıl hastalığın yerini bu la
mıyorlardı. Günün birinde bir Şar.>~i 
meydana çıktı. 

Cem'i oyunda bir oyuncunun ne 
~eğeri olur? diyenler çok oldu. Şaro
§inin evvelce oynadığı merkez mua
vin yerini değiştirip onu merkez mu
hacim yerine alan Macar seçicileri 
milli takımlarının tamamen değişti
ğini hayretle gördüler. Avrupalılar 
da Macarlar gibi şaşıp kaldılar. Son 
maçta İtalyan Milli takımını kendi 
topraklarında bozgun hale sokan. Pa
ıris muhtelitini beş golle su içer gibi 
yenen Macarlar beş senedir ara•hkla
rı temsili takım itibarını bir tek o
yuncu sayesinde buluvermiş olJular. 

• f ngilterenin Bastınma gelince; 
malfımdur ki, Arsenal kliihünü:ı r.;m ı 
olan bu oyuncu sol açık oynar. Bir 
futbol takımında, bulunduğu nıevki 
itibc-riyle. oyunun id;:ırPsini el" •' · ·
lecek futbolcülerin açıklar olmadığı 
da umumi kaideler arasında bilinen 
feylerdendir. 

Ama Bastın bu umumi kaidenin üs 
tüne çıkan bir oyuncu olduğunu her 
aaman göstermiştir. Bilhassa Arse
aal'i~ geçen haftaki maçında bir a-

sırdan beri beklenen gol re korunu 
kırdırması bu oyuncunun zaten tanı

nan kudretini artık beynelmilel bir 
mütearife haline sokmuştur. 

İngiltere lik maçlarında gol adedi 
pek bol değildir. Çünkü hem oyun
cular birbirinin, hem de takımlar 
yekdiğerinin dengidirler. 

Geçen hafta Arsenalin attığı 7 gol
le bir asırdanberi beklenen gol reko
runun yenilendiğini ilan ettiler. Yüı: 
senedir irişilemiyen bu gol rekoru ne 
idi? 

İngilteredeki maçlarda bir oyuncu
nun yedi golü tek başına atması bun
dan yüz küsur sene evvel bir kere gö. 
rülmüş. İkincisi de geçen hafta Arc;ıe
nal takımının merkez muhacimi 
Dreyk yapmıştır. 

Bütün İngiliz futbol münekkitle
rinin bu yeni rekor hakkında yazdık
ları makalelerden bu işte Dreyk'ten 
ziyade Bastının rol oynadığım, gol
leri atandan ziyade attıranın vaziyete 
hakim olduğu kanaati çıkıyor. İngiliz 
gazeteleri diyorlar ki; o günkü oyun
da Bastın takımın merkez muhacimi
ne fırsat hazırlamak, topu hasmının 
gevşettiği yerlere hemen nakletmek 
itibariyle futbol nazariyelerini altüst 
eden bir harika olmuştur. Geçen gün
kü oyundan sonra kendi kendimize 
şunu sorabiliriz: 

Bir takımı bir oyuncu mu yapar, 
yoksa on bir oyuncu mu? ... 

• 
Macarlar Şaroşi ile beraber beynel-

milel futbol itibarlarını da buldular. 
İngiltereden davet edilecek Avrupa 
takımları arasında şimdiye kadar Ma
carların ismi geçmiyordu. Şaroşi çı

kalıdanberi İngiliz efkarı umumiye
sinde Macar takımını görmek arzusu 
şiddetle belirdi. 
Şu iki vak'a ile bize şöyle bir dile

ği hatırlattı: 

- Senelerce cahştık. hala il:ı c:ıh
şıyoruz. Nasip olup ta bir takım çı· 
karamadık. Bari harika nev'inoen ı.ıır 
OyUnCU kendiliğinden mevn:ın;:ı 17plj. 
verse de bizim de bir temsili takımı-
mız olsa ... 

"' * .. ,,. 

Futbol Kazaları 
Amerikan futbolü, bizim futbolden 

çok daha çetin ve kazalı bir oyundur. 
Eskiden senede yüz ile yüz elliden 
fazla kaza olurken son senelerde kai
delerin ıslahı neticesinde bu kazalar 

ikiai ele ~ eJ-...,.Jard .... miirek-
kep olan, bu takımların oyruyacak 
lan oyunlar, herhalde enteresan O

lacaktır. 

Ayni aahada ikinci maç Fener. 
bahçe ile Güneı araıında olacak. 
tır. 

Şeref ıtadında, ilk maçı Iıtan
hulapor ile, Süleymaniye oyniya. 
caktır. 

lkinci maç Beıiktaş ile Vefa ara... 
ıındadır. Bu aene şanuız bir teki}_ 
de oyun oynıyan Vefa takımının 

l>ugün naarl bir oyun çıkaracağı 

belli değildir. 

Takıim ıtadınd4'; ilk maçı Top. 
kapı ile Eyüp, oynıyacaktır. 

Bu iki takım da, ikinciden bi. 
rinciye yeni geçmİ§ teıekküller o
lup, likte bugüne kadarki durum
ları fena değildir. 

Son maç, Galatasaray ile Bey . , 
koz araarnda olacaktır. 1 
,.._..-~-™. ......------
azalmıştır. 1931 de (50) kişi ölmüş
ken 1932 de (38) 1933 te (36) 1934 te 
(32) vefyat kaydedilmiştir. 

Orta Siklet 
Sam piyonuna 

Dünya 
Rakip 

Paris. 21 A.A - Kanadalı boksör 
Lu Bruyar, on beş devrede f;ayı hesa-
biyle Belçikalı Güstav Rothu yen
miştir. 
yonluğu için, Fransız Marsel Til'e 
karşı bir rakip bulmak için yapılmış
tır. 

Belediye Mahrukat Fiatları
na Narh Koymıyacak 

İstanbul Emniyet Direktörlüğünün, 
odun ve kömür fiyatlarına azami fiyat 
konulmasını bir tezkere ile belediye
den istediğini haber vermiştik. 

Belediye bu mesele hakkındaki son 
kararını vermiştir. Bu karara göre, or
tada odun ve kömüre narh koymayı 

icap ettirecek anormal bir vaziyet yok 
tur. Ancak kok kömürünün bu yıl az 
istihsal edilmesinden biraz darlık çık
mıştır. Bu darlığa odun kesiminin ka
nunla tahdit edilmesi de amil olmuş-
tur. Bittabi Oljjıllanlardan odun az ke
sildikçe kömür de azalacaktır. Bu va
ziyet gelecek seneler daha ziyade ken
dini gösterecek ve mahrukat ihtiyacı 
munhasıran kok kömürü ile temin e
dilecektir. 

Bugünlerde devam eden sıkıntıya 
gelince, sipariş edilen kok kömürleri 
bir iki güne kadar geleceği için bele
diye bu meseleyi artık halledilmiş te
lakki etmektedir. 

YARiNiN, 
BÜYÜKLERi 

Kedilerin annesi 

PULLARDAN 
TANIMAK 

MEMLEKET 
USULLERi 

Habeşistan 
Eğer önünüzde Habeşistan pul • ı denizde mahreci yoktur. Fakat payi -

lanndan mürekkep bir koleksiyon olsa, tahtı olan Adisababa (yeni çiçek de -
bu pullara bakarak memleket hakkın • ı mektir) bir demiryolu ile kırmızı de
da fikir edinebilirsiniz. Pul biriktiren nizde Cibuti adındaki Fransız limam i
çocukların bu bakımdan da umumi ma- le birleşmektedir. Bu demiryolunun 
tumatları daha kuvvetlidir. Auaş civarında biiyük bir köprüden 

Pullardan öğreniyoruz ki, bu mem • geçtiği görülmek;edir. 1931 de basılan 
leket Afrikadadır,orada aslanlara.ger- kahverengi bir pulda bu köprünün res 
gedanlara, zürafelere, ceylanlara tesa- mi vardır. 
düf edilir. 1930 da basılan hatıra pullarına ba -

Nüfus tahriri yapılmadığı için, nü • karsak, Necaşi 2 nisan 1930 da impa -
!usunu altı milyondan, on milyona ka- ratorlar imparatoru., ilan edilmiştir. 
dar tahmin edenler vardır .. Bunlar Ha Diğer bir seride muhtelif hüküm
beşi ve dağidirler. Kuzeyinde Eritre a darların resimleri vardır. 
dında İtalyan müstemlekesi, doğusun- Menelik at üzerinde, imparatoriçe 
da Fransız ve İngilizler Somalileri, gü 7.Poditıt'ııun cenheden ve vandan sim
neyinde İtalyan Somalisi, İngilizlerin diki hükümdar Haile St-lasiye resimle
Kenya müstemlekesi, batısında lngi - ri göze çarpmaktadır. Babası Ras Ma-

l. M konnen'in resmi kıymetli serilerdedir. 
ız~ ı a ır. 

Bu uaeınleketin de bir arması vaz: -
l 931 de çıkarılan tayyare 'Pulunda dır. Arması başına bayralCtan taç örül-

memleketin hudutları görünüyor. Her müş bir aslandır. Bunu da diğer bir 
tarafı kara ile çevrilmiş olduğu için seri pullardan öğreniyoruz. 
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[Yukardaki resimleri kenarlarından kesiniz ve ortasından kı -
vmnız. Arasına bir mukavva koyunuz. Noktalı yerlere delikler 
açınız. Sağdaki delikten bir sicim geçirerek, arkadan dolaştırı
mz ve soldaki delikten çıkarınız. Önden sicimi mukavvayı sici
min etrafında mümkün olduğu kadar krvınnız, sonra bırakınız. 
Mukavva süratle dönecek, kız çenbere, kurbağa da kaıvanozun 

içine girecektir.] 

Yarının büyükleri: ELÇtN 

Umit Burnu Değil, 
Facialar Burnu 

Afrikanın güneyinde Kap Tawn 
şehrinin (Umit burnu oradadır) otuz 
kilometro doğu güneyinde lğne bur • 
nu vardır. Burası koskoca Afrikanııı 
güneyde en bitim noktasıdır. Sert, vah 
şi ve sivri kayalıklarla çevrilmiş oldu
ğu için burasına iğne burnu adım ver 
mi§lerdir. 

Köpek balıklarının kaynaştıkları bu 
kayalıkların etrafı hakiki bir gemi me
zarıdır. 

Hint yolunu bulmak için burasını 
ilk geçen büyük Portekiz gemicisi Vas 
ko Dogama'dan sonra, muhtelif mil -
!etlere mensup binlerce gemi iğne bur 
nunda parçalandılar,. 

Parçalanan gemilerden en meşhur -
lan Birkenhet adındaki bir İngiliz ge -
misidir ki, 1852 senesi 26 şubatında 
kayalara çarparak parçalanmıştır. Bu 
gemide 250,000 lngiHz liralık altın çu
buk vardı. Bundan başka Hint ordu • 
suna mensup sekiz yüz zabit ve asker• 
le ailelerini ve çocuklarım Avrupa
ya getiriyordu. 

Su her tarafı doldurunca gemi bir
den bire batmağa başladı. Gemide an
cak iki tahlisiye vardı. Otekilerini dal 
galar alıp götürmüşlerdi. 

Gemi batarken, zabitlerinin emri ü-
7.erine askerler güvertede saffıharp ni 
zamında dizildiler. Kendilerini unuta
rak, evvela kadınların ve çocukların 
sandallara indirilmesini seyrettiler. 
Tıklım tıkl1m dolu sandallar daha u • 
zaklaşmamıştı ki, Birkenhet ikiye ay • 
rıldı ve battı. içindekiler boğuldular. 
Köpek balıkları daha bu kadar mükem 
mel bir ziyafet görmemişlerdi. 

Umumi harpte Brest açıklarında ba
tan Egipt vapurundaki altınları çıka • 
rc:n Artiglio ismindeki İtalyan tahli • 
s!ye gemisi, şimdi Birkenhedin deniz • 
de bıraktığı altınları çıkarmak üzere• 
dir. 
Yine hep bu İğne burnunda başka bir 

İngiliz gemisi, Tindarens 1917 de bat-

tı. Gemide bir lngifü: alayına mensup 
1200 kişi vardı. Bunlar da Birkenhet • 
teki arkadaşlarının gösterdikleri ayni 
cesareti gösterdiler. Güverteye sırala· 
narak evvela kadınların ve çocukların 
alupelere binmelerine nezaret ettiler. 

Ondan sonra kendilerini kurtarmak 
yollarına baktılar. Hemen hiçbiri de 
:kurtulmadı. 

Fakat 1917 de telsiz telgraf icat edil 
dikten sonra, bu müthiş tehlikelerin ö
nüne geçildi. Şimdi bir vapur telsizle 
tehlike i areti verir ve yerini bildirir
se, civardaki bütün vapurlar imdada 
koşarlar. Telsiz telgraf sayesinde ba • 
tan gemilerden şimdiye kadar binlerce 
can kurtarılmıştır. 

Bugün iğne burnunda otuz beş mel' 
ro yükseklikte kuvvetli bir fener var· 
dır. 470,000 mum kuvvetindeki ı~ığt 
otuz kilometre uzaktan görülmekte • 
dir. 

En son şunu söyliyelim ki, lğne bur
nu, nazari olarak, atlas Okyanusu ile 
Hint Okyanusunu biribirinden ayır • 
maktadır. 

Oldu mu ya? 
- Turgut, piyano dersini almazdan 

evvel gidip yüzünü yıkadın mı? 
- Evet anne! 
- Ellerini? 
- Evet anne! 
- Kulaklarım? 
- Evet anne, hocamın tarafına a 

len kulağımı yıkadım. 
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KRONiK 

Romanya hükumeti. bir müddetten
beri, memleketi saran döviz sıkıntısı
na m:lni olmak üzeııe tedbirler almış· 
tı. Bu meyanda ellerinde ecnebi dövizi 
olanlar, bunu Romen Milli Bankasına 
vermeye mecbur tutuluyorlardı. Ro
men Bankası, bu dövizlerden istediği 
kadar almak hususunda tam bir ser
bestiye maliktir. 
Diğer taraftan hükumet Romen 

parasını sağlam esaslara raptetmek 
için başka kararlar almaktadır. Ge
~en gün Romen finans nazırının baş
kanlığında bir konferans toplanmış, 
ve yeni para kanunu için uzun za
mandanberi yapılan müzakereler kat'i 
bir şekle bağlanmıştır. 

Romanya parasını 15 Şubat 1936 
dan itibaren yeni esaslara göre tan
zim etmi~ olacak ve maden·• stokunu, 
3,8 milyardan, 4,8 milyara çıkaracak
tır. Bunun için de 1 milyar kıymetin
de, 200 ve 50 leylik paralar basılacak
tır. 

Bütün bunlar, Romanyayı dış tica
retinde ve döviz tedariki hususunda 
maruz bulunduğu zorluklardan kurta
racak mı? 

Bunu kestirmek bizim için çok zor
dur. Çünkü Romanya Hükumetinin, 

hele ltalyaya karşr konmas~ muhte
mel olan bir petrol ambargosundan 
sonra daha fazla bir sıkıntı ile karıı
laşmaması imkan dahilinde değildir. 
Romanyanın İtalyaya yaptığı petrol ib 
racatı son zamanlarda çok artmı§tır.Ro 
manyanm bu ihracattan temin ettiği 
menfaat çok büyüktür. Fakat gurasına 
dikkat etmek lazımdır ki, Italya son 
zamanlarda bütün bu petrol ihracatı
na mukabil.altın değil.belki kağıt tiret 
vermeye başlamIJtır. İtalyanlar altın
ları daha baıka masraflanna karlılık 
olarak kullanmaktadırlar. 
Diğer taraftan Pulye§ti, petrol 

membalarmdan ltalyaya ihracat ya • 
pan şirketin, bir ltalyan petrol şirke
tile büyük aJ!kasr vardır. Bütün bu~· 
lııra rağmen Romanyanın ltalyan tı
taretinden yaptığı istifadeyi küçük 
görmemelidir. 

Işte bütün bu sebeplerden dolayıdır 
ki. Romanya hükfımcti döviz sıkıntısı
nı gidermek ve parasını sağlam ~sasla
ra bağlamak için ciddi tedbirler al -
maktatdır. 

Bu, Romen ticareti kadar Romanya 
ile ticaret ilgisi olan memleketleri de 
çok yakından alakadar etmekte
dir. - Mümtaz FAlK 

Barsak 
Piyasası 

\ Japonlar Yine 
Tuz Ahyorlar 

1 r a n Barsakları 

Rekabete Girişti 

Son zamanlarda l ran banalda
rnun Avrupa piyaaaırnda Türk bar
aaldarma rekabete geçtiği ha
ber alınmııtır. Hafta içinde de Ham_ 
burg piyaaa.aında bir miktar lran 
bar.sağı salılınlJ ve alıcılar bun
dan istifade ile fiatleri kmnak iste. 
miılerse 4e muvaffak olamamıılar 
dır. Çünkü vaziyeti çok ya.kından 
takip eden ihracatçılanmız fiat -
lerde tenzilat yapmamıt ve malla
rın iyiliği dolayıaile eskiıi gibi aa. 
tışlar yapmağa muvaffak olmuılar
dır. Bu itibarla Alman piyuaaında 
iyi mevki kazanamadığı anlatılan 
lran benaklannm Türk banak
larile rekabete siriıeaüyeceii aöy. 
lenTMktedir. Barsak piyasa11 sağ

lamlılıiını muhafaza ebnektedir. 

Türk· italyan 
Anlaşması 
Bir Ay Uzatıldı 
Türk _ İtalyan ticaret anlafmasr. 

nın müddeti bittiğini yazmııtık. Ge. 
len haberlere göre Ankaradaki mü 
zakereler sonunda anlatmanın ye -
niden bir ay temdidi takarrÜr et -
mittir. ltalyadan bir ıey almamak. 
la beraber halvanın bizden istediği 
maddeler olduğundan ali.kadarlar 
anlaşmanın uzatıldığının remıen 
tebliiini beklemektedirler. 

Bu Hafta 500 Balya Tiftik 
Satıldı 

Tiftik piyasası aa.ğlam vaziyeti mu 
haf aza etmektedir. Hafta İçinde 500 
balya satıı yapılmı,tır. Diğer ta • 
raftan, son zamanlarda lngiltere 
için de siparitler göze çarpmakta • 
drr. Birkaç gün içinde Brodfurd için 
200 balya alınmııhr. Satış fiati: Oğ 
laklar 79, Ankaralar 70,20 kurut -
tur. Bu fiatlere göre Bradfurd'daki 
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Polis Nikol 
MORIS LOBLA.N 

bir ıeyler aaldadığınr belli ederdi. Za
ten ben timdi apğıya inerek, adamla· 
rıma kapıyı açacağım. Muhafızları 
kıskıvrak bağlatarak, o taraftan da e
min bir vaziyette çahpcağım. 

Genç kadını bir sandalyeye oturt· 
tu: 

- Aleksandra, dedi, burada yalnız 
kalmaktan korkmazsın ya? 

- Hayır •. Hayır, gidiniz. Ben d~n
leniyorurn. 

Bresaak konağın umumi planını bir 
kere daha gözden geçirdi. Sonra, ya
vaşça kapıyı açtı, antipmbr halinde 
bir dehliz-e çıktılar. İkinci bir kapt 
daha açtılar. Merdiven batına geldi· 
ler. Apğıda hafif bir ııık vardı. 

Japonlar 40 Bin Ton

luk Sipariş Verdiler 

Japonyanın, çamaltr tuzlalarına 
yaptığı 4000 tonluk tuz siparitini 
teslim almak üzere memleketimize 
gelen Japon heyeti Tuzladaki tet. 
kiklerini bitirmiştir. tfeyet tuzt.mu 
zı çok beğenmiı ve yeniden 40,000 
tonluk bir siparişte bulunmut
tur. Japonya bu yeni siparitini fU -
bat ayından itibaren çekmeğe ha,. 
hyacaktır. Bundan bir müddet ev. 
vel bir Belçika müesaeıesi tarafın
dan Çamaltı tuzlalarından alınan 
tuzlar da A vrupada pek büyük bir 
rağbete mazhar olmuıtur.· İnhisar. 
lar idaresi ecnebi me· .ı]eketlerden 
fazla siparif verilmesi ihtimalini 
gözönünde bulundurarak ~lh 
tuzlalarını geniıletmeğe ve yeni te. 
siaat yapmağa karar vermiıtir. 

italyaya Afyon 
Sevkiyah 
Devam Ediyor 
ltalya hükumeti, zecri tedbirlerin 

tatbikine baılanması dolayıaile k en 
diaine ihraç edilwn mal bedellerinin 
bloke edilmesine karar vermişti. Bu 
cihet ltalyaya ihracat yapan tacir 
)erimizi düıündürmektedir. Fa.kat 
alakadarlar ltalyaya afyon ihraca. 
tının bu karardan müteeaair olmıya 
cağını aöylüyorlar. Cünkü ltalya • 
nın afyona tiddetle ihtiyacı vardır. 
Afyonlarımızın morfin ~ereceleri _ 
nin yüksek olması dolayısile İtalya 
bu ihtiyacını bizden kaJ"!ılamakta 
ve bu sebeple de afyon bedellerini 
bloke etmemek vaziyetinde bulun _ 
maktadır. Bu itibarla halyaya af • 
yon ıevkivatı df'vam edecektir . Son 
zamanlarda ihracat artmaktadır. 

satıı fiyatinin 14 peniden çok ol
maması icap etmektedir. Bu da, 
fiyatlerimizle Bradfurd piyaııaıı a. 
raaında bir ahenk olduğunu ıöater
mektedir. 

lki iri sürgü.. Bresaak ikisini de 
çekti. Sağda imdat zillerini harekete 
getiren elektrik kolu vardı. Bressak 
kolu tersine çevirdi. Bir düğmeye 
bastı .. Bahçenin Mayo bulvarına açı
lan kapısı kendi kendine açıldr. 

Bressak ondan sonra kapıyı açtı, ha· 
tını dıprıya çıkardı ve hafif bir ııılık 
çaldı. 

Dıtarda üç gölge peyda oldu. Göl
geler kapıya doğru geldiler, içeriye 
girdiler, haydut suratlı üç adam ... 

Her ıey evvelden tertip edilmiş 01° 
duğu için Bresaak kendilerine bir şey 
söylemedi. Kapıyı kapattı. Elektrik 
kolunu tekrar eski yerine getirdi ve 
yavaşça Nikol'e emir verdi: 

- Ben bunlarla muhafızların oda
sına gidiyorum. Şimdilik sana ihtiyaç 
yok. Yalnız göz, kulak ol. 

Bressak gelen haydut suratlı herif· 
terle konağın içinde kayboldu. 

Hiç gürültü çıkar~a~ağa dikkat e
derek, yavaf yavaı ındıler, aıağıdaki 
ampulün yanına vardı~ları zaman, 
Bresaak elindeki planr Nıkole de gös
terdi: 

_ İtte muhafızlar bu odada ya.tı· 
-Jar, dedi. Eğer kapıdan gelsey~ı~, 

yo .. ~un yattığı odaya varmak ıçın 
Set (tn odasından ıeçmek lizımge
\)u\\ 

Nikol yalnız kalınca ve serbestçe 
hareket ettiğine kanaat getirince, 
elektrik kolunu açtı ve kapıyı arala· 
dı ve bahçe kapısını açan etektrike 
bastıktan sonra kapıyı kapadı. Bu su. 
retle konağın Mayo bulvarı tarafın
dan kapısı serbest bulunuyordu. O· 
nun da istediği bundan ibaretti. 

Sonra odaların bulunduğu tarafa 
kulak verdi. Bressak'ın söylediği gi
bi, hücum, herhangi bir kan,ıkhk ol
madan baıtamıştı. Uykulannda bastı
nlan iki muhafız, daha gık derneğe ,.c-<· 

... : kapıya vardılar. 

PAR A B O R S A S I 

Alq Satıw 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransız frangı 
20 Liret 
20 Belçika Franıı 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avusturya ıilin 
Mark 
Zloti 
Pengo 
20 Ley 
Leva 
20 Dinar 
Yen 
İsveç kuronu 
Altm 
Mecidiye 
Banknot 

616.-
124.-
165.-
165,-
80.-
22.-

813.-
81.-
93.-
22.-
33,-
22.-
22.-
11.-
22.-

51.-
32.-
31.-

944,-
53.-

235,-

620.-
126.-
167.-
170,-
84.-
24.-

818.-
83.-
96.-
24.-
38,-
24.-
25.-
14,-
24.-
54.-
34.-
32.-

945,-
53.50 

237,-
• 

Çek l e r 
Pariı üzer 
lnııiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belııa 
Cenevre 
Leva· 
Florin 
Çekoılovakya kuror. • 
Avusturya 
Mark 
İsvc' kuronu 

ı, Bankası Mil. 
N. 

" •• H. 
Anadolu 3 60 

.. % 100 
$irlcetlhayriye 

Tramvay 
Bomonti - Nektar 
Tcrkoı 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
ittihat Değirmencilik 
Şark Merkez Eczanesı 

12,06 
619.-

0,79.62,50 
9.87,85 
4,72,15 
2,45,22 

64.58.70 
1,17,46 

19,19,44 
4.23,85 
1.97 ,87 
3,13,16 

E s ham 
95.-
9,80 
9.85 

25,80 
42.-
15.-
22,75 
8.-

14.50 
2,20.-

9,45 
62,75 
23.-
8,75 
9,40 
4.20 

Bakla Fiatleri 
12 Para Düştü 

Türk Borcu I 

" .. ıı 
,. ,, III 

İstilı:razl dahili 
Ergani A. B. C. 
Srvas - Erzurum I .. il 

25,30 
23,35 
23,45 
95.50 
95.25 
98.50 
95.-

Mısır tahvilatlan 

1886 t 
1903 il 
1911 llI 

110.-
83-
81,50 

112.-
84.-
82.50 

Tahvilat 
Rıhtım 
Anadolu I ve IJ 

.. Ill 
Anadolu milmesııil 

10.-
43,40 
43.-
46,60 

ZAHiRE BORSASI 

İstanbul Tecim ve Zahire Borsanında 
dün muamele &Ören maddeler ıunlardır: 

ARPA 
Cinsi KıP. Mıkurı 

Y cmlik çuval ti 5.5 -
B UGDAY 

Sert 6,30 -
Yumuşak 7,27 -
Ekstra 8,25 -
Çavdar 5.5 -

F INDIK 
İç sivri 53.20 -
Kabuklu -.- -

C EV t Z 
tç -.- -

Kabuklu 13,20 -
T lFTIK 

Oilak 19.- -
YAP A K 

Trakya -- -
YUN 

Yıkanmq (ııüz) fi0,20 
BEYAZ PEYNi R 

Tam yatlı 
Yarnn yailı 
Yaisız 

Ekstra Ekstra 
Ekstra 
1 inci yumu. 
1 inci ıert 

23.-

-.-
UN 

1070 
950 

72. k. 825 
790 

Erol'a dedim ki: 
- Saat altı olmuı, ıet, haydi ku

lübe gidelim. 
Arkadaşım cebinden saatini çıkar

dı: 
- Daha vaktimiz var. Saat henüz 

beşi otuz, otuz beş geçiyor. 
Yerimden kalkarak gidip duvar 

saatini durdurdum. 
- Bir saatin ilerlemesi kadar 11ini

rime dokunan bir JCY yoktur 1 
Fakat Erol koluma yapıprak beni 

duvarın yanıqdan çekti ve saati tek
rar işletmeğe batladı. 

FısıJ"ar J!İhi : 
- Zamanın akııını durdurmama

lı, dedi. 
- Bu da n-e demek ? Yokn yaşın 

ilerledikçe müvesvis mi oluyorsun? 
Yaptığından utanmış gibi : 
- Zamanın selini durdurma 1 dedi. 

Kime fenalık ettiğini bilemezsin. 
Kendimi neş'eli göstermek iııtedim, 

fakat gülerken ağlar gibi bir halim 
vardı. 

1 

--·- :J EroJ'un söylediği sözler sanki ruhu-
K UÇUK EKONOMİK mu sıkmtııtı. Karşı ~elmek istedim. 

H A B t::. R L E R - Çıldırdın galiba! diye haykır-
-. ---dım. 

vakit, ağzını açmağa hacet kalmadan, 
hakikati anladım. Beni teselli etmek 
ister gibi: 

c-Fakat hiç ıztırap çekmedi, de· 
di. Doktortlar bir 1ey anlıyamadılar. 
Kalbi çok sağlamdı. Sanki, ne diye
yim, kaza mı oldu nedir?. Ameliyat 
kırk beş dakikadır devam ediyordu. 
Korkulacak hiçbir ıey yoktu. Biraz 
sonra yarayı dikmeğe bile ba§lıyacak 
)ardı. Fakat birdenbire hastanın nefe
si yavaıtadı, yava§ladı.. Doktorlar 
çırpındılarsa da bir ı1ey yapamadılar. 

"Ne söylediğimi bilmiyerek: 
"- Saat kaçtı? diye sordum .. 
c- Hayattan uzaklaırmğa baş 

ladığı zaman mı?.. Bir dakika evvel 
&aat onu vurmuştu, dediler." 

M A A RiF 

Oniverıitede Semester Tati
li 15 ikinci Kanunda 

Üniversitede semestr tatili 15 ikin· 
cikanunda başlayacak, beş şubatta bi· 
tecektir. 

Bakla fiyatlerinde 12 para gerile 
me vardır. Geçen hafta 5,12 olan 
fiyatler, bu hafta S kuruta inmi~ -
tir. Hafta içinde Almanyaya 400 
toa ba\ila i....,.sı _.imn..- .te Ahiıiı.ru 
yada 115 raytmark olan fiate la • 
cirlerimiz pek rağbet etmemekte • 
dirler. Yüklemelere ara sıra teıadüf 
olunmaktadır. 

* Yugoslavyada 1934 te 7450 _ Hayır, fakat karımdan kalan bir 
hektar araziye tütün ekilmittir. ls. sürü hatıralarım var ki unutamıyo
tihsalat ise 6,049,300 kilogramdır. rum. Onu nekadar severdim bilirsin. 
Bunun 2,926,600 kilosu Makedon - Kendisini kaybettjeim YJin ,kalbim;n 

!Y•ô .... .&n-. Vuı;v.l~d tınıtaar!ar c-icinCJe bir KÖŞenın olmus olduj!unu 
idaresi 37 İstihs..ıl İstasyonu tesis eL hissettim. Mücadele etmh iııt~dim .. 
mi' ve bunların her birini tütünün Fakat görc1üm ki ölü köşe büyüyor ve 
muhafaza ve seçilmesine ml\hsus gittikçe etrafındaki hayatı da kemiri
aıri tesisatı havi mağazalar haline yor. 

Tatil eanasında profesör Rcinbach' 
ın başkanlığında bir talebe grupu U
ludağa gidecektir. Diğer bir talebe 
grupu da Anadoluda bir tetkik seya
hatine sıkacaktır. 

• İstanbul Maarif müdür muavinle· 
nna1:11 :ı'ı.\lll Hca\lıı.Uy \ı~Uın.U "' •avı.. ... ı 
müdürlüğüne tayin ed'ilmiştir. 

----
Yumurta İhracatı 

Yumurta ihracatımız devam et • 
mektedir. Son hafta içinde muhte • 
lif memleketlere n 6 büyük ve 842 
küçük sandık yumurta ihraç edilmiş
tir. Bundan baıka 418 küçiik aandık 
Almanyaya 254 küçük ve 80 büyük 
sandık Yunanistana, 170 küçük ve 36 
büyük sandık Filiatine ve 100 büyiik 
sandık ta Çekoslovakyaya ihraç edil
mİ§lir. 

Zahire Borsasında 
Un ve buğday fiatlerinde dün de 

bir değişiklik olmamıştır.Ekıtra ekstra 
unlar 960.820, ekıtra 860.900, b irin 
ci :rumtak 800.825 ve birinci ıert 
unlar da 720.760 araıında aatılmı~ 
tır. Yum§ak buğdaylar 6,30.7,24 ve 
sertler de 7.7,12 kuru§tan muamele 
görmüştür. Dün 79 ton buğday ve 
44640 kilo da un gelı:ıittir. 

Eğe Tütünleri 
Eğe mıntakaaında müstahıil ve 

tüccar elinde kl\lmıs olan eski yıL 
lar mahsulü tütünleri inhisarlar ida 
resi namına aa.trn alan heyetin ya • 

bile vakit bulamadan sıkı &ıkı bağ
lanırutlardı. 

Yunanlı Serifos için bu iş bittabi 
daha kolay oldu. 

Bresaak bir müddet onun yanında 
yalnız kaldı. Sonra Nikol'ün yanma 
gelerek: 

- Herif bir ıey söyliyemiyor, dedi, 
korkudan yarı ölü bir hale girdi, fa
kat ben bilhaua ikinci kattaki oda
sından bahsettiğim zaman, büsbütün 
cansız kesildi. Demek ki bu noktada 
yanlışlık yok. Haydi şimdi yukarıya 
çıkalım. 

- Adamlarınız da gelecek mi? 
- Oyle şey olur mu? Araştırmağı 

beraber yapacağız. 
Bresaak adamlarına odadan bir ye

re çıkmamalarını, bağlanılan üç ada
ma sıkı aıkı nezaret etmelerini, bil
hassa hiç gürültü çıkarmamalarını 
tenbih etti. ÇUnkü evin hizmetini 
gören kadınlar birinci katta yatıyor
lardı. 

İkinci kata çıktılar. Merdivenin yu
karısında Bressak, suç ortaklannın 
kendisini rahatsız etmeleri ihtimalini 
bertaraf etmek icin koridorun drt ka
pısını içerden kilitledi. Eğer baskına 
uğrarlarsa, onlann kapıya vurmala
rını kafi görüyordu. 

Aleksandra oturduğu koltuktan kı· 
mıldamamıştı. Solgun yüzü daha ta
kallüs etmişti. 

Nikol sordu: 

getirmi~tir. « Hak, anlatacağım <1evi 'limdiye ka-* Felemenk konsorsiyom lran hü. 
kumetile 65 bin tonluk bir tanesi dar kimseve söylemedim. Biraz evvel 

Tahranda Olmak 
övle bir şev yaptın ki tüylerim ürper

uzere 21 Silo inıası di. Hazan övle tesadüfler olur ki.. 
için bir mukavele akdetmiştir. Bun ha 
ların inta bedeli 1.338,000 lngiliz li- "Karımı ameliyat ettikleri günü -

tırlıvor musun? rası t."lhmin edilmektedir. Rusya da 
aletleri verecektir. "Operasvonu saat dokuzda yapa-
* Birleışi"~ Amerika hükumetleri caklardı. Ben, biitün akrabalarının 

ilk 9 ayda 342,984 düzine kabuklu gitmesini bekliyerek, on birde hasta· 
yumurta ithal ehni,Jc-rdir. Buna mu nede bulunacaktım. Evet. bu lakayt 

• Zeynep Hanım konağında bulu -
nan hayvanat ve nebatat enstitüleri 
yeni yapılan biyoloji enstitüsüne ta
ıınmaya başlamıştır. 

Bunlardan boşalacak yerlere fizik 
enstiti.isü yerleştirilecektir. 

•Bayram ve yılbaşının bir gün fark
la bir araya gelmesinden dolayı bü
tün mektepler önümüzdeki perşembe 
akşamı tatil edilecek, ikincikanunun 
ikinci günü sabahı açılarak tedrisata 
başlanacaktır. 

yumurta ithal etmiş. Buna muka6il adamlar orada bekliyecekler, bense, 
1,419,423 yunr.JJ'ta ihraç ebnişlerdir. kalbimin her teli onun i<jin titrerken. ·Fitre ve zekat parası binler-

* Meyveleri muhafaza etmek için iki "ıtat i•kence içinde yaşıyacaktun. :e zavallının yarasına da mer· 
Skonfan tesmiye edilen yeni bir mah- "Yatmak istedim, olmadı, okumak '1em olacaktır. Suzusluktan 
lul bulunmuıtur. Bu mahlule batı. istedim, yapamadım. Saatin tık tıkı ;atlamış topraklara düşen yağ. 
rılan yemitler gayet parlak ve ince bile beynimin içinde zonk zonk diye nur gibi her f el ak ete yetişen 
bir :ıar ile kaplandığı için bu zar uğulduvordu.. Gittim, bunu durdur-
meyveleri çürümeden muhafaza et- dum. Onu bir ~eciyordu. Sinirlerim o ~{IZILA Y, Türkiyede düşmü~ 
mektedir . kadar gerilmişti ki gözümden en kü- :ocuk bırakmamak ergesile 

* A lmanya yeni bir kanunla ku- çii1· hir !llev biJe kacmıvordu. ;ırpınan Çocuk Esirgeme Ku· 
ru meyvelerden tekerleme ve re • "Yerime otururken karımın söyle- ~umu da, evinize bırakılacak 
çel yapılmasını menetmişti. miş olduğu bir söz hatırıma geldi: cZa Fitre zarflarından kuvvet ala· 

kında şehrimize dönecei>i haber ve. 
rilmektedir. Heyet mübayaat isini 
tamamladıktan sonra mÜ!ıtahail, tüc_ 
car ve merhun olarak bankalarda 
eski yıllar mıı hımlünden hiç tütün 
kslm1'mış olacaktır. 

- Her zaman sakinsin değil mi? 
Hiç korkun yok ya? 

Genç kadın tükenik bir ıcsle cevap 
verdi: 

- Evet, evet ... Korklt sanki bü
tün mesamatımdan içeriye giriyor. 

Nikol latifeye vurdu: 
- o' halde mes'ut dakikalar başlı

yor demek .• Bari bir mliddet devam 
etse!. 

Bressak dedi ki: 
- Bu korku da ne tuhaf şev! 

Korkma hre Aleksandra, burası da 
artık bizim ev sayılır. Muhafızlar 
sımsıkı bağlı. Adamlarım bac:larında 
bekliyor. Hic akla gelmez ama, eğer 
o taraftan bir maraza cıkanıa b•ı ta
rafta merdiven hazır .. Onun icin key
fini hozma .. Zaten ne ~elecek var, 
ne eidecek. Ben işleri öyle tesadüfe 
bırakmam. 

Bressak derhal odayı arac:tırma~;f 
başladı. Yavaş bir sesle de, plana gö
re, eline geçen e~yayı savıvordu: 

- Yazıhanenin üzerinde telefon ... 
Rirkac; kitap. Parasr v11rilmiş veva ve
riler.ek fatura dosvaları .. Yunanicıtanla 
muhabire evrakr. Hıoııap ilefteri 'Baq. 
ka bir ı?ey yok.. Cckmecf"1Prc1c :wrı 
dosyalar. ayrı muhaberat.. Gizli çek
mece yok mu? 

Nikol: 
- Hayır, dec1i. 
Bressak yazıhanenin her farafını 

iç taraftan yokladıktan sonra kana-

manrn aktsmı chırdurmamalı. belki o-
nunla beraber bir hayat ta durur!" 1 :aklardır. Aç kalmış bir yoksu· 

cKosarak saııti tekrar islettim. Yi 1un, sokakta kalmış bir yavru· 
ne bevnime çekiç darbeleri inmeğc 1un ne demek olduğunu içiniz· 
basladı. ie bilmiyen yoktur. 

"Hastaneye '?ittiğim vakit hemşire- 1 \. .J 
yi çağırttım. Uçuk benıdni gördüğüm _____________ ,, 

at getirdi: 
- Evet, dedi, gizli çekmece yok? 
Bressak devam ediyordl.ı: 
- Yunanlının hatıralarını sakladı

ğı etajer .. Kızının portresi .. Hafidesi
nin portresi.. (Portreleri yokladı) iş 
sepeti.. Mücevherat sepeti, ama içi 
boş. Yunanistan ve Türkiye manza
ralarını gösteren kartpostal albümii ..• 
Çocuklar için coğrafya kitapları. Lfı· 
gat kitapları .. (Bir taraftan da kitap
ların sahifelerini karıştırıyordu) re
simli kitaplar .. Oyuncak kutusu .• Ço
cuklar için aynalı dolap. 

Odada ne varsa, ne yoksa hepsi bu 
suretle tasnif edildi. Bütün duvarlara 

. sanki sualler soruldu. Mohilvalar in
ceden inceye gözden geçirildi. 

Brrssak'ın bir icra memuru ı?ibi o
dadaki bütün eşvayı birer birer ~öz
den gecirişini uzaktan seyreden Nikol 
saatine baktı: 

- Saat iki oldu, dedi, bir saat son
ra ortalık avdınlanacak. Bu işin girişi 
var ama, çıkışı da var. 

-2-
Antuvan Rres!ıak doğruldu: 
- Sen deli misin? 
Onun muvaffak olacağından şüp· 

hesi yoktu. Genç kadına doğru eğildi: 
- Rahatsınız ya? 
- Merak etmeyin. 
- Hayır hayır, sizi biraz rahatsız 

e;örüyorum. 

- Değilim, değilim. Yalnız bura.
dan çabuk gidelim. 

Bressak kızdı. 
- lgte bu olmaz, dedi, zaten ılSy• 

temiştim ya. kadınla yola çıkılmaz di· 
ye 1 Hele sizin gibi her ıeye alınan si
nirli bir kadınla •. 

Aİeksandra dedi ki: 
- Eğer fazla ıztırap duyarsam, gt• 

deriz değil mi? 
- Ah, o zaman başka .. Siz ne za• 

man emrederseniz, derhal buradan 
hareket ederiz. Yalnız çok rica ede
rim, hevese kapılıp ta böyle bir şey 
emretmeyiniz. Buraya kadar gelip te 
on milyonu bırakıp gitmek kadar da 
budalalık olmaz. Benim itiyatlarımın 
arasında böyle biı şey yoktur. 

Nikol burnunu çekti, Bressak tekrar 
işine koyuldu. 

- Bizim işimiz bir kadının seyre· 
deceği şeyler değildir ama, ne yapa-

lım, israrınıza dayanamadım. 

- Hanımefendi niçin geldiler?. , . "'·-- ( .. - Bır konağı soyarken .. 
geldiği 2'aman, ne yolda haı ~ .. ~ · 
ceğimizi görmek için .. 

Birden ayağa kalktı: 
- Dinleyiniz. 
Kulak verdiler. 
Breısak: d d" 
- Ben bir şey işitmiyorum. e 1

' 

Nikol batını salladı: 1 
( ArkH• vı.r 
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italya 
Devam 

Harbe Kat'iyyen 
Etmek Azminde 

a r Londra, 21 A.A. - Akşam gazeteleri Italyanm harbe devam 
kat'iyyen azmetmiş olduğunu yazmakta ve Romadan altlıkla rı 
bir haberi neşretmektedirler. 

u Bu habeiıe göre Mussolininin bir "yeis hareketinde,, bulunduğ 
takdirde hususi bir meclis toplamak için bir plan hazırlanmıştı r. 

Faşist Meclisinin Kararı 
~oma, 21 A.A - Stef ani Ajansı 

bildiriyor: 
Büyük Faşizm Meclisi, Duçenin 

Başkanlığında toplanarak, Fransa
nm teşebbüsüyle yapılan ve büyük 
konseyin 18 İkincikanun toplantısın
da geni§ bir tetkike tabi tutulan Pa-

. ris tekliflerinin İngiltere tarafından 
reddedilmesinden sonra hasıl olan si
yasal durumu tetkik etmiştir. Meclis 
bundan sonra aşağıdaki karar suretini 
alkışlarla kabul etmiştir: 

"Büyük Meclis, İtalyan ulusunun, 
zecri tedbir memleketlerinin hattı ha 
reketinde tebarüz eden ve cephesizlik 
ve müteanzlar karşısında, hukukunun 
çok kat'i ilUrette müdafaasında sarsıl
maz bir halde mutabık kaldığını ve 
genel altm teberrüünde mukavemet 
ve zafer azmini vakarlı bir surette is
pat etmİ§ olduğunu müşahede ve tes
bit eder. 

llVIeclis, Uzak Doğuda medeniyet 
davası ve ulusun emniyet ve istikba
linin yüksek icabatı için kahramanca 
çarpışan asker ve siyah gömlekliler! 
itimat selamlarını gönderir. 

Meclis, Faşist İtalya icraatının, 
Duçe tarafından vatanın mukadderatı 
için tesbit edilmiş olan amaçlara iriş
mek için sarsılmaz kararla devam e
deceğini teyit eder.,. 

a-İngiltereyi Dönek Siy 
sa İle İtham Ediyorl ar 

Roma, 21. A.A. - Büyük Fa 
Konseyinin kararlarını tahlil eden 
rr resmi Giornale d'İtalia gazetesi 

şist 
ya-
di-

yor ki : 
de-
afif 

« Beynelmilel vaziyet değişmiş 
ğildir. Kaydedilebilen yegane h 
değişiklik, İtalyanın Avrupa politı 
sına karşı beslediği şüphenin artın 
dır. Bu kuvvetli şüphenin sebeple 
İtalyan ve Avrupa aleyhtarı kuvve 
rin faaliyetinde aramak lazımgelm 

'ka-
asx-
rini 
tle-
ek-

tedir • 
rın 

gü-
Bundan başka, partiler ve grupla 

tesiri altında bulunan ve günden 
ne fikir ve kanaat değiştirerek bu 
retle verilen sözün ehemmiyetnie 
çeken ve bir gün verdiğini başka 
gün geri alan bir hükumetle yap 
mukavelelere itimad etmek müş 

su-
sed 
bir 
ılan 
kil-

dir. 
Bu mülahazalar Laval'ın siyas 

na karşı müteveccih değildir. Avr 
meseleleri hakkındaki şaşmaz göriı 
mantikl, hakikat perestliği ile mes 
yetlerini müdrik olduğu malfıın o 
Lava!, müşkil bir vaziyette göster 
metanetle eski dostluklara ve bil 
Avrupa işlerine karşı olan bağhlı 

ası· 

upa 
"şü, 

uli-
lan 
diği 

yük 
ğını 

ispat etmiştir. 

italya - Habeş 
lbirlerinin bugün yolladıkları ha
lberlerc göre, her iki rnuhasrm ta
raf, Şimal ve Ce'nupta biribirle
rile temas etmişlerdir. Bu temas 
mühim harp harekatının bir baş
langıcı telakki edilmektedir. 

Vukubulacak muharebenin, Dolo ti· 
malinde ve Kenia sınırı yakiniode Ras 
Deıı.tanın 20 bin kişi[t, ordusunun bu
lunduğu noktada cereyan edeceği tah
min edilmektedir. Bu kuvvet, Cicika 
min edilmektedir. Bu kuvvet., Cicika 
ve Han-ar üzerine ltalyan yürüyü,ü
ınü suya dü,ünnek maine.dile, hafta -
lıardanberi,ltalyan Somaliıini bir istila 
tehdidi alhnda bulunmakta idi. 

1 tal yan karakolları ile Ras Desta 
ordusunun küçük_ kıtaJarı arıılimda de
vamlı çarpı,malar olmu, ve ltalyan 
tayyarekri hergün Habeş askeri top· 
lanmalannı bombardonan etmiıtir. 

İtalyanlar Gerileri De 
Temizlemekle meşgul 

'Şimalde, Aksum ve Cenubu şarki
ıinde, Tembien'de Makalle cenubun
da büyük bir faaliyet görünmektedir. 
Bazı Habeş grupları İtalyan hatları a
rasından geçerek Makalle bölgesine 
kadar ıokulmaktadxrlar. Maamafih bu 
yüzden ltalyanlann gerileri çeteler • 
den temizleme hareketleri daha bir 
müddet devam edecektir ki, Habeşle
rin de istediği budur. Çünkü Habeşle
rin maksadı mümkün olduğu kadar 1-
talyanlarm ileri hareketini geciktir
mektir. 

Addo • Abbi'de yeniden bir mıüsa
Öeme olmuştur.Bu İtalyanların henüz 
Tcmbien'den Habeşleri tamamile çı
karmaya muvaffak olamadıklarını gas
scrir. 

Bir Kısım Habeş Kuv
vetleri Fena Vaziyette 

Bildirildiğine göre takazze mu -
harebesinden •onra ıehrin şimal 
tarahnda kalmrı olan Habeş piya. 
de ve •ÜVari kuvvetleri ltalyan tay. 
yareleri tarafından mütemadiyen 
bombardıman edilmektedir. Nehir 
ünrincleki geçitleri ltalyanlar tut -
muı olduklanndan bu kuıJvetler. 
den pek azrnrn bu tarafa geçebile_ 
cekleri tahmin ediliyor. 

Harp Şiddetle 

• Devam Ediyor 

i\disababa, 21 A.A. - Şimal 
cephesinde Takazze mmtakasın
daki muharebeler büyük bir şid
detle dervam etmekte ve hareka
tın cphesi gittikçe genişlemek
tedir. Yarın, öbür gün tafsilat 
alınabilecektir. 

Cenup cephesi genel kararga
hı, Cicikadan Dagabura nakle
dilmiştir. Söylendiğine göre, bu 
cephede Habeş orduları günde 

[Baştarafı birincid e] 

25 kilometre kadar ilerlemek te-
dider. . 

talyanlar Bir He 
~ 
zı-

mete Daha Uğr adı 
Dessie, 21 A.A. Röyter aja nsı 

aytarından: 

en-Enda Selasie'de iki saatt 
beri göğüs göğüse şiddetli 
muharebe cereyan etmekte 
İtalyan tayyareleri kuvvetle 
biribirine girmiş olme:ı.larınd 
ötürü harbe müdahale edem 

bir 
dir. 
rın 

an 
e-

mektedirler. 
en-Habeş çevenlerinden söyl 

diğine göre, ! tal yanlar muha 
be meydanında yerlilerden 2 
muntazam kıtalar<lan da 150 
bırakarak hezimete uğramış 
dır. Bunlar arasında birçok ta 
bay vardır. Habeşlerin kayıb 

re-
00, 
ölü 
lar-

su 
I e-

hemmiyetsizdir. 

ma Habeşler İlk Çarpış 
da Tanklar Da Aldı lar 

Aclisababa, 21 A.A. - Habeş 
kumeti AksHmun elli kilometro 
bindeki Chire mıntakasında E 
silcisı ve Degaichai mevkilerind 
ltalyan karakollarının Habes k 
ları tarafından za_otedildiği -ha 

hü. 
gar 
nda 
eki 
ıt'a-
be _ 

rini teyit etmektedir. 
10 
ele 

Habeş ordusu, ayni zamanda 
tank, 28 mitralyöz, 2 kamyon 
geçirmişlerdir. ltalyanlardan y 
esir almışlardır. ltalyanların ka 

edi 
ybı 

çok büyüktür. 

A-Habeşler Aksum'u ve 
dua'yr Almak İstiyor lar 

cep-Adisababa, 21 A.A. - Şimal 
hesinden gelen haberlere göre, 
vilayetinde başlayan muharebe he 
şiddetini kaybetmemiştir. Habeşler 
detli bir surette savaşmaktadır. 
beşlerin hedefi mukaddes Aksum 
rinin ve Aduanın istirdadxdır. lk 
rafın zayiatı da ağırdır. Fakat Ha 
ler ağır ağır ilerlemektedirler. 

Şire 
nliz 
şid 

Ha· 
şeh-

i ta-
beş· 

Kılrç K 1 l 1 

Muharebe O 
c a 
ldu 
diri-
n E-
ha~· 
kla-

Ais.ma,.a, 21 A.A. - Röyter bil 
yor: Takazze harbinde yaralana 
ritreli aske.Tlerin ilk kafilesi bura 
tanesine gelmiştir. Bunların birço 
rı kılıçla yaralanmrş)ardrr ve yar 
çok fecidir. Aıkerlcrin anlattıkların 
bakrhrsa Takazze harbinde göğüs 
ğüııe çarpışmalar olmuş ve her ik 
raf ta merhametsizçe hareket etmı 

alan 
a 

gÖ· 
i ta-
"ştir. 

Kovulan Casus lar 
Ha-
bir 
Fa-

Adisababa, 21 A.A. - Havas: 
runürreşit müstear adile tanınmış 
Alman gazetecisi ile Macar doktor 
rago, hudut haricine kovulmuşla 
Bunlar gizli bir telsiz makinesi k 

rdır. 

urup 
casusluk etmekte idiler. 

l 
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FAYDALI 
BiLGiLER 

Bugünkü 
Program 

tSTANBUL 

12,30 - Muhtelif plak neşriyatı. 18: 

Akdenizde Bir İtalyan Tecavüzü .Olursa 

Türkiye, Yugoslavya, Romanya 
Ve Yunanistan HükQmetleri 

ingiltereye Yardım Vadettiler 
s 
v 
3 
1 
( 
r 

Dans musikisi (plak). 19: Operet musiki
i (plak). 19,45- Haberelr. 20: Keman, 
iyolonsel, p:tyano ile muhtelif eserler. 20, 
O: Stiıdyo orkestra, caz ve tango grup. 
arı. 21,15: Son haberler. 21,30 - Monoloğ 
Bir çeyrek saat) Eminönü halkevi göste
it kolundan Niyazi tarafından. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansmm 
gazetelere mahsus havadis servisi verile. 
ektir, c 

BÜKRES 

12,10: Koro. 12,40: Sözler. 12,45: Gri

o 
l 
1 

goras Diniku orke~trası. 13,15: Spor. 13, 
O: Konserin devamı. 14,15: Haberler. 
4,30: Konserin devamı. 15: Son haberler. 
7: Köylü yayımı. 18: Constantinesku or

ı 

kestrası. 19: Sözler. 19,15: Konserin deva
mı. 20: Habrler. 20,15 - Plak. 20,SS: Söz. 
eı:. 21,15: Sözler. 21,45: Spor. 22: Radyo 
orkestrası. 20,55: Sözler. 21,15: Sözler. 
21,45: Romen müziği. 

BUDAP.EŞTE: 

f 
18: Berha salon orkestrası. 19,10: Kon

erans. 19,35: Taragato konseri. 19,55: 
Sözler. 19,25: Magda Rigo ~arkı söylüyor. 
Piyano ile). 21: Spor. 21,10: ''Üç dardi

yen .. adlı piyes. 23: Haberler. 23,20: Du04-
paluta otelinden naklen caz. 24,10: Çinge· 
ne orkestrası. 1,05: Haberler. 

( 

VARSOVA 

17,20: Radyo salon orkestrası. 17,45: 
Şarkılar. 18: Dans. 18,40: Sözler. 19: Pi
yano triosu. 19,30: Radi/o piyesi. 20: Muh
elif sözler. 21: Senfonik konser (Svierzyi

nski, Beethoven, Bach). 21,45: Sözler. 23: 
t 

Şopen konesri (piyano) 24,05: Dans. plak-
l arı. 

MOSKOVA 

19,20: Sovyet kompozitörlerinin eserle. 
r inden şarkılar (Stdüyo heyeti). 19,45: 
Edebi yayım. 21: Fransız ve Viyana ope
retlerinden parçalar (Küçük orkestra). 22: 
Yabancı dillerle konferanslar. 

LAYPZİG 

16,30: Piyano - keman - 17: Karışık ço
cuk yayımı. 18,30: Noel yayım.L 20,10: Ço
ban havaları. 20,50: Şiirler (Noel için). 22: 
Richard Trunk kendi eserlerini idare edi
yor (Yaylı sazlar ve orkestra ile sopran ve 
koro). 23: Haberler. 23,30: Dans müziği 
(Laypzik senfonisi tarafından). 

VİYANA 

Tedbirlerin Tesirli J 

Olması Görüşülüyor 
Londra, 21 A.A - Burada tasrih 

edildiğine göre Akdenizde İngiliz filo
sunun uğrıyacağı herhangi bir taarru
zu karşrlamak üzere her iki tarafça a· 
lınacak tedbirlerin müessirliğini art
tırmak için noktai nazar taatilerine 
devam olunmaktadır. 

Hiçbir Memleket Yar
dımdan Kaçınmıyor 

Londra, 21 A.A. - Milletler Ce _ 
miyeti Üyeleri nezdinde kollektil ct3. 

heri emniyet meselesi hakkında ya 
pılan ara~tırmalara dair tafsilô.t ve. 
rilmiyorsa da alınan cevaplar hiç. 
bir devletin 16 rncl maddenin 3 ün. 
cü fıkrasındaki taahhütlerden çe • 
kinmemekte olduğu anlaşrlmakta • 
dır. 

İngiliz Filosu 
Lizbon, 21 A.A - Birkaç günden

beri burada bulunan İngiliz filosu Ce 
belüttarika hareket etmiştir. 

Londrada 
Çamberlayn Sulh 
Kapılarını Kapadı 

Londra, 21 A.A. - Dün Bir
minghamda bir söylev söyliyen 
Nevil Çemberlayn şöyle demiş
tir: 

"Paris teklifleri ölmüş ve hat
ta cenazeleri Cenevrede kaldı
rılmıştır. Şimdi artık zecri ted
birler siyasasına dönmeliyiz, zi
ra her türlü uzlaşma ümidi yok 
olmuştur. Hepimiz, muhtemel 
bir taarruza karşı koymaya ha
zır bulunmalıyız. İngiltere~ mü-1s,os: Felix Veingartner kendi eserlerin· 

den çalıyor. 18,30: Rat'ıyo orkestrası. 20: dafaa kuvvetlerini ihyaya hazır-
Haberler. 20,10: Radyo orkestrasının deva- !anmaktadır. 
mı. 21,30: Sözler, şiirler. 21,45: Aktüalite. İ l H b 1 1 ~ 
22: Halk piyesi ve halk şarkılan 23: Ha· ta yan • a eş an aşmaz ıgı-
Qcflcr. 23.20: Plyano ile ~arktlar. 24: Ta- mn muslihane halrne matuf bü-
mimJer. 24.15: Frit.a Bnımer cazı. ~ 

BERL1N 

17: Sarkılı karışık konser. 19: Spor. 19, 
15: Noel şarkıları. 20: Sürpriz. 21: Radyo 
orkestrası refakatile keman konseri. 22: 
Richard Trunk kendi eserlerini idare edi
yor (Şarkılı yaylı sazlar). 23: Haberler, 
23,30: Münihten nakil. 

HAMBURG 

17: Karışrk şarkılı konser. 18: Radyo 
piyesi,. 18,50: Noel müziği, 19,35: Spor. 20: 
Berlinden nakil. Sürpriz. 22: Berlinden. 23 
Haberler. 23,30: Gece müziği. 

BRESLAU 

17: Karışık şarkılı konser. 19: Muhte
lif. 19,25: Beethovenin piyano sonatların
dan. 20: Hafif müzik. 20,45: "Apostclspiel., 
adlı müzikli noel piyesi. 22: Berlinden. 
23: Haberler. 23,30: Gece müziği (Dans ve 
Şraınmel orkestraları. 

KISA DALGALAR 
BERLlN 

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 : 25, 49 m. ve 
49, 83 Dl, 

LONDRA 

Çalışma saatleri: 10 - 12,20 : 25,53 m. 
ve 31, 55 m. Saat 13 - 15.45 : 16, 86 m. 
ve 19, 82 m. Saat 16 - 18 : Gösterilen 
postalardan ikisi: 19,82 m. 25, 29 m. ve 
31, 55 m. 

Saat 19.15 - 23,30: Gösterilen 2 veya 
üç posta: 19, 66 m, 25, 53 m., 31, 55 ve 49, 
10 m. 

PAıttS 

Çalışma saatleri: Saat 11 - 12 : 25, 23 
m. Saat 13,50 - 18 : 19, 68 m. Saat 18.15-
1 : 25, 23 m. 

Sinemalar - Tiyatrolar 

* SEHİR TİYATROSU : Saat 15 de ço
cuklara, saat 20 de (Saz-Caz). 

* HALK OPERETİ : Saat 16 da ve 
saat 20,30 da (Telli Turna). 

* NASİT - ERTUORUL SAD! - HA
LİDE : Saat 15 te ve 20,30 da (Bir 
Avuç Ateş). 

* SARAY : (Ömrümce Seninim) 
* SÜMER : (Aşk Rüyası). 
* YILDIZ : (Dantenin cehennemi). 
* İPEK : (Hindistan Kahramanı). 
* TÜRK: (Gönül istediğine gider) 
* MELEK : (Cennette Hırsız) 
* ÜSKÜDAR HALE : (Sandu). 
* KADIKÖY HALE : (Roberta) 

Hastane telefonları 

Cerrahpaşa hastanesi Cerrahpaşa 21693 
Gureba hastanesi Şehremini Yeni-
bahçe 23017 
Haseki kadınlar hastanesi Ak-
saray Haseki cad 32 24553 
Emrazı akliye ve asabiye has-
lanesi Bakırköy Reşadiye kışlası 16.60 
Zeynep K!mil hastanesi Uskil-
dar Nuh kuyusu Gün Doğumu 
caddesi 60179 
Kuduz hastanesi Çapa 22142 
Beyoğlu Zük{lr hastanesi Firıızağa 43341 
Gülhane hastanesi Gülhane 20510 

ttin teşebbüslere bitmiş nazarile 
bakılmak lazım geleceğini zan
nederim. Buna binaen zecri ted
birler siyasasına dönmekliğimiz 

Devletin Okuttuğu 
Talebelerin 
Tahsil Masrafları 
Ankara, 21 (Hususi muhabirimiz

den) - Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı İstanbul üniversitesinin muva
zenei umumiyeye alınmasına dair o
lan kanunun 3 üncü maddesine bir 
fıkra ilavesi hakkında bir kanun la:9'i
hası hazırlamıştır. Bakanlık, layihanın 
esbabı mucibesinde, ma~raflan~ dev
letçe temin edilmekte olan talebeler
den tedris ücretleri gibi ücret ve mas
rafların da almmasmın doğru olmadığı 
nı ve bu sebeple layihanın hazırlan

dığını tasrih etmektedir. Kamutaya 
teklif edilecek kanun fıkrası şudur: 

"Ancak bütün masraflar devletçe 
temin edilerek üniversitede tahsil e
den yevmi tıp talebe ve leyli ebe ta
lebe yurtları için üniversite tedris üc
rtleri, imtihan, kayit ve S. K. P. tas
dikname harçları ve laboratuvar mas
rafları alınmaz. 

Yalnız şehadetname (diploma) ve 
suret harçları talebenin kendisinden 
alınır.,, 

Haydarpaşa Nümune hastanesi 60107 
Etfal hastanesi Sişli 42426 

İtfaiye telefonları 

tstanbul itfaiyesi 
Beyoğlu itfaiyesi 
Kadıköy itfaiyesi 

24222 
44644 
60020 

Yeşilköy, Bakırköy, Büyiik-
dere. Üsküdar itfaiyesi 60625 
Paşabahçe Kandilli Erenköy, Kartal, 
Büyükada Heybeli Burgu Kınalı mm· 
takaları için telefon santralındaki memura 
(yangın) kelimesini söylemek kafidir. 

Müracaat yerleri 

Deniz yolları acentesi Telefon 42362 
Akay (Kadıköy iskelesi baı me-
murluğu) 43732 

Şirketi Hayriye, Telefon 44703 
Vapurculuk Şirketi merkez acen-

tesi Telefon 22925 
Şark Demiryolları müracaat ka-

lemi. Sirkeci Telefon 23079 
Devlet Demiryolları müracaat 

kalemi Haydarpaşa Telefon 42145 

Çabuk srhh1 yardım teşkilatı 

Bu numaradan imdat otomobili 
istenir. 44998 

Davetler, toplantılar 

* Milli Türk Talebe Birliği Genel Sek· 
reterliğinden : 

23-12-935 pazartesi günü saat 12 de tt. 
niversıte Konferans salonunda Kubilay İh· 
tifalini yapacağımızdan bütün arkadaşların 
i~tirakini dileriz. 

[Baştarafı birincide] ---

İngiliz toplan, Akdeniz sularında, tarassutta ! r. 

[Bu resim, bu yazı ile, bir Fransız gazetesinden alınmıştır] 

icap eder. Ümit ediyorum ki, pılacak olan bir seferb•!rlik ten evvel 
Milletler cemiyetine dahil bulu- ı, .. n u yapamıyac:ığınr bi :!iriyor. 

Paris, 21 A.A. - Karşılıklı yardım 
nan memleketler, aralarından bi- temini maksadiyle tngilterenin Ak-
rine vaki olacak her taarruza kar deiz devletlerine baş vurmuş olması 
ŞI koymaya amade bulunacaklar- münasebetiyle, Övre gazetesi ŞU mÜ
drr. Eğer bu milletler taahhütle- taleayı yürütüyor: 
rini ifa edecek ve bundan doğa _ "İngiltere bu teşebbüsünde tama. 

miyle muvaffak olmuştur. İngiliz ve 
bilecek tehlikeyi karşılayacak Fransız hükumetleri, İtalyanın daha 
halde olurlarsa, tehlike kendi - şimdiden aldığı durumu gözeterek, 
liğinden zail olacaktır.,, petrol hakkındaki zecri tedbirleri 

tatbik etmezden önce heqeyi tamam-
" - Lahi Divanına ıamak arzusundadırlar. Bu barı~sal 
Müracaat Edelim!,, gösteri, Londra ve Paris zimamdarla

nrun nazarında, şimdiye kadar İtalya· 
Londra, 21 A.A - Liberal saylav

lardan Mander, İtalyanın, Paris vesa
ir andlaşmalara tecavüz ettikten son-
ra, hukuki durumun ne olabileceği'1i 

Lahi divanından istişari mahiyette o-

larak sormak için Amerika devletini11 
de Milletler Cemiyetine iştirake da
vet olunmasmı tavsiye etmiştir. ~· 

Dış Bakanlığı müsteşan Lord 
Kranbornc böyle bir harekette hiçLir 
!ayda tasavvur etmediğini sövlemiş-
tiı:. 

Eden - Baldvin 
Londra, 21 A.A - Eden dün 

şam Baldvin ile görüşmüştür. 
ak-

Pariste 
Fransızların Mualiaze
lere Verdikleri Cevaplar 

Paris, 21 A.A - Jurnal gazetesi 
ile diğer bazı Paris gazet.!\'!ri. Bald
vinin 'zecri tedbirlerin tatbik~::d3. !n
gilterenin yalnız kaldığı hakkındaki 
beyanatını protesto etmekt;:! ve Fran
saya tevcih edilmiş olan bu muahaze
nin haksız olduğunu biHirmektedir
ler. Fransa, Milletler Cemiyeti azası 
;ufa.tiyle olan vazifelerinde kusur et
memi~tir. 

j1J•nal gazetesi, İngilt~renin, filo
sunu seferberlik yapmad••ı harekete 
~etırebileceğini, Fransanm ise parJa
men'onun kararını aldıhtan sonra ya-

ya karşı yapılmış olan bütün tezalıiır
lerden daha da müessir olacaktır. 
Fransız resmi çevenleri, İtalyanrn. an 
!aşılmaz durumundan son derece gay• 
rimemnundurlar.,, 

Cenevrede 

Uluslar Kurumunda 
İtalyanın Cevap Ver
miyeceği Söyleniyor 

Cenevre, 21 A.A - Cenevrede ve 
Avam Kamarasında geçen son müza
kerelerin üstünde artık İtalyadan. La 
val - Hor tekliflerine resmi bir ce 
vap beklenmemektedir. 

İtalya. olsa olsa, büyük faşi<>t mec
lisinin bildirdiği İngiliz - Fransız 

barış tekliflerinin geri ahndığ1 zikre
dilecek ve barı~ müzakerelerinin inkı· 
taa uğramasının mes'uliyeti diğer 

devletlerin üstlerine atılacaktu. 
İyi haber alan çevenler, İtalya hü

kumetince önceden hazırlarum~ olan 
cevabın Lava! - Hor planına karşı 
gayri müsait olmadığını, fakat içinde 
birtakım önemli ihtiyat kayıtları bu
lunduğunu söylüyorlar. 

Faşist Meclisi 
Roma. 21 A.A - Büyük Faşist 

M~clisi diin akşam Vene:iik Sarayın
da bir toplantı daha yapmr~tır. 

Elaziz - Malatya Şosesi 
Tamir Edildi 

--~-----, 

Elaziz, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Elazizlt. "l[alatya 
arasındaki şosenin bazı kısımları bu yıl esaslı surette t' 'r edil
miş ve bu yol üzerinde yeniden birçok beton köprü ve n "ezler 
yaptıtrılmıştır .. Elaziz ile Malatya arası 100 kilometrediı. ·l{a
nki resim, şosenin tamirini gösteriyor. 

i LAN 
tarzda bastırdığımız 

ve kasa defterleri 
___ ._ matbaamızda satılmaktadıı . ·~-9ı..l 
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Haydarpaşadaki Dünkü 
Hazin Tören 

22-12-935 ,. 

Dün Haydarpaşada Muallim Mek
tebinde 4 ay evvel ölen bir talebe için 
büyük merasim yapılmıştır. J\rkadaş
ları arasında çok sevilen, mektebin 
çok çalışkan talebeleimden Münirin 
hatırasını yadetmek için bir program 
hazırlanmış, tören burna göre yapıl
mıştır. Merasime mektebin Yardirek
törü Halit, Muallim Yusuf Cemil ile 
bütün Muallim Mektebi ve Haydar
paşa Lisesi talebeleri iştirak etmişler
dir. 

Saat tam 13 te mektebin önünde 
toplanan heyete Sclimiyedeki süel 
bando da katılmış ve genç 'öğretmen 
namzedinin mezarı başına gidilmiş
tir. Müniri tanıyan arkadaşları orada 
uzun söylevler vermiş, gencin hatıra
sını anmıştır. Muallim Mektebi tara
fından hazırlattırılan büyük çelenk, 
saygı ile mezara bırakılmış ve tören 
gözyaşları içinde nihayet bulmuştur. 

:Muallim Mektebi talim heyetine, 
talebelerine taziyetlerimizi bildiririz. 

YENi NEŞRiYAT 

icrada Ceza 
1ıtanbul icra ceza hakimi Tahıin 

Sabri (İcrada Ceza) iaminde bir ki 
tap yazmı§lır. Bu kitapta lcra ve 
ma. kanununun cezai hükümleri 
şerh ve esbabımucibe mazbatala. 
rı tetkik edilmit ve elliden f utla 
temyiz karar ve İçtihadı toplanmıı 
tır. Hakimleri, avukatlan, bütün ._ 

lacaJdı ve borçlulan ali.kadar e -
den bu eser 350 a:ıhifedir ve ciddi 
bir emek mahıulüdür. 

Siyasal "Hem§eri" gazetesi 
Halkın ıeve ıeve okuduiu "HEM. 

ŞERi., adlı ıiyual halk gazeteai gör 
düğü raibetten ceaarel alarak artık 
CUMA ve P AZARTESI olmak üze. 
re haftada iki defa çıkmaktadır. 

"HEMŞERl,, .ıin ıon çıkan aayı 
aında günün ıiyaaal hadiseleri iki 
renkli resimle ve halk dilile yazı. 
lıp gösterilmiştir. Manileri hala hal. 
km dilinde destan olan KARACA 
OGLAN nın maceralarile KURT 
DERELi MEHMET pehlivanın Lon. 
dra ve Pariste yaptığı güre~ler ay -
rıca tat)ı tatlı okunacak yazılardır. 

300 hediye kazandıran büyük ik. 
ramiyeli miiaabakaaı da okuyucular 
İçin ayrıca bir kazançtır. 

--AKBA-
·müesseseleri 

POLiS 

Bir Tramvay Arabaya 
Çarptı 

755 Numaralı tramvay vatmanı Fa
tih - Saraçhane caddesinden geçerken 
1274 numaralı faytonu idare eden Ka
zımın arabasına çarpmış. araba kısmen 
hq.sara uğramı~. arabacı Kazım ve Hü
seyin muhtelif yerlerinden yaralan
mrştır. Arabanın içindeki mlişteri Nu
ri de yaralanmıştır. 

* Köprü üzerinden Beşiktaşa git
mekte olan 26 ya§ındaki Narin ismin
deki kadın bir motosikletin çarpmasi
le yaralanmıştır. Motosiklet kaçmış, 
yaralı Haseki hastanesine kaldmlmış
tır. 

* Beyoğlunda Firuzağada Süngü 
sokağında oturan 65 yaşında Hanife 
ismindr.ki kadın banyo dairesinde man 
gala dü§müş ve vücudünün muhtelif 
ycderinden yanmı§tır. Hanife hasta
neye kaldınlmıştır. 

• Evvelki gün, küçük bir yavru kay 
nar ıu ite haşlanarak ölmüştür. 

Fatihte Türbe cadesindc 73 numa
rada oturan Yakubun bir yaşındaki ço
cuğu Vedat, mangal üzerinde kayna
makta olan ıu tenceresini kenarından 
çekmi§. tencere devrilerek çocuğun ve 
annesinin muhtelif yerlerini haşlamı~
tır. Kolu yanan zavallı anne, kendi a
cısını unutmuş. çocuğunu kurtarmak 
için eczaneye ko~muştur. llk tedavisi 
burada yapılan Vedat, Şişli Etfal has
tnnesinde acılara dayanamıyarak öl
müştür. 

Keban'da Altın Bulundu 
Verilen Haberlere göre, Ergani ci

varında Keban kazasında altın ma· 
deni bulunmak ümitleri artmıştır. Bir 
heyet, aylardanberi burada tetkikat 
yapmaktaydı. Ekonomi Bakanlığına 
vaziyeti bildiren heyetin raporu üze
rine Maden Tetkik ve Arama Enıti
tüsü Direktörü Hadi Kebana hareket 
etmiştir. 

Uvdurma Bir Muhabir 
Mahkemeye Verildi 

Kendi-sinin Deyli Niyuz gazetesinin 
muhabiri olduğunu söyliyen bir Alman 
evvelki gün dolandırıcılık suçile müd
deiumumiliğe verilmiştir. iddia edil -
diğine göre. bu Alman, Mayer adında 
birisinin 50 lirasını dolandırmıştır. 

Adı Randat olan bu uydurma mu. 
habirin mevkufen muhakemesine ka
nır verilmittir. 

BELEDiYE 

Kadıköy Su Şirketinin Satın 
Alınması işi Görüşüldü 

Belediyeye bağlı Sular idaresi ida
re meclisi dün sabah vali Muhittin 
Ustündağın başkanlığında üç saat ıü
ren bir toplantı yapmıştır. Bu toplan
tıda satın alınması mukarrer olan Ka
dıköy ve havalisi İu şirketinin vaziye
ti görüşülmüştfü. 

Satın alma işi bittikten sonra bu 
şirketin belediye &ular idaresi ile bir
leştirilmesi mevzuubahi~ olduğundan 
bu hususta bir proje hazırlanması ve 
Ankarada ilgili makamlara gönderil -
mesi kararlaştırılmıştır. 
* İstanbulun imar planının Fransız şe 

hircilik mütehassısı Post'a yaptırılma
sı kat'i olarak kararlaştırılmıştır. Mü
tehassıs yakında lstanbula gelecektir. 
ilkbaharda İstanbulun imar işine da
ha csash şekilde başlanmış olacaktır. 

* Yeni üç aylık tramvay tarifesini 
tetkik eden komisyon işini bitirmiş, 
bugün cari olan tarifeyi ;pka ctmi~tir. 

• Eğlence yerlerinin Noel ve Yıl -
başı geceleri sabaha kadar açık kala
bilmeleri hususi ruhsatiyeye tabidir. 
Bu gibi yerlerin sahipleri mensup ol
dukları kaymakamlıklara birer istida 
verecekler. keyfiyet daimi encümende 
görüşülecek ve ondan sonra icap e
denlere izin verilecektir. 

,,,-~------------._.. ____ _ 

,_ 

TAlN 
Gündelik Siyasal Gazete 

TELEFON { Varı işleri: 24319 
İdare İ$1eri : 24310 

TELGRAF: "TAN., latanbu 

Bir ayıık 
3 
6 .. 
1 yıllık 

ABONE 
Türkiye ıçiıı Orşar1 lcin 

Lira K. Lira K.. 
1 so 
4 -
'1 50 

14 -

iLAN 

8-
14 -
za -

tllnlar lciıı tllncılık Şirketlerine m6· 
racaat edilmelidir 

Küçük ilanlar doirudan d<>iruya 

Küçük lllnlarm !ı satırlıtı bir defalılr 
iduemizce alınabilir J 

30 kuruştur 5 aatrrdan fazlası ıçin sa· 
tu başına 5 knrns almır Bir defadan 
fazla kin Yelrilndın ~olO knrnıı indirilir 

SIRTINDAKi 
Dolayısile 

Her genç kızın 
bilmesi lazım 

Bir 
Annenin 
nasihati 

"Meyuı olma! Bu birçok l'enç kız. 
lann baıına gelir. Yapılmaması li. 
zımgelen ,eyleri yaptıkları için da. 
ha ziyade fenalattınyorlar,, diyor. 
du. 

Biliyor ki, mahcubiyetinin ıırrını 
keşfettim. Münbesit mesamatı, si -
yah kabarcıkları ve sararmı~ bir 
ten onu korkutuyordu. Ona dedim 
"Tenin l'ayri ıaf maddelerinden 
tamamen kurtulmak, cildini beyaz. 
latmak ve güzelleıtirmek için yaL 
nız basit ve az masraflı bir çare 
vardır. Hemen bugünden beyaz 
rengindel<i ya~sız bir tüh veya bir 
vazo Tokalon kremi satın al, her 
aabah pudralanmazdan evvel tat _ 
bik et. Terkibindeki aaflandıran, be 
yazlatan ve kuvvetlendiren kıymet 
li cevherleri ıayeainde. · en çirkin ten 
ve cildler Üzerinde fa.yanı hayret 
bir surette icrayı tesir eder. Yalnız 
3 gün zarfındaki memnuniyetbaht 
neticesinden memnun kalacakıın., 
Bu pek b&şit tedbir aayeıinde birçok 
genç kızlar saadete kavuşmuşlardır. 

Iıtanbul Birinci lflaı Memurluğun 

dan· 

Müflis yağcı Koıti Liminidiı ma. 

aaıınca evvelce tanzim ve tebliğ ve 

ilan olunan 5.12.935 tarihli ııra def 

teri ıonradan gelen Güzem Şayo ve 

- -- - - - -· lstanbul Komutanhğı 
Satanalma Komisyonu 

il Anları 

Komutanlık Birlikleri 
ihtiyacı olan 18 700 kilo ku
ru soğan açık eksiltme ile 
alınacaktır. Muhammen tu
tarı 1168 lira 7 5 kuruştur. 
İlk teminatı 88 liradır. Şart 
namesi Komisyonda her 
gün görülebilir. Eksiltmesi 
23-12-935 pazartesi gunu 
saat 1 S tedir. Eksiltmeye gi 
receklerin ilk teminatlarile 
birlil:te ihale gunu vakti 
muayyende Fındıklıda Sa
tınalma Komisyonuna gel
meleri. ( 7 7 45) 

10165 

* • • 
Komutanlık birlikleri i

çin kapalı zarfla alınacağı 
evvelce iki defa ilan edile
rek isteklisi çıkmayan 
2 7 ,000 kilo Sabun açık ek
siltme ile alınacaktır. Mu
hammen tutan 8100 liradır. 
İlk teminatı 608 liradır. Ek
siltmesi 23-12-935 pazarte 
si günü saat 14 tedir. Şart
namesi Komisyonumuzda 
öğleden evvel görülebilir. 
Eksiltmeye girecekerin ik 
teminat makbuzlarile bir
likte ihale günü vakti muay 
yende Fındıklıda Satınalma 
Komisyonumuza gelmele
ri. (7746) 

10166 
• • * 

Komutanlık birlikleri i
çin 4000 kilo Domates ez
mesi açık eksiltme ile alına
caktır. Muhammin tutarı 
1040 lira olup ilk teminatı 

78 liradır.Eksiltmesi 23-12-

· Bütün kitaplarınızı, Lf'n:rım 

doıyantzı. Ecnebi n Türkçf 
liıanlarda f&Zete Te mecmua 

lartnııu en iyi •eraitle 

KARi MEKTUF>l ARI adeta 

Neıim Nekirin limitet ,irketinin ta. 935 pazartesi gunu saat 
lep eylediii 1300 lira altıncı aıraya 14. 3 O dadır. Şartnamesi Ko 
kayıt ve kabul edilmi,1 ve müfliain misyonumuzda öğleden ev
borcu eoT:S~lra " lruTU,a b&.ltf o • qel gi:\r;.lilAbilir..,. ..... .'B:.Jl~iltmeyo 

gireceklerin ilk teminat mak 
buzlarile birlikte ihale gü
nü vakti muayyende Fın· 

, 
lunmakla sıra defterinin düzeltildiği 

t\kba muesseselerindeı 
trdarik f'debilirsin r 

9807 

Dr. Hafız Cemal 
DAHiLiYE MUTEHASSJSI 

Pazardan başka günlerde (2,30 
aan 6) ya İstanbul Divanyolu ( ı 04) 
yeni numaralı hususi kabinesinde has 
talara bakar. Sah, Cumartesi sabah 
(9,30 - 12) ıaatleri hakiki fıkaraya 
mahsustur. Herkesin haline göre mu
amele olunur. Muayenehane ve ev te
lefonu 22398. Kı§hk telefon 21044 

9806 

O ıküdarm T ~rihi 
Kadıköylinde Pirt çavuşta Aralmcı 

~aşı sokak. 9 numarada oturan Nejat 
Aykın Üsküdarın tarihi hakkınrla bir 
çok eserler okuduğunu, fakat iyice 
tenevvür edemediğini söylüyor. Bu 
hususta eser tavsiye edilmesini rica 
eC:iyor. 

Ec{lebi Tabiiyetteki Tabla
karlar 

Ycdikule fırınında pişirici Os. Alp 
küçük aanatlerin kanunla Türk teba. 
asına hasredilmiş olmasına rağmen 
birçok fırınlardaki tablakirların Bul
gar, Sırp, Yunan, Arnavut tebıasın
dan olduklarım, bir yerde işten me
nedilirlerae, batkı ıemte ıeçerelc o
rada çalı§tıklarını yazmaktadır. Bun
ların arasında memleketlerinden ye
ni gelenler de varmıı. 

Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büyük f el ak et olan ölüm ve rnalUliytin 
acılarmdan çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinizi: 

Malüliyeti de temin eden Senelik Te· 
mettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz. Bu sigortayı memleketimizde yegane tatbik 
eden: 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

yaptığı bu yeni nevi ile hayat sigortalarında miihim bir inkılap yapmııtır. 
Çünkü bu sigorta ile: 

Ölüm ve maliıliyet temin olunur - her sene nakdi temettü verilir -
vefat halinde miiemmen meblağ derhal ödenir - mukavelenamenin hita· 
mında sigortalı hayatta bulunursa ve maluliyete uğramamış ise mUem· 
men meblağ % 10 fazlasiyle tediye olunur - muvakkat ve daimi mal\ıliyet 
müddetince ücret alınmaz - daimi malUliyet halinde müemmen mebla
ğın % 10 u senelik irat olarak verilir ve vefatta veya mukavelenamenin 
hitt .. mında müemmen meblağ yene tamamen ödenir. 

· :erl rin<len çok üstün faideleri olan bu sigortanızı 

komşunun verdiği ALL
KOKS yakısı aayeıinde 

iyileşmiştir. 

Çiftçi F. A. bize anlatıyor: "Sa -
manlarımı toplıyacağan ğün tam it 
zamanında sırtım müthiş bir ağnya 
tutuldu. O &'Ün ancak itin yarısını 
yapabildim. Diğer taraftan hava bo 
zulmağa başladığından yağmur yağ 
maaı çok muhtemeldi. Bana birkaç 
amele vermeıini bir çiftçi doıtum. 
dan rica ettimı Bu zamanki amele 
fiktanından dolayı hiç kimaeyi ve • 
remiyeceğini ve fakat ağnmı ıe -
çirtmek kin bana bir ALLKOKS 
yakııı vereceğini aöyledi. Filhakika 
bu yakıyı ağrıyan yere vazettim. 
Ertesi ubah airrm biiabütün geç • 
mit olduğundan isime baktım ve ot. 
lanmı toplıyabildim. 

ALLKOKS yakılım adalatrn ain 
lanna karşı çok müeuir bir deva • 
drr. Bu yakı adeta otomatik bir ma. 
ıaj gibi it görür. Saçtıiı sıcaklık aa. 
yeıinde 1tğrıyan yeri teakin ve ağ. 
rıyı büsbütün · defeder. Yakı iki 1&

niye İçerir.inde acısız ve kokusuz 
derhal çıkarılır. Siz i~inize bakar • 
ken yakı da kendi itini arörür. 
ALLKOKS mesameli yakılar ecza. 
nelerde ve ecza depolarında 40 ku. 
nıta ıatılır. Kırmızı bir daire İçe. 

riıinde kırmızı bir kartalı röıleren 
fabrika markaıına dikkat ediniz. 

TORKlYE iŞ BANKASI IST AN. 
BUL ŞUBESİ DlREKTÖRLUGON. 
DEN: 
Bankamızın lıtanbul, Beyoilu, 

Galata tubelerile Kadrköy,Üıküdar, 
Beyazıt Ajanslarmın Ramazan bay 
ramına tesadüf eden birincikinu _ 
nun 27 .28.29 ncü cuma, cumarteıi, 
Pazar günleri ile yılbaıına tesadüf 
eden 31 nci Salı rünü öğleden son 
ra ve 1-lkincikanun.1936 çar,am. 
ba günü kap1tlı bulundunalacaiı sa. 
yın müıterilerimize bildirilir. 

lstanbul 

tebliğ ve ilan olunur. ( 1 7970) 

drklıda Satınalma Komisyo 
lıtanbul Dördüncü icra Memur - nuna gelmeleri. ( 7 7 4 7) 

luğundan: 10167 
Bir borçtan doll\yı mahcuz ve pa. 

raya çevrilmesi mukarrer. Bcyoğ • 

lu Hüıeyin ağa, lıtiklil caddeıi, Yıl 
dız sinemaaı kar§mnda 45.46 No. 
da vaki büyük mobilya mağazası 

içinde mevcut muhtelif cins ve kıy. 

meti haiz yemek odaaı, ıalon, yatak 
odaaı ve budul\r talumlarile, tablo. 

lar, piyano, halılar, ve ıair lükı e§. 

yalarınrn birinci açık arttırması önü_ 
müzdeki 26.12.935 tarihli per~em 

be günü ıaat 9,30 _ 10,30 arasında 
yapılacağından talip olanların mez 

kur gün ve saatte mahıı.llinde bulu 

nacak icra memuruna 935.2368 No. 

ile müracaatları lüzumu ilan olu _ 

nur. (17960) 

İstanbul Asliye Üçüncü Hukuk 
Mahkemesi Baıkanlığından: 

Arnavutköy palacı aokak 52 No 
lu hanede Marika tarafından Ama. 
vutköy küçük Ayazma sokağında 6 
No. lu hanede kocası Dimitri aley 
hine açılan 935.1723 numaralı bo. 
.-.nma davaaına ait dava arzuhali 
müddeialeyhin göıterilen adresine 
berayi teblii cönderilmit idi. yazılı 
adreai terk ettiği ve ikametl'i.hının 
mec;hul bulunduiu teblii ilmühabe 
rindeki mübatir meşnıhatile ma. 
halle bekcisinin tastikindf!n anlaşıl • 
mış olmakla tarihi ilandan itibaren 
on gün zarfında müddei.-leyhin ce. 
vap vermesi lüzumu teblii maka _ 
mına k"im olmak Üzere ilan olu • 
nur. (17969) 

Oıküdar İcra Memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı mahçuz olup 

paraya çevrilmeaine karar verilen 

• • • 
Gülhane Hasta yurdu ka- : 

dm hastalıkları bölümü için 
68 parça alat ve malzeme a
çık eksiltme ile alınacaktır. 
Muhammen tutan 1480 li· 
radır. İlk teminatı 111 lira · 
dır. Şartnamesi Komisyo· 
numuzda her gün öğleden 
evvel görülebilir. Eksiltmesi 
3 Şubat 936 Salı günüdür. 
Saat 15 tedir.Eksiltmeye gi
receklerin ilk teminat mak
buzlarile birlikte belli gün 
ve vakti muayyeninde Fın
dıklıda Satmalma Komis
yonuna gelmeleri. 

• •• 

(7923) 
10454 

Çatalca Müstahkem Mev
ki Muhabere güvercinleri i
çin 9 kalem yem pazarlıkla 
birden alınacaktır. Muham
men tutarı 3 9 3 lira 1 7 kuruş 
tur. İlk teminatı 30 liradır. 
Eksiltmesi 3 İkincikanun 
936 cuma günü saat 14 te
dir. Şartnamesi Komisyo
numuzda her gün öğleden 
evvel görülebilir. Eksiltme 
ye gireceklerin ilk teminat 
makbuzlarile birlikte belli 
gün ve vakti muayyende 
Fındıklıda Satınalma Komis 
yonuna gelmeleri. (7924) 

10455 

büyük bir Uıak halııı ile bet adet 
lıtanbul Daicılık Klübü Üyeleri küçük hali r.eccade 25.12.35 çal'Jam 

Dagcılık Kulübünden 
OSMANLI BANKASI 

Ulu Dafda Kurula.a kıt aporlan Oımanlı Bankaamın Galata, Yenica-

Ali Muhiddin 
HACI BEKiR 

Ticarethaneleri iştirak etmiş ol
duğu arsulusal sergilerde daima 
birinciliği kazanmıştır. 

Ali Muhiddin 
HACI BEKiR 

Türk rahat lokumlarının emsalsiz 
olduğunu bütün dünyaya isbat 

etmiştir. 

Ali Muhiddin 
HACI BEKiR 

Türkiyede meşhur olduğu kadar 
Avrupada dahi narin vardır. 

Ali Muhiddin 
HACI BEKiR 

Şeker - Lokumları Amerikaya ka
dar nam almıştır. 

Ali Muhiddin 
HACI BDKiR 

Bahçekapı-Merkezi KARA KÖY· 
BEYOCLU - Pangalt1, Kadıköy -

Ankara - Kahire şubeleri 
TAŞRADAN BAYRAM SiPA
RiŞLERi KABUL OLUNUR. 

Kuştüyü yastık yüzü ile bera
ber 75 kuruş. Kuştüyü bir şilte, 
yorgan, yastık takımı 25 lira, 
kuştüyünün kilosu 75 kuruştur. 
Kuştüyü salon yastıkları bulu· 
nu~ 9928 

ZA Yl - Maltepe Askeri okulundan 
aldığım: 931 senesine ait tasdikname· 
mi zayi ettim. Bulanın Fındıklı Dere-
1~1 M.l..,•r p .. ı. .... ~ ... "'"_,. .. a Q ~. '1{:5. 
7.ıma geti~si. 

.:Sır kadının, bir tuvalet kremin
den bUtün beklediği her 

CREME 
SIMON 
>'azosunda mevcud sureti istimali 
tarifnamesinde size söylüyor. Cil
din Bütün gayri saf maddelerini 
giderir ve bu suretle beşerenin 
esaslı sıhhatini temin ve ebedi 
güzelli&ini vikaye eder. 

Her yerde ıatılır. 
SIMON KREM. 

PT TOQ b. ""' ~ ~ R1 JNl J 

Devredilecek ihtira berata 
"Maden filizlerinin icraına mah

ıus usul,, hakkındaki 21 ilkkanun 
1933 tarih ve 1754 numara ve "Az 
karbonlu maddeler ve halitalar ia.. 
tihıaline mahsuı uıul,, hakkındaki 
21 ilkkanun 1933 tarih ve 1755 nu. 
maralı ihtira beratının ihtiva ettiği 
hukuk bu kere baıkaıına devir ve 
yahut icara verileceği teklif edil
mekte olmakla bU huıuıta fazla ma. 
lümat edinmek iıtiyenlerin Galata. 
da Aslan han 5 nci kat t--4 numa.. 
ralara müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 10525 

yaptınnak üzere şu adreslere müracaat ediniz : 

Anadolu Sigorta Şirketi 

kampma ittirak etmek üzere 24-12. ba günil aabah aaat tO da O.küdar mi ve Beyotlu daireleri, Şeker Bıyra-
935 Mh rilnil lıtanbuldan hareket da Batlarbaırnda tramvay duraırye mı münaaebetile 27 ve 28 İlkkanun ~IV·l/fil'Jaı C • 
edecektir. Cerek klüp üyeleri ' ve ri yakininde açık arttırma ile satıla 1935 tarihlerinde, ve Yılbatı dolayısile Qdde/ı \o5 

gerek Üye olmayıp da kampa git. cağından isteklilerin belli günde de 31 ilkkinun 1935 (öğleden aonra) 
ve 1 ikincikinun 1936 tarihlerinde ka
palı bulunacaktır. 

Muamelat merkezi: İstanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef: 20531 
Umumi acentahğı: Galata, Unyon han. Telefon: 44888 mek iıtiyenler pazarteai gününe ka. orada hazır bulundurulacak olan 

9313 dar klübe müracaat etmelidirler. memura müracaatları ilan olunur. 10561 
Tel: 40450 
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Bas•mevinin Bastığı Kitaplar 
J.İla .Kf. 

ı 25 
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• .50 .. 75 . • '15 

• '75 
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o ıs 
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Müellifi 

M; Turan Gönülden Göniile 
lluvaffakiyet Gassun tercümeıi Muallim Mübahat 

J>roı'apnda 

Çok Seri Kazanç Yollan 

Kendini Tanır mısın ? 

Tali Sensin 

lliifküDerle Mücadele 

ideal Büro 
Yeni Miifteri Bulmak Sanatı 

Askeri Mektepler için 
yeni Kıraat Kitabı 

.. 
" ,, 
• .. .. .. 

.. 
" 
" 

M .. 
.. 

., 

Muallim Osman Senai 

İstanbul Leva%ltn Deniz isyonundr kapalı zarfla 
yollama müdürlüğü için on siltmeye konulmuştur. 
bin kilo Motorin yağı 3 1- ıhmin bedeli beher takımı 
kincikanun 936 cuma günü ı liradır. İlk teminatı 1080 
saat 14 te Tophanede Satın- li1 adır. Şartname ve nümu
alma Komisyonunda açık neJi Komisyonda görülebi
eksiltme ile alınacaktır. Talı lir İsteklilerin kanuni ve
min bedeli beher kilosu 7 sik3lariyle beraber ihale saa 
kuruş 7 5 santimdir. İlk te- tinJen bir saat evvel tek
minatı 58 lira 13 " kuruştur. liflerini Komisyona verme
Sartname ve nümunesi Ko- leri. (331) (7827) 
misyonda görülebilir. İstek 
lilerin belli saatte Komis
yona gelmeleri. (330) 

(7828) 10273 

••• 

10272 

• •• 
I .. rbiye okulu için 1500 

.1ün ı 000 Fildikos fanila 6 

İstanbul Levazım Amir- İkincikanun 936 Pazartesi 
liğine bağlı krt'at ve müesse- günü saat 15 te Tophanede 
Sat için 500 ton buğday kır- Satmalma Komisyonunda 

~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• &~mam 23 Birincikinun pazarlıkla alınacaktır. Tah-

' 15 .5ID 

Bq Jılürebbi 

Xılrcmu Sürilyorum 
Muallim Hüviyet Bekir 

Retat Enis 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 935 P~~e~~nüsaat 11 min bedeli 3025 liradrr. Son 
de Tophanede Satınalma Ko Teminatı 453 lira 7 S kuruş-~iKOLATA LEZZETiftDE 

Besleyici ve nefis bir gıda 
KOKOMAL T; Btlbasaa çocuklara, .-ç1en, 

anneler. ve haetalara pyam tav.iy~ 

KOKOMAL T; yettaazdan evvel sıcak-.. 
dikta~ W.Jllıttınr. 

KOK OMAL T; ter4ôbiade, tnMt. nöbet teke
ri, IMrincıi neft luılmııo, bymaWı ıüt, ,,.nurta 
ve wınilya sibi bealeyici wuurlan havi bir s•· ..... 

KOKOMA.L T; Protein, mMleni hnllar, Hid· 
rat dö Karbon ve vitamin cB» oe zenaindir. 

Sitm Bsr'r- H ... ırmı Jüc1. 10 niabelinde artbnr. 

Ba§ltta bakkaliye mağazalarile ecza depolarında 

utıbr. Depo.dterleri ve toptan ullf "'llballi : 

NOVİL ve ŞÜREKASI, GALATA 

Bt~hçe Meraklıları 
Cins meyva fidanı isterseniz 

Boğaziçi Ba~ta Limanında Habib Bey fidanlığına gidin 
Çeıitli vifne, L;i'raz, kayıu, teftali, erik, ayva ve armud findanlarmı 

prantili olarak bulacakıınız 

Balta Lirn,nı Habib Bev Fidanlıc7ı Ü Ata K nAta 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

r- • "seiie~aaı-
Cibalide Odun lsket~i sokağında ~ 
yazrhane yeri 18 1,35 
Cibalide Odun İskelesi sokağında 
yazıhane yeri 18 1,35 
Cibalide Odun İskele sPkağmda 
4. N. yazıhane yeri 18 1,35 

Yukarda semti seneUk muhammen kirası, muvakkat teminatı 
yazılı olan mahaller 936' senesi mayıs sonuna kadar kiraya veril
mek üzere ayrı ayn açık .artırmaya konulmuştur. Şartnameleri 
levazım müdürlüğünde g6rillür. Artırmaya girmek istiyenler hi
zalarında gösterilen muvatkakt teminat makbuz veya mektubile 
beraber 6. 1. 936 pazartesi\ günü saat 15 te daimi encümende bu
lunmalıdır. (B.) (7864) 

Senelik muhammen kiram 120 lira olan Büyükadada Altmordu 
caddesinde 389 metre muratJbaı arsa 936 senesi mayısı sonuna ka
dar kiraya verilmek üzere açık artırmaya konuhnuştur. Şartname
si levazım müdürlüğünde görülür. Artırmaya girmek istiyenler 
9 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektuıbile beraber 3. 1. 
936 cuma günü saat 15 te daimi encümende bulunmalıdir. 

B. (7952) 

miayonunda pazarlığı yapı- tur. Şartname ve nümunesi 
·lacaktır. Beher kilonun kır
ma ücreti 40 santimdir. Son Komisyonda görülebilir. İs-
teminatı 300 liradır. Şartna- teklilerin belli saatte Komis
mesi komisyonda görülebi- yona gelmeleri. (349) 
lir. İsteklilerin belli saatte ( 8004) 

~=~yona gelmeleri. ( ~::~ Ankarad: * ~evazım A-
• • • \ mirliğine bağlı kıtaat ve 

Maltepe Askeri Lisesi i- müessesat hayvanları için 
çin 1600 tire fanila ve 1600 360 ton arpa veya yulaf 1 O 
tire don fanila 25-12-935 İkincikanun 936 cuma günü 
çarşamba günü saat 14 te saat 15 de Topanede Satın
Tophane Satınalma Komis alma Komisyonunda kapalı 
yonunda açık eksiltme ile zarfla eksiltmeye konulmuş 
alınacaktır. Tahmin bedeli tur. Arpanın tahmin fiatı 7 
2400 liradır. llk teminatı kuruş yulafın altı kuruştur. 
180 liradır. Şartname ve nü İlk teminatı 1916 lira 25 ku
munesi Komisyonda görüle ruştur. Şartnamesi 128 ku
bilir. İsteklilerin belli saat- ruş mukabilinde Komisyon
te Komisyona gelmeleri. dan alınır. İsteklilerin ka
<314> (7724) 10160 nuni vesikalarile birlikte i-

*** İstanbul Levazım amirli- hale saatından .bir saat ev-
ğine bağlı kıt'at için 1500 vel tekliflerini Komisyona 
kilo çay 24-12-935 salı gü -:ermeleri. (346) (7967) 
nü saat 14,30 da Tophane
de Satınalma Komisyo 
nund'a ICapab. sartıa eksilt 
meye konulmuştur. Tahmin 
bedeli 5400 liradır. İlk te
minatı 405 liradır. Şartna
me ve nümunesi Komis
yonda görülebilir. İstekli
lerin kanuni vesikalarile be
raber ihale saatinden bir 
saat evvel tekliflerini komis 
yona vermeleri. ( 3 16 ) 
(7726) 10161 

• • • 
Hastaneler ihtiyacı için 

4000 adet yün fanila 
24-12-935 sah günü saat 15 
te Tophanede Satınalma 
Komisyonunda kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin bedeli 9000 liradır. 
İlk teminatı 67 5 liradır. 

"'----··------------------.. Sartname ve nümunesi Komisyonda görülebilir. İstek 
ve 

Sel gevşekli§ine 

Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasından: 
Birinci tertib Sıvas - Erzurum istikrazı muvakkat 

makbuzlarının asıllarile deyiştirilme muamelesi 
25-12-935 tarihinden batlayacak 10-1-936 tarihine 
kadar devam edecektir. 

Deyiştirme işi Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasının İdarei Merkeziyesi ile şubeleri ve evvelce mu
vakkat makbuz satışını yapan muhabirleri tarafından 
yapılacaktır. 

Bu istikraz ikramiyeli olmadığından muvakkat 
makbuzlardaki numaraların aynı numarayı taşıyan 
asıl tahvillerle deyiştirilmesine lüzum görülmemiştir. 
Bu itibarla muvakkat makbuz sahiplerinin numara 
mutabakatı aramalanna ihtiyaç yoktur. 10-1-936 ta
rihinden sonra deyiştirme muamelesi yalnız Merkez 
Bankasının Ankara Merkezinde yapılacaktır. 

Kupon tediyatı asıl tahviller üzerinden yapılacağı
na göre alakadarlarının muvakkat makbuzlarını asıl 
"ahvillerile bir an evvel deyiştirmeleri menfaatlan ica
bından olduğu ilan olunur. (8023) 

lilerin kanuni vesikalarile 
beraber ihale saatinden biı 
saat evvel tetkli Berini Ko· 
misyona vermeleri. ( 3 ı 7) 
(7727) 10162 

••• 

HORMOBiN 
A O • • n•ta kıı ------125S • • · lıı 

Hastaneler için 5000 adet 
yüz havlusu 230 adet baş Deniz Yolları 
havlusu 230 aırt havlusu l ş L E T M E S I 
230 etek havlusu 480 girme Acenteleri: Kara köy KiSprOba 
peştemab 480 çıkma peştet- Tel. 42362 - Sirkeci Mlihürda· 
malı 23-12-935 pazartesi .. _sade Han. Tel. 22740 

l günü saat 14 te Tophanede 
Satınalma Komisyonunda 

l 
açık eksiltme ile alınacak
tır. Hepsinin tahmin bedeli 

! 3804 buçuk liradır. İlk te
minatı 285 lira 35 kuruştur. 
Şartname ve nümuneleri 
Komisyonda görülebilir. İs· 
teklilerin belli saatte Komis 

Trabzon yolu 
ANKARA vapuru 22 B·riac . 
kinun PAZAR filnO ıaat 20 d• 
RiZEYE kadar '"7996., '"10S68. 

lzmır sür'at yolu 
ıZMI \ vapuru 24 Bırancıkinuıı 

SALI f''Dü ıHt 11 de ka kar ak 
doğru İZ~·R'e gidecek n 
P ER Ş EM 8 E giiaü ak .. mı 
tZMIR'den ISTANBUL'a d6ne· yona gelmeleri. ( 318) 

10163 l•tt•k•ti.·r ..... ~ .. -·.799 .. 7~ .... ••• 
(~8) 

İhtiyat Subay okulu için 
yalnız Kumaşı ciheti Askeri I • · u <.. u K ı L A n L A R 1 
yeden verilmek üzere maa · 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ •apk 1100 •ıA 1200 tak Prohı8rdo~OrRa~tTıh~n1u~ 
'll' a l a ım savul. Sinir ve deliler haatahkları bi-

Umumi Defl'İyat ve yazı itleri Müdüril: Etem laet BENiCE 
Guetec.ilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, tıtanbut, Ankara cad

desi, 100.- Banldıft yer: TAN matbauı. 

harici elbise 3 Kinunusani rmcl ve bat öiretmeni. - B0tıtancı, 
936 cuma pnÜ saat 15 te Tepe mahallesi 103 numara. Telefon: 

Tophanede Satmalm'I Ko- S2-
232 

10496 

Toptan 
ve 

Perakende 

kUttAILARI -
CULTAH 
HAHAt144 

TEL: 24!»88/9 
10451 

Jandarm.a Genel komutanhğı An
kara Satınalma komisyonundan: 

1 - Aşağıda yazılı ecza ve alat Jandarma genel ko
mutanlığı Ankara satmalma komisyonunca kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

A - Bir kilosuna otuz lira değer biçilen yüz elli kilo 
komprime kininin eksiltmesi 23-12-935 pazartesi günü 
saat 15 te yapılacak ilk teminatı 33 7 ,50 kuruştur. 

B - Topuna 5700 lira kıymet biçilmiş olan 230 çeşit 
tıbbi eczanın eksiltmesi 24-12-935 sah günü saat 15 te 
yapılacaktır. İlk teminatı 4 2 7 5 O kuruştur. 

C - Sekiz tanesine toptan 10500 lira değer biçilen 
ikisi büyük altısı küçük etti eksiltmesi 25-12-935 çarşam
ba günü saat 15 ıte yapılacak il~ teminatı 787 50 kuruş. 
tur. _ 

2 - Yer tfç şartnaine palaiiz olaralf hel' vakit komif. 
yandan alınabilir. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin kanun ve şartna
mede yazılı belge ve ilk teminatı makbuz veya banka 
mektubu tekliflerini en geç eksiltme vaktinden bir sa
at evvel komisyona vermiş olmaları. ( 3 S 61) ( 7 684) 

lstanbul U niversitesi 
komısyonundan: 

A. 

10082 

E. P. 

1 - Tıp Fakültesi Radyoloji Enstitüsü mecrasına 
aid iş Üniversite Rektörlük binasında 2-1-936 pereem· 
be günü saat 15 de ihale edilmek üzere açık eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bedeli 625 lira 89 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak ıunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri ve yapı işleri şeraıti umumiyesl 
E - Hususi şartname 
F - Keşif ve ölçü cetveli 
G - Bir adet proje. 
İstekliler bu evrakı her gün O nıversıte l<ektörlüiiin

de görebilirler. 
3 - Eksiltmeye girebilmek için 2490 sayılı kanuna 

uyyun ves~ik ile 4 7 liralık muvakkat teminat mektup 
veya mak buzlarile bera her en az 5 00 liralık buna ben
Ler iş yaptıklarına dair İstanbul Bayındırlık · Direkti>r
ı .. ·.~ünden tasdikli ehlivet kağıdı getirmeleri lizımdır. 

(7848) 1034' 

Jandarma Genel Komutanhğı An
kara Satınalma komisyonundan: 

23-12-935 pazartesi &\inil saat on beşde kapalı zarf 
eks1ltmesiyle satın alınacaiı ilin edilen sekiz tane etliye 
aid şartnameye bağlı evsafın dördüncü ve on dördüncü 
maddelerinde yazılı ( 2 ve S) rakkamlerinin ( 0,2 ve 0,5) 
olması lazımken daktilo hatası neticesi olarak kesirsiz 
yazıldığı anlaşılmış ve düzeltilmiştir. Daha evvel şart
name alanlarca bilinmek üzere ilin edilir. ( 3 7 7 6) 

(7Q?O\ 

~ •. tilıCONOHİ SEVEN :: e 

,,, • 1 A . M ~ 
,,- MUllANIR .. 
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ve çifte spiralli OSRAM "D .. 
ampullerini diğerlerine tercih 

ediniz 
Bu lambaların çifte spiralli az cere-

,,. yanla çok aydınlık vermelerini temin 
#' ·~ ~ eder ışık neşretme kabiliyetleri elek-

'/ ~M t rik sarfiyatları ile mukayese edile-OSRMl'I miyecek derecededir. 

uooOSRAM•m 
ŞEKER SERGiSi 

Pazartesi öğleden sonra ac;llacaktır 

BAHÇEKAPI - TAŞ HAN 

Kapalı Eksiltme ilanı 
YeşilköyTohum lslah istasyonu Sa
tınalma Komisyonu Reisliğinden: 

6 Son Kanun 936 tarih Pazartesi günü saat 14 te 
İstanbul Vilayeti Muhasebeciliğinde, eksiltme komisyo
r..u odasında (20270) lira keşif bedelli Yeşilköy Tohum 
İslah İstasyonu çalışma evi inşaatı kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, Nafıa iş
leri umumi, hususi ve fenni şartnameleri, proje, keşif 
hiılasasile buna mü tef erri diğer evrak ( 1O1) kuruş mu
kabilinde Tohum İslah İstasyonu dairesinde verilecek
tir. Muvakkat teminat ( 15 21) liradır. İsteklilerin tek
lif mektuplan ve en az ( 15000) liralık bu işe benzer iş 
yaptığına dair idarelerınden almış olduğu vesikalara 
istinaden İstanbul Nafıa Müdürlüğünden yazılmış ehli
yet ve ticaret odası vesikaları ve muvakkat teminat 
makbuzlarını 6-1-936 pazartesi günü saat on üç buçuğa 
kadar yukarıda adı geçen Komisyon Reisliğine verme-
3 eı i lazımdır. (7945) 

TAl3 ET 
• 

ATAG 

TABLET 
• 

KATAGRIP 

...-1936-. 
ÇELiK LAMBALI 

.RJ?f!!~:O~ 
RADYOSU 

Yine hakim 
Voyvoda Cad. 55 

.. --• Galata ---• 10489 

lstanbul Har•ci Askeri 
Kıtaatı ilanları 

İstanbul'da Tophanede 
Ordu Dikimevi için bir us
tabaşı aranıyor. Taliplerin 
hazır elbise imal eden bir 
fabrikada ustabaşı olarak ça 
lışmak iktidarını haiz tahsil 
ve talim görmüş olması la
zımdır. Taliplerin tahsil de
recesini ve kabiliyetlerini 
gösterir vesikalarını hami
leA birincikanun 9 3 5 niha
yetine kadar İstanbulda 
Tophanede iki numaralı Le
vazım Dikimevi Müdürlü
ğüne müracaat etmeleri ve 
mezkur vesikaların birer su

Yurdumuzun nefis meyve usarele
rile hazırlanmııtır. Mümasil Avrupa 
müstahzarlarını aratmıyacak mükem-
meliyettedir. · 

Hazimsizliği, muannid inkıbazları 
giderir. Fevkalade gazozlu olduğun

n yemeklerden sonra ferahlık verir, 

Dişlerinin bukadar beyaz ve par
lak olması için ne yapıyor? 

R4DYILiN 
Formülünün bulundu

. ğu gündenberi artık 

bu bir sır olmaktan 
çıkmıştır. 

RADYOLIN yemek, cigara ve 
içkinin husule getirdikleri pas ve 
lekeleri çıkararak di§leri en kısa 
zamanda beyazlahr ve parlatır. 

RADYOLIN di,Jerin hrça gir
miyen verlerine kadar nüfuz ede-

rek mikroplan % 100 öldürür. 

RADYOLIN diş eti hastalıkla-

ler ve kuvvetlendirir. 

RADYOLlN bütün bunlardan 

baıka fevkalade teks1f edildiği 

için iktisadi olmak gibi bir me

ziyete daha aahibdir. 

türkiye halkının yüzde 99 u gibi aiz de 
dişlerinizi sabah akşam 

RADYOLiN 
diş macunu ile fırçalaymız ! 

retlerini istidalarma rapten ------------------------------------
oraya bırakmaları. ( 5 O 8) 
(7786) 10213 

••• 
30500 kilo Sade yağ 30 

Birincikan un 9 3 5 pazartesi 
günü saat 16 da Lüleburgaz 
da Süel Satınalma Komis
yonunda kapalı zarfla ihale 
edilecektir. Tutarı 28060 
lira teminatı 2105 liradır. 
Şartname her vakit Komis
yonda görülebilir. İsteklile
rin kanuni vesikalarını ve 
teminat kağıtlarını da koya
cakları tek if rncktu h1rm1 
ihaleden bir saat evvel Ko
misyona vermeleri. ( 5 O 9) 

(7831) 10276 

••• 
160 ton una verilen fiat 

görüldüğünden pazarlığı 9 
İkincikanun 9 3 6 perşembe 

günü saat 16 dadır. Tutarı 

22400 liradır. Muvakkat te
minatı 1780 liradır. İstekli 
ler her gün şartnamesini 

Komisyo;ıda görebilirler. İs 
tekliler belli gün ve saatında 
kanunun istediği belgelerle 
İzmit'te Satınalma Komis
yonuna gelmeleri. ( 512) 
(7911) 70431 

* * • 
Tefenni Garnizonundaki 

kıtaatın ihtiyacı olan315000 
kilo arpa kapalı zarfla eksilt 
meye konuldu. İhalesi 
5-1-936 cumartesi günü 
saat 1 O da İspartada Tüm 
Satmalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Muvakkat te
minatı 1595 liradır. Temi
natın ihaleden iki saat önce 
muhasebecilik veznesine ya
tırılmış olması ve teklif 
mektuplarının kanunda ya
zılı Formüle uygun bulun
ması zaruridir. Şartnamesi 
her gün Komisyonda görüle
bilir. Tahmin bedeli 212 6 3 
liradır. (518) (7964) 

10501 

VAPURCULUK 
Türk Anonim Şirketi 
İstanbul Acentalığı 

Liman Han. Telefon: 22925. 
Galata şubesi Tel: 43663 

Trabzon yolu 
TARI npuru 24 Bırinciki

nun SALI •aat 20 de RIZEYE 
kadar 

LA 

~=--Muazzam 

Sene başı 
Reveyonu 

·Masalar şimdiden tutulmakta.dır. 

iGARA 
YENiCE PAKETLERiNE 

·I:•B t:•l!I [•I~ 
LiRALIK iKRAMiYE 

KUPONLARI KOMDU 
iKRAMiYELER iHHiSAR VEZt4ELERiMDEH .... 

DERHAL VERiliR 

10446 

·' · 


