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italyaya Fransanın T avassutile Başbakan 
yeni Sulh Şartları Teklif Edildi P~r~embeye 

. Gıdıyor 
Roma Uyuşmak isterse Fransa Petrol Yasağını, 

Karar Çıksa Bile, Geriye Bırakacak 
laval' in sulh programına ltalyanlardan acele cevap istenlyor

Mussollnl maddi hi~blr tazyikten korkmadı§ını söylüyor 

Vollo 

..... 
[ ltalyonlonn ele •eçİremediltlerini .ö;yledileleri Auacr mıntaltuile 
lal'>'crre bom6anlınwınlanna ~ ltalan Ahıii Bedtla meultileri ue ge. 

"• •eç ualıit l'•len teı..,.llar ela muntGZGm ue ,.a;yrimuntcuam Habeı 
kuuuetlerinin ,iriftiltleri taarnaa iMıla ed en ltroki] 

f Petrol ambarıOIQD& karar nre - mesi Muuolininin teklif edilen ve 
~k olan 18 )erin toplanac:&klan edilecek olan tartlann birinden bi
~ YMdatbkça ltalyaclan da biri • rini kabul edeceii zannnu uyandın 
lt~ne zıt haberler ıelmekteclir. yor. 
~ bir İtalyan tehdidinden balue İtalya, petrol ambarıosundan 
.. ~ 1Yor, kih bu tehclidi yalanlıyan kor~dıimı, zira elinde büyük 
\,- Roma telsrafı veya yan resmi bir atak bulunduiunu ve ne paha • 

I!' tekzip alıyoruz. sına oluna olaun Habefteki harbe 
.. ~a1iyet ıöateri7or ki. ltalyaıun deHfD edeceiini bildiriyorsa da 
ı....._":IYl.yı alete ....... bilecek hir mez. son ahlerde liüyük 1atıılar yapıL 
......_._ -...ırete kallnpauı ihti • Mit olmuma ntmn akı bir am i:'-1 uricındedir. Tam bir bitaNIL Nl'P lrarpamtla ancak aekii hafta 
~ ••ya ltalyaFa a,ık bir cloMluk dayaaabileceli de idclia edilmekte
" Yen partilerin bütün propaıan. dir · 
-ı1.rına bütün manevralanna raf· Teklif edilecek aulh tartlan ara 
~ Franaa hükUıneti lnıiltere ile sında Oıaden ve Tiırenin İtalya • 
U..:tı yürimeye karar ftrdiiini ya terki de mevzuubahis olmakta • 
\I s edince Roma Anupada anı. dır. Oıaden zengin pamuk tarlala
bi 1laal bir ihtilat yaratmak tehdidi nnın diyandrr. Habet imparatoru.. 
) il zayıfladıiını anlamııa benzi • nun bu kıt'ayı ve Harrar'm bir par. °"· Bir Abanya - Franaa anlat • çaımı ltalyaya vermesi için ortada 
~llııa doiru yiirüyen cereyanlara hiçbir aebep yoktur. Zira ltalva, a<l'••zi olarak laYal ile Sir Con: sulh masası etrafında bir "hakkı 
~ arasmda bir ıöl"Ü4 b irliii te feth,. den bahaeclebilecek vaziyette 
C. etmit olma 11 ff hi d iaelerin; deiildir. Son ıelen h aberler cenup 
~"eTl"enin petrol ve kömür am • taki ltalyan kuvvetlerinin kötü bir 
k"a~nu münak~ta11z halledece. dununda old\tklannı ve hatti So-
.. ._ ınandıracak bır mecra takip et (Arkası 9 uncuda] 

______ Makineye 

r verilirken 

Habeşler 
İtalyan 
Somalisinde! 
Harrar, 1 AA. - Habq l11t'ola. 

ruun ltalyan Somaldinde lNin A ... 
marayr İf6ol etmİf oltlulıloruuı tla. 
İr bir fGl'İa dolapıalttallır. 

• • • 
ltalyanlann riccrt laatla. 
nnı lıe.,,.İye çalıfıyorlar 

Adisababa, 1 A.A - Habeı kay
naklarından verilen haberlere göre, 
Abaro sırtlarında birkaç &ünden -
beri müthit muharebeler olmakta
dır. 

Abaro sırtlan, Makallenin 65 ki
lometre timalinde yani Italyan hat
larının arkaaında bulunmaktadır. 
Habeıler, bu suretle Italyan hatları
nın muvasalasını kesmek iıtemekte
dirler. ltalyanlarm büyük zayiata 
uğrıyuak Aduaya dotru ricat et
tikleri bildirilmektedir. 

Cephelerde durum 

Süveyşten 
Boyuna 
Asker Geçiyor 

Ramazan 1 tal yan hare
katını durdurmuş ! 

Adisababa,1. A.A. - "Havas mu
habirinden": Bir takım reemi haberle 
re göre rağmen, müphidler, son gün· 
lerde Habeılerin hiçbir süel hareket-

( Arkası 9 uncuda) 

Yunan Kabinesi 1 Mısır Yeni Bir 
'<abine Geniş iş Proğra- Mücadeleye 
lnile Parlamentoya Çıkıyor Giriyor! · 

Genit bir af ilin ediliyor, kabinede 

e*i nazırlardan hiç kimse yoktur 

[N•im Patanm aldıiı sıkı tedlııir
lere rağmen Maır ulusaeverleri mİ· 
tinslerine, siyasa toplanblanna de
vam etmektedh-ler. lqiliz Ajanlı 
Royter Nabaa Pqanm son bir söyle
vini ulussever bütün Mısır· partileri 

rr •nan kabine 
sini n"a\a~et De • 
eercla. INrabilmit 
tar. B..ı,alcanm 
Jç" Sü~aa. 
Jıklanni da "le • 
rine almaia m.,... 
bur kalma11 ıe .. 
rek ordunun ıe
rekae iç idarenin 
mütterelr itimat 
•e emniyetini ka 
zanabilecek bat -
ka unsurlar bul -

f':• 'rori General mak kabil olma -
ICcun.noa dıiına bir d elil 

t . a d detmelidir. 
~ 'Ulanıstanda açık, kapalı bü tün 

1. &al~r Tuban halindedirler. 
._. lllklı meaele bu ka binenin parla
~ ~&rf11ındaki vaziyeti ne ola. 
~ oirenmeye kalıyor. Demer • 
~ 11.aetecilere bildirdiii pros • 
~· taın bir it kabinnt bir köprü 
~·"!. Pl'o1ra1111dır. Acaba -.çi • 
-ı~OJle bir kabinenin hakemlili 
~ cereyanına fazla ihtirub 
~ :" •damlan razı olacaklar mı? 
ı..;, uaııata dün aldıJmuz telsraf • 

Yaaıyoruz: 1 
~~ni kabinenin programı 

'l'ta • 1 (Ozel) - Yabancı basın 
iftb·rla~n.ı kabul eden yeni Baıbakan 
.sc,~~eıının yapacağı itleri hülisa e-

•• denıiıtir ki: 
~:er~est bir seçim, her taraftan e
"'~-!.a~mak. Devletin müdafaa 

.... ucruu takviye etmek. Yunania- • 

tan.m ,arsıulusal taahhütlerine sadık 
kalmak. lıte programım bu olacak

( Arkası 3 üncüde 1 l Arkası 9 uncuda) 

Çin - Japonya - Avrupa 

Şimali Çin idaresi, Japonyanın 
l stediği Şekilde Genişliyor 

Japon lıaplanı Çt1i ;yutuyor, Çinde miittelilıi olan Aurupa deuletleri 
~yer aıvorw. [Bir Çin karikatürü] 

(Yann 9 uncu •vfamı.rdal 

T. Rüştü Araa dün 

Ankaradan geldi, 

Başbakanla görüıtü 

Dııbakanı Tevfik Rüıtü Aras dün 
sabah Ankaradan ıehrimize gelmiştir. 
Dıtbakanımızı istasyonda llbay Mu • 
hiddn Uıtündağ ve ıehrimizdeki say-
1'vlar karıılamıttır. 

Tevfik RUftU Araı Perapalas ote
linde bir müddet istirahatten sonra 
Dolmabahçe aarayına giderek Baıba
kan lsmet lnönünü ziyaret etmit ve 
unn müddet kendiıi ile görütmlit
tik'. . 

Baıbakan General ismet lnönil 
dün sarayda istirahat ederek hiç bir 
yere çıkmamııtır. 

Inönü yanında Ekonomi !lakanı 
Celil Bayır ve mim bankalar direk
törleri olduğu halde Perıembe günü 
Zonjı?uldağa giderek Türk antransiti 
fabrikasının açılıı t<trenini yapacak • 
tır. 

Başbakan Zonguldaktan sonra de
mir aanayiinin kurulacağı Karabük 
mıntabıım da gezecek ve oradan 
Filyoı - Irmak hattiyle Ankaraya 
dönecektir. Bu seyahate Dııbakanı 
'l'evfik RUttil Araım da ittirak et
mesi muhtemeldir. 

Yarım milyonluk 
Vergi ve gümrük 
Kac;akc;ıl§ı ihbarı 
İltinye tAmtr bavıulan Türk A

nonim Soıyeteainde yapıldığı iddia 
olunan yolıuzluklar etrafında tetkik· 
lere devam edilmektedir. İddiayı ya
~n Haci Aımi iıminde bir kıynak
çıdır, Azmi, Eyluldt görülen lüzum 
i.ııerine itinden çıkanlmıttm 

G'bmrük espekted Cemil, Beyof
lu Wlalt1ınlk Hpekttrl Sabri, ıUmrük 
muhafaza \)afdirekt8rlilğü makine es
pekteri Sami, emniyet direktörlüğü 
kaçakçılık bürosu memurlarmdan 
Şevket ve Bahanın ıon hazırladıkla
rı ve 25 - 11 ~ 935 tarihinde Güm
rükler ve Finans Vekaletlerine ver -
dikleri raporlar, tirkette gümrük ve 
vergi kaçakçılığı olmadığını göster
mektedir. 

Yalnız, Azminin ileri sürdüğü nok
talar ve yolsuzluklar arasında çifte 
defter tutmak meselesi de olduğu için 
heyet timdi mesaisini bu it üzerinde 
teksif etmittir. 

Sosyetenin bütün evrak ve defter
leri Hüdavendigar handa mütehassıs
lar bürosunda tetkik edilmektedir. 
Kat'i sonuç birkaç güne kadar belli 
olacaktır. M a m a f i , alakıtdarlar 
ıosyetenin çifte defter tutmakla hü
kumetten gizli bir kir edinmesi ihti
yacında olmadıtını söylemektedirler. 

Şirket, Teıvilri Sanayi Kanunun
dan istifade etmekte ve kazanç ver
gisiyle mükellef bulunmamaktadır. 

Teıviki Sanayi Kanunundan isti
fade edilmek ıuretile vergiden muaf 
olarak sosyeteye alın.an eşya ve tesi
satın Istinyede mevcut olduğu görül 
mü§tür. Yalnız, hükumet tarafından 
evvelce konulan ve şirketin alacağına 
karşılık orada bırakılan makineler
den bir kıımı harice utılmııtır. Gala
tada ve diğer yerlerde muhtelif fir -
malar elinde bulunan makineler, bun
lardır. 

Sirlıet ••lıreteri ne d iyor? 
Dün kendisiyle görüştüğümüz Is

tinye havuzları sosyetesi sekreteri 
Vehap şunları söylemiştir: 
"- Sosyetemiz, 1912 de kurulmuş 

tur. Bu tarihten bir sene sonra şirket, 
istimlak edilmiş ve Seyrisefafo idare
sine verilmistir. Bu arada 5,5 sene 
havuzlar hükfimet elinde kalmıs. 
milli hükumetin teessüsünden sonra 

r Arkası 3 Uncild .. 1 

Namık Kemal 
Günü 

Namık Kemal için bugün 
Üniversitede toplantı 

y~ılıyor 
Namık Kemalin 43 üncü ölüm yıl

dönümü münasebetiyle buıün Uni
venite konferanı salonunda büyük 
bir toplantı yapılacaktır. Edebiyat 
Fakültesi talebesi tarafından hazırla
nan bu toplantıda büyük ıairin haya 
tı ve eserleri anılacaktır. ' 

Tören aut 17 de baflıyacaktır. 

SAY 1 224-3527 
On Birincı YIL 

SAHiP ve 
BAŞMUHARRiRi 

Mahmut SOYDAN 

Galatasarayın A lakımı 
Güneşin 

B Takımını 6 - 2 Yendi 
Çirkin bir hadise: Oyundan sonra bazı Gala-
tasarayh talebe Güneş klübünü taşladılar ! 

Dünlrii maçta Galatuarayrn illt l'Olii 

........................-~~·-..... 

Maçın tafsilatı 7 inci sayfada, spor sütunumuzdadır. 

Galatasaraylllar · 
Maçtan Sonra 
Güneş Klübünü 
Taşladılar 
Bu emall.a, laaain bir tewulül ola
ralıt, Galatuara;y edebiyat laoctUı 
lmıail Habi11, Güneı 1ıliillünde bir 

lıonlerana ueriyordu 

Dünkü Günq - Galatasaray ma
çından IOnra, Taksimdeki Giinet Klil 
bt.mlln önllnde, bir kısım Gaı.taaaray 
taraftıarı aeyirciler tarafından çirkin 
bir nümayif yapıldı. Polislerin yetiş
mesiyle vahim neticeler vermesinin 
önüne geçilen bu tezahür daha maç 
baılamadan evvel hissedilir gibi idi. 
Sahaya ayvalar atarak bütün oyun 
esnasında Güneı futbolcuları aleyhi
ne hareket eden, bağıran çağıran ba
zı: seyirciler, maçtan sonra büyük bir 
kalabalık halinde Gilneı Klübü önü
ne gelmiıler, kifıtla(I bükerek yak
tıkları meplelerle bagmp çağırmış
lar ve bununla 1'almıyarak, Güneı 
Klübü kapısına hücum etmiıler ve o 
sırada maçtıan dönerek klübe giren 
sporculara tamir edilen sokağın çakıl 
ve kumlarını atmıılardır. Bu arada 
bir iki cam kırılmış ve bir iki ki§i 
aıılan taşlı çakıllı kumlardan hafifçe 
yaralanmışlardır. 

[Dünkü maçta Galatasarayhlann sa· 
hayı attıkları ayvalar toplanırken). 

Bu vaziyet karıısında polisin rrril
dahalesiyle kalabalık dağılmıı ve bu 
çirkin nümayişin daha ağır bir netice 
vermesinin de ancak bu suretle önil 
alınmııtır. Hadisede yaralananlar çe 
Güneı Klübü idare heyeti, Taksim 
:ıahiye müdürlüğüne müracaat ede • 
· [Arkası 3 üncüde J 

.. .. ' . . . 1. ' .. •,. .· 4-· - . . 1 ' .\ .• - ...... ~ t . . •. 

E v · K ral lçesn 

I - Eu ltral~fi~" ..,., 
tertip ederlten ,,ir tii · uar-
dır: Türlt lrgian .,. arcı. 

-:wJJ;::~. 
..._ f'l1'f ,,_...,. h ma.ofHI. 
lıa;ya • •1ıtir. 

2 !iiıaabakamız: Dikit, biçki, 
yem ırmek, Çocuk bakımı ve ev 
idaresi ıbi dört oiasın\datı mürekkep 
olduiu için, iatiyen bunlardan yal
nız birine, iıtiyen hepsine birden gi-

rebilecektir. Dörd~.. ıırden girip 
hep~indc istenilen ceyi kazanan
lar ev kraliçeİi i~ t nacaktır. 

3 - lmtilaa~ laltir ueya aen· 
,in deiil,la eltil olanın ita • 
.sanmaaını eclec:eiia. Bunun 
için imtih en rniimtaa ue en 
llitaral b · ;yete hauale ettilt. Ba 
heyet ~·~ ~ 'at meltteplerimisin 
cleierl~ ue idare heyetlerinin 
ne.za • tıltındalıi öiretmenlcrclen 

p olacalrtır 

Dört kısımdan" herbiri için ay· 
ı imtihanlar yapılacak ve her 
için yüzer kişiye yani bu mü-

akatia 400 kişiye hediyeler verile
tir. Bu hediyelerin tutarı 2.000 li· 

radır. Her hediyemizin evlerin ve ka
dınların mutlaka itine yarıyacak za
ruri eıyalardan olmasına dikkat edi
yoruz 

5 - Bu imtilaanlardan aonra bir 
de iter clört ltmmtla muayyen tle
reee;yi lıason•ralı ev ltraliçe.i NÇİ· 
lene de aynca 150 lira ltı;ymetinde 
mülıeUel bir ltürlt manto uerilecelt
tir iri h suretle laecliyelerimWll 
talfın 2150 liratlır. 

Yakında: 

Diğer tafsilatı okuyacak 
~ınız : 





========================== T A N 3 

.. 
•• 
Üniversite için 2 Yılda 
4.000.000 Lira Harcandı 

Yeni profesörler getirtilecek, Doçentlerin maa§ları 

arttırılacak, eksikler bir yıl içinde tamamlatılacak 

Ankara, ı [Hususi Muhabirimiz bildiriyor] - Hükumet Is
~anbul Üniversitesinin ıslahı, yeni binalar yaptırılması vesaire 
ıçın, iki yılda 4 milyon küsur bin lira harcamıştır. Yalnız Avru
Padan getirtilen yeni aletler ve kitaplar için 550 bin lira veril
~iştir. Yeni kurulan enstitülere 49 bin lira malzeme parası 
Odennıiştir. 
. Muhtelif fakülte doçentlerinden ibazılannın son günlerde is

;ıf~. ettikleri anlaşılmıştır. Kadroda münhal bulunan bazı pro
esorlükler de vardır. Bunlar için A vnıpadan çok kıymetli şöh
~~tler getirtilccektir. Doçentlerin sayısı artırılacak ve bir kom
~n~zon bulunarak maaşlarının çoğaltılmasına çalışılacaktır. 
nıversite ıkurulduğu gündenbcri, ilk alınan kıymetli genç do

S~ntlerden, mühim bir kısmı daha yüksek maaşlarla diğer va
~felere geçmiş bulunmaktadırlar. Bunların yerlerine tahsilini 

'Vrupada yapmamış gençler imtihanla alınmıştır. 
lı 'Vekaleten idare. cdil~ekte .?lan Ede.?iyat ~~kültesi Dekanlı
ll~ da yakında bır ordınaryus profesor getırılecetkir. Bugün 
1 nıversitenin hoca kadrosu şu şekildedir: 

4i Garplı, 44 Türk profesör, 102 doçent, 140 asistan ve 41 
~ll'dsncı. 
d Bu kadronun kafi gelmediği_ ~nlaşrlı:ııştır. Asistanlar ve' yar-
Inıcı kadroları da kuvvetlendırılecektır. Inşası henüz bitmi

}°~n enstitüler önümüzdeki bir yıl içinde tamamlanacaktır. Ye
lli bir doğum evi açılacaktır. Bugünkü kadroda mevcut 102 do
~entin imtihan edilmesi için yakında alakadarlara tebligat yapı
b~caktır. Doçentler kendi ~ranşlarınd~n imtihan verecekleri gi-

, nıensup oldukları fakulte derslennden umumi suallere de 
muhatap olacaklardır. 

"ULUS,, un Dil Yazıları 

Hal -Haıa 
"Hi.l, hi.let, hala, halen" 

sözlerinin etimoloji, morfoloji, fonetik 
bakımından analizi 

"ı· HAL 
~ ıınenin etimolojik ,.kliı 

(1) (2) (3) 
(Ah +ağ + al) 

(.1) Ah: Köktür (h = k = kate
~tn diğer harfleri). Burada gu an

lar üzerinde durmak lazımdır: 
t{i ~ = Hareket, seyir, cereyan, yü
ta~U§, gidi§, yaşayıg, vaziyet; kuvvet, 

at, kudret ; zaman. 
, (2) Ağ: Kök mefhumunu temsil 
•i d e n objeyi gösterir. (Ah + 
'1" :::::::: ahağ): ''Cereyan, hareket, gi
•i~d Yapyıı'' demektir. Kara havali
(•lt e "cereyan, mecra" anlamına 
1 

3 
ak) teklinde kullanılmaktadır. 

~ At: (. + 1), ektir. ''Geniş belli ol-
1\ :Yan, gayrifBhsi, her aahada bulu
h~r, her fey, şümul" gibi genellik mef 
cl.ı nıu ile objeyi veya aüjeyi vasıflan-

ttr. 

cıı .\haf + al = ahağal = hal: kök 
ı.ı:ı (ah) sözünün bütün anlamlarını 
itli Uıni ve pmil bir surette ifade et-

i oluyor. Mesela: 
"t~~~ halde.iniz?) denildiği zaman 
&irı· ıııniz, yagayıgınız, takat ve kuvve
L._,ıı, kudretiniz, vaziyetiniz nicedir, 
~llir~ nazardan?" m.ınası kaste
~ ~'Her noktai nazardan, her feye 
clir. 1 !ban.asını verdiren (. + a) eki-

d:liaa" sözU mgızcada "vaziyet 
;qllck · ' " ~ tır. Aynı suretle "halsiz = 
~~tsiz, kudretsiz takatsiz" de
~tt Lr; buradaki (hil) sözü "kuv-

• •udret" anlammadır (•]. 
il Jlialaiz) sözünün (kallt!) lrullanı
l'ta·a "ardır. "Takatsiz, derm"llıız, ça

lı, miskin" demektir [ ı]. 
llU~ .+ _ıp = kalıp [2]: ''KuVYet, 

Uı, ıktıdar" demektir. 
~~11ial) kelimesi, "Alus" şeklinde de· 

•nııır; bunun etimolojik ıekli: 
~ (ağ + al + us) 

~ol rada kelimenin başına doğrudan 
1\U:uya ana kök olan (ağ) gelmiş ve 
ı.ıı,~cte gelen (ua) ekinin kelimeyi 
~Oltil·•sı yüzünden bagtaki (al) ın 

A.l ıle kaynagmııtır. 
l> "s = tıaı, ıerai t [ J J • 

<"-t')taki'nin Yakut Dili Lugatinde 
1'lilrrlc kelimesi, (hağal) ıeklinde gö
kllıakkte~ir. Manaları arasında ''ya
(}'11\i • gıtmek, uzaklaımak. kaçmak 
~ır. ~reket)" mefhumları da var-

HALET 

t~1!;1irne (hil) sözünün sonuna (et 
t) •L~ &elnıeıile hillı olmugtur: (. + 

~iti .. 
~ ; _ _Y•pıcılık, yaptıncılık, yaptl-
'~"UJölldık", yani kelimenin anla
~tfh ~iyeti ve mU.pet olduğu 

(Ji~ınunu anlatr. 
iti 0)•~ kelimesinin izahında gördük 
~l ~ o~sonu, kök mefhumunu "ta· 
\İırnı1 ':"';ic:erret" bir surette vaaıflan
~u~· ı_dı. lşte (t) eki. kelimeyi bu 
'tı\iıpcılıtct~n. mücerretlikten çıkarıp 
"'"ıu~ır gekle sokmuıtur. Yani 
~ f f s olacak herhangi bir süje-

ç nde bulundufu hll, belli bir su-

rette göze çarpmaktadır. 
"Bu ne halettir?" dediğimiz zaman 

gördüğümüz hali, müspet olarak ta
nıdığımızı ifade etmiı oluyoruz. ( Hi
let) sözü, "olmanın ve bulı,ınma~ın" 
ifadesidir. Onda hayreti, 'aceleyi, te
laşı anlatan bir mefhum mevcuttur. 

"Halet"in . (alat) şekli de vardır. 
Tekirdağ, Çorlu, Muratlı, Saray, De
nizli gibi Trakya ve Anadolu bölgele
rinde aceleye (alat) dedikleri gibi, 
(alat) sözünün ''telaş ve acele'' ma
nasına geldiğini Lehçei Osmanide de 
görüyoruz. 

(Alat + lamak); "acele etmek, is
tical etmek, teli§ etmek" demektir 
[ 4.]. 

Halad + ıy = haladıy [5]: ''öne 
gitmek, ilerlemek için çırpınmak" an
lamınadır. 

"Ey,. ubay. haldıyannın = ey, am
ca, sen kendini pek fazla zorluyor
sun, pek fazla üzüyorsun [ 6} ". 

Not: (Halet) ile (halad + .. )söz
leri arasındaki fark, eklerin biri (et) 
ve diğeri (ad) oluşudur. 

HALA 

Kelime, (hal) sözüne (ağ) ekinin 
ilavesile meydana gelmigtir. (Ağ), 
kelimeyi "ıümul" anlamı içinde ta
mamlıyan ve onu ifadeye yarıyan'ek
tir. Yani, (hal) sözünün ifade ettiği 
gidi§ v. ı. anlamlannın tamam oldu
ğunu gösterir Mesela: 

"Hila plmedi" dediğimiz zaman 
"gelmesi için icap eden yıürüyü§. ha
reket, kuvvet v s. tamam oldu, fakat 
gelmedi" manasını kastederiz. 

Not: (Hal) sözünün "gidi§, hare
ket., cereyan'' mefhumlarında tabia
tile (zaman) mefhumu vardır. Onun 
isin (h&li gelmedi) ifadesini (el' an 
gelmedi) diye de anhyabiliriz. 

(Hali) sözünün, (h = k) olmasi
le, (kahg) [7] ,ekli de vardır. Mana
sı ''el'an" demektir. 

Tlirkçedc, "'Kalb (kaldı + iri)" sö
zü, (zaman) mefhumunu itaret eder. 

Kaltı; ''O vakit ki, ne zaman ki, ol
du~u vakit, vakti ki " anlamlarına
dır [8]. 

HALEN 
Kelime, (hal) · sözüne (en) ekinin 

gelmesile vücut bulmuştur: (. + n) 
eki. herhangi bir aıahada bulunan ob
je, süje veva düşünceyi. esas olan ob
je veya süjeye yaklaştırır ve o anda
ki vaziyeti ve zamanı gösterir. Bu
rada esas obje (hll) dir; (. + n) eki, 
bu objeye hariçten bir dütlincenin 
temas ve münasebetini gösteriyor ki, 
bunun ifadesi vazifesini, (halen) sözü 
~örmektedir. Meseli bir kimse size 
herhangi bir itin yapılması fikrini. 
icinde bulunduğunuz vaziyete - yani 
"h!J" in ize temas ettirs" ve dese lr; • 

"- Siz bu igi yapacak mısınız?" 
Ve siz de: 
''- Hilen böyle bir şey düşünmü

yorum." 
Derseniz, bu demektir ki: Sizin ha

linize, (. + n) eki ile hariçten bir 

Yeni Paralar 
Piyasaya 
Çıkarılıyor 
Ankarıa, 1 (Hususi Muhabirimiz -

den) - Darphanede basılması için 
hazırlıkları bitmiş olan yeni on para, 
kırk para, bes kuruş, on kuruşluk pa
raların basıldıkça yaVıaş yavaş piya
saya çıkarılması karaılaştırılmıştır. 
Yeni paralar bu ay sonunda piyasaya 
çıkarılacaktır. 

Portakal ihra~ 
nizamnamesi 
Hazırlanıyor 

Ankara, 1 (Hususi Muhabirimiz -
den) - Türkofiste ihracat ma11an
mız için yeni nizamnameler hazırla -
nıyor. Bu arada bir de portakal ihraç 
nizamnamesi yapılmaktadır. Fındık 
kongresinde değiştirilen fındık ni
zamnamesi Devlet Şurasına verilmig
tir. Yeni hazırlanan yumurta nizam -
namesi yakında Devlet Şurası umumi 
heyetinde görügülecektir. 

Galatasaraylılar 
Maçtan Sonra 
Güneş Klübünü 
Taşladllar 

[Baş tarafı 1 incide 1 
rek şikayette bulunmuş ve müsebbip 
ler hakkında takibatı kanuniyede bu
lunulmasını istemişlerdir. 

Çirkin hadisenin en hazin tarafı, 
maçtan çıkan ve ekseriyetini Galata
saray talebesi teşkil ettiği söylenen 
bir kısmı seyircilerin bu tecavüz ha
reketine giriştikleri esnada, Güneş 
Klübünde Galatasaray lisesi Edebi
yat hocası lsmail Habibin de bir kon
feran vermekte olmasıdır. O sırada 
atılan taşlardan biri bu konferansı 
dinlemeğe gelen klüp mensupların
dan Haydar isminde bir gence isabet 
etmiş ve gözünden ağırca yaralamış
tır. 

Hadise üzerine Güneş klübü idare 
heyetinin Taksim ruihlye mlidürlli'ğii
ne verdiği tahriri şikayet mektubun
da "Galatasaray klübü ile olan bu -
günkü maçımızda Galatasaray takı
mından Lutfi, oyunculrımızdan Meli
hin kasten boşböğrüne tekme vur
muş. sakatlamış ve çocuk hastaneye 
kaldırılmıştır. 

Oyundan sonra Galatasaray mek -
tehi talebelerinden büyük bir grup 
klübün önüne gelerek taş ve toprak 
atmak suretiyle klübün şahsiyeti ma
neviyesini tahkir etmişlerdir.,. 

Denilmekte ve toplantılara ait ka
nuna muhalif hareketten dolayı taki
batı kanuniyede bulunulması isten
mektedir. Bunun üzerine k:anuni taki
bata başlanarak polis tarafından ma
hallinde icap edenlerin ifadeleri alın
mıştır. 

Melih hastanede 
Dünkü Günet _ Galataaaray ma. 

mühM:im oyniyan Melih, Galatasa
ray müdafilerinden Li'ıtfinin mide. 
sine indirdiği tiddetli bi rtekme ile 
hemen yere yıiılmıa, vazyeti tehli. 
keli "örülen futboicü sıhhi imdat o
tomobilile Alman hastanesine kal. 
dınlmıthr. . 

Haatanede tedavi tedbirleri alm 
mı' ve her ihtimale kartı haatanın, 
bu aabaha kadar ihtilattan mene -
dildiği söylenerek yanına kimae ao 
kulınamıstır. 

düfiince yaklaştırılmıştır; fakat siz bu 
vaziyette iken o işi düşünmemi§ oldu
ğunuzu ifade edivorsunuz. 

Not: (Hal) kelimesine Arapça lii
gatlerde türlü manalar verilir: 

1 - "lş, güç, kara balçık. uğlancık
lar çıkrığı ki onunla yürümek öğretir
ler, arka yükü" [1 ]. 

2 - ''Her şeydeki vasfı mütegay. 
yir •...• dervişlere arız olan keyfiyet, 
mazi ile ,...,iist?khel arası'' [2]. 

3 - "Şimdiki zaman ve nesnenin 
oluşu ve bulunuşu [ 3]. 

4 - ''insanın mahüvelaleyhi oldu
ğu nesne" [ 4]. 

(Hila, halet, halen) sözlerine de 
"'hal cihetiyle şimdiki vakitte olma
nın ve bulunmanın sureti v. s. v. s.) 
gibi manalar verilmektedir. 

[•] Saray ve uygur lehçelerinde. 
[1 J Radlof. ll. "Çafatay lehçesi" Babuı. 
[2] Radlof. Il. "Kl1'rız lehçesi". 
[ 3] Pavet de Courteille: Şark Türk-

çesi LGJ?ati. 
( 4] Lehçei Osman. 
[S, 6) Pekarski: Yakut Dili Ltlıati. 

(7) Radlof. II. "Uyrur lehçesi": Orhon 
Kitabeleri. 

(8) Uyeur metinleri, Paul Pelliot, 
''T'ounr Pao" 1914. 

[ 1] Ahterii Kebir. 
[2) L\kpti Naci. 
(3) Tercemanı Ltiıat. 

[ 4] Kamus tercemesf. 

Yunan Kabinesi 

Kabine Geniş iş Proğra
mile Parlafllentoya Çıkıyor Sessiz film 

Avnıpada, bundan iki üç ay ev• 
vel yilksek aesle görüıen ve görü • 
ıürken herkesi azarlar ve tehdit 
eder gibi tavırlar takınan bir dev. 
let adamı vardı . Bugünlerde sesi 
hiç iıitilmiyen bu zatın Sinyor Mus· 
aolini olduğunu bulmak için büyük 
bir zeki aennayesine hacet yoktur. 

tır.,. demiştir. 

Atina, 1 (Ozel) - Yeni kabinenin 
kuruluş tarzı bazı fırkacılar müstesna 
hemen herkesi memnun etmiştir. Kra 
lın Yun.an ulusunu barıştırmak ıçın 
sarfettiği gayreti Venizelistler takdir 
etmektedirler. 

Demercis kimdir? 
Yeni Başbakan Demercis 1876 yı

lında doğmuş ve hukuk tahsili yap
tıktan sonra 1900 da Atina Universi
tesine profesör olarak girmiştir. 191 O 
da siyasa hay.atına atılarak saylav ve 
Deniz Bakanı olmuştur. 1914 te istifa 
etmiş ve o vakitten beri Venizelos 
partisiyle alakasını kesmiştir. Sonra 
1917 de Zayimis kabinesinde bakan 
olarak bulunmuş ilk Cumurbaşkanı
nın istifasından sonra bütün partiler 
tarafından başkanlığa namzet göste
rilmiş ise de Pangalos diktatörlük 
ilan ettiğinden Cumurbaşkanlığma se 
silememiştir. 

1926 seçiminde tekrar saylav seçil
miş ondan sonra da üniversite profe
ıörlüğüne çekilerek şimdiye kadar 
hep bilgi sahasında uğraşmı§tır. Si
yasa ve hukuka ait bir çok eserleri 
vardır. 

Çok geniş bir af ilan ediliyor 
Atina, l (Ozel) - Yeni kabine is

yan mahkumlanna haczedilen malları 
da iade edilmek üzere af verdikten 
sonra birkaç gün içinde Parlamento
yu tophyarak programını okuyacak
tır. İtimat reyi alırsa bir müddet bu 
Parlamento ile çalışacaktır. Aksi 
takdirde Kral Palamentoyu feshede
cek ve bu kabine tarafından yeni ıe
siın yaptırılacaktır. 

Demercis yaman bir 
mücadeleci 

Yeni Başbakan Demercis, Çaldari
sin Kralın Parlamentoyu feshetmeğe 
hakkı olmadığı hakkındaki nazari
y~sini ret ve cerh etmekte ve "Par
lamentoyu dağıtmakla Kralın dikta
törce hareket etmiı olacağı hakkında 
ki sözleci hukukan pek yolsuz bula -
rak bilakis Parlamento ipka edilirse 
bunun Çaldaris taraftan saylavların 
diktatörlüğü demek olacağını ispat 
etmetkedir. 

Yeni Bakanlar ne 
meslektedir ler ? 

Yeni kabinede son iki yıl içinde 
gürültülil politika işlerine girişmiş 

veya son hadiselerde ismi geçmiş, tek 
siyasi adam yoktur. 

Demercis hemBaşbakanlığı hem sü 
Bakanlığını idare edecek ve muvak
kat bir zaman için lçbakanlığını da 
yapacaktır. Deniz Bakanlığını ve mu
vakkaten Dış Bakanlığını idare ede -
cek olan Tiriyandafilatos Devlet Şu
rası azasmdandı. Finans Bakanı Man 
Çuvinos divanı muhasebat reisi idi. 
Finans müsteşarı Valoridis, Hava Ba-
1..Gnı Paparigopulos ve Kültür Baka
m Balanos Universite profesörlerin -
dendirler. 

Milli Ekonomi Bakanı Kunellopu
los ve Adliye Bakanı Logotetis iki bü 
yük fabrikatörd~r. Hele sonuncusu 
Piredeki meşhur sun'i gübre fabrika
sının da sahibidir. Başbakanlık müs
teşarı Yorgakopulos ile Sosyal Yar
dım Bakanı Dekajos avukattırlar. 

Ziraat Bakanı Denakis Giridin es
ki saylavlarındandır. Kabinenin tek 
asker azası Sü Bakanlığı müsteşarı 
General Pilatis'tir. 

Bir nişan daha 
Atina, 1 (Ozel) - Kral, Streit'te 

Sen Sovör nişanının büyük istavroz 
ı ütbesini vermiştir. 

" - Venizelos büyük 
bir devlet adamıdır." 

Taymis gazetesinin Atina aytarı 
Yunan Kralının hususi müşavırı 

Streyt ile bir mülakat yapmıştır. 
Streyit Yunanistanda Kralın takip 

ettiği uzlaşma ve milli birlik siyasa
sından bahsederek demiştir ki: 
"- !kinci Jorj çok demokrattır. 

Londrada geçirdiği uzun menfa yıUa
ıında Britanya Krallığını tutan siyasi 
temelleri tetkik etmiş ve dei'bokrasi
nin en iyi bir rejim olduğu kanaati
ne ulaşmıştır. Biz Kralcılar vatandaş· 
Venizelosun bu memlekete yaptığı 
birçok hizmetleri takdir edenlerdeniz. 
Venizelos yüksek bir siyasi şahsiyet
tir.,, 

" Büyük adam, 
Büyük dahi! " 

Kralın yakın adamları V enizelosa 
böyle iltifatlar yağdırınca, tabii Ve
nizelist gazeteler derhal kaleme sa -
;ılmışlar vo V enizeloııu göklere çıkar 
mağa başlamışlardır. Şimdi yine ga -
Y.etelerde Venizelosun türlü türlü re
simlerine tesadiif ediliyor hele Pattis 
gazetesinin dün tayyare ile aldığımız 
son sayısında Venizelosun büyük bir 
reeimini ve bu resmin altında da ay 

[Baştarafı birincide] 

• 
l Mart iıyanmda Kondilise rnailıip olan 

Venizelist zabitler Ordudan tardedilenler 
şimdi Giridde 1neddin kales:nde mahpus 
bulunmaktadırlar. Yeni af illn edilince 
bunlar tekrar iınifonnalarmı siyecekler 
ve rütbelerini alacaklardır. [Baıtan birin
cisi M'ralay Ciiantestir] 

nen şu cümleyi gördük: 
"Cehennemin cennete dönmesine 

bir tek satır yazısr ve hatta bir tek 
kelimesi bile kifayet eden büyük a
dam. Büyük siyasa dahisi.,, 

Kondilis memnun olmuş 
Kondilia, gazetecilere verdiği bir 

diyevde, kralın kabine buhranı için 
bulduğu hal suretinden çok mem -
nun olduğunu bildirmiıtir. 

Af'ın bir şartı 
Atina, 1 A.A - Genel af kararna

mesi bu akşam negrolunacaktır. Af, 
istisnasız olacaktır Bundan istifade 
edenler derhal salıverilecek ve arka
s:ndan da zaptedilmiş malları geri ve
rilecektir. Yalnız gayri kanuni yo11ar 
la kazanılmış olduğu muhakkak gö
rülen servetler bundan istisna edile
cektir. 

İtalyayı yeniden kurduktan son • 
ra ltalyanlan aaker ve cengaver 
bir millfıt haline aokmaya çalııan 
Latin diktatörünün harpten evvel 
söylediği sözleri bu makut uğrun
da denmit feyler diye sayabilirdik. 
ltalyanlar aylarca hazırlıktan son. 

ı ra Mabetlerin müdafaasız ve boı 
topraklannda ellerini kollannı sal 

1 lıyarak, cak:nak çekmeden yürür. 
ken M. Musaolininin aeai yine neka· 
dar gürlüyordu. Dünyanın kendi a. 
leyhine yürüyeceğini ummadığın • 
dan mı yoksa kendine ve :nilletine 
çok gÜvendiF.inden mi bilinmez ne 
saikle - realist görünen - bu devlet 
adamı atı"' tuttu ve bunun bir blöf 
olamıyacağını iddia edenler de çok 
tu. 

Li.kin zecri tedbirlerin tatbikine 
baılanc:lıktan, hele petrol yaaağı or 
taya atıldıktan sonra Sinyor Mus
aolininin sesi iıitilmez oldu. O söz. 
lerle yüreklePİ kuvvet bulanlar için 
bu sükut tatsız olsa da bütün dün. 
ya için bilmem bö~e midir?. 

Denilebilir ki, ltalyan diktatörü 
timdi aözü cephedeki bataryalara 
bırakmııtır. Lakin İtalyan harp 
tebliğlerinden Habetistanda batar
yalann ağzını biçaklar açmadığım 
anlamak güç değildir. 

Bir gürültü filminden aonra tim. 
di aeuiz bir film seyrediyoruz. Ba. 
kalım nuıl bitecek? Süküt altın • 
dır diye bir ata sözü vardır. Sin. 
yor MUNolini çok yüksekten bağır• 
dığı O sıralarda 8'NmUf oUa)'dr SÜ• 

küti altm olabilirdi. Li.kin ıimdiki 
aükutunun hangi madenden ma • 
mul olduğunu bulmak cüç değildir. 
Gaz tenekeai. 

B. FELEK 

Deniz Kazaları 
Çanakkale Vapuru Dün Havu
za Cekildi. ilk Tetkik Yaoıld~ 

Çanakkale vapuru 

Bozcaada aç ıklarında şaftı kırıla
rak şehrimize getirilen Çanakkale 
vapuru dün Haliçte havuzlanmıştır. 

Ankaradan gelen fen heyeti vapu
ru incelemeden geçirmiştir. Havuzda
ki suyun bo~altılması ile geminin 
desteklenmesi geç vakte kadar sür
düğü için asıl incelemeler bugün ya
pılacaktır. Bugünkü muayenede An
karadan gelen fen heyetile birlikte 
denizyollan ve deniz ticaret direktör 
lüğü fen heyetleri de hazır buluna
caklardır. Çanakkale vapurunun ma
kine ve bilhassa şaft aksamı Uzerin
deki tetkiklere çok ehemmiyet veril
mektedir. Bu muayeneler neticesin
de gaft kırılmasının asıl sebebi de 
meydana çıkarılmıt olacaktır. 

Bir Yunan rıapuru. 
nrm de...Cri lunldı 

Yunan bandıralı Meksika gaz va
puru dün Boğazdan geçerken düme-

lıavuzlandınlıyor 

ninin bozulması yüzünden Rumelihl
sarında kar'aya düşmek tehlikesi ge
çirmiştir. Vapur bu esnada demir a
tarak zorlukla kendisini kurtarabil
miştir. Vapurun demirlediği yer elek 
trik kablosuna tesadüf ettiği için kab 
loda zarar olup olmadığı araştırıl• 
maktadır. 

Çarpı~n laveç ue 
Jtolya '.Japurları 

Evvelki gün Kızkulesi açıklarında 
çaorpışarak hasara uğrayan Isveç ban· 
dırah Eros ve İtalya bandıralı Kriço 
vapurlan bugün bir fen heyeti tarafın 
dan muayene edileceklerdir. 

lki taraf dün birer protesto çeke
rek kaza mes'uliyetini biribirlerine 
atfetmişlerdir. Mes'uliyet fen heyeti
nin hazırlıyaoağı rapordan sonra mey 
dana çıkacaktır. iki vapurun tamir 
itin uzun mii~~et limanımızda kalma 
lan muhtemeldir. 

Yarım Milyonluk Vergi Ve 
Gümrük Kaçakçıllğı ihbarı 

~irket, emvalinin iadesini dilemiştir. 
Heyeti Vekile, bunun için gereken 
kararnamevi imzalamış ve emvali iade 
edilerek şirket, yarım milyon liradan 
fazla hükfımetten alacaklı olmuştur. 
Biiyük bir heyetin tasdikinden sonra 
Yavuza ait ağlarla ibr büyük çapa. 
bir elektrik buhar makinesi hükfımet
se alınmıı ve evvelce hükumetin ma
lı olan bütün tesisat girketin alacağı
na mukabil kumpanyaya devredilmiş
tir. 

Şimdi, girketin elinde iki tesisat ve 
demirbaş defteri vardır: 

1 - Şirketin kendi malı olarak ve 
Teşviki Sanayi Kanunundan istifa l e 
edilerek alman makineler defteri, ki. 
bunlar vergiden muaftırlar. 

2 - Sosyetenin hükumet tarafın -

[Baştarafı birincide] 

dan işğali esnasında yine h ükumet 
tarafından satın alınan makinelt-rin 
defteri. 

Muhbir, Teşviki Sanayi Kanunu
nun hükümleri dahilinde vergiden 
muaf olarak alınan eşyaların satıldı
ğını iddia etmiştir. Bu makineler sir
kette mevcuttur. Yalnız şirketin a·a • 
cağına mukabil terkedilen ve kendisi
nin öz malı olan makinelerin noksan 
olduğu ve satıldığı anlaşılmıştır ki, 
bu makineleri satmakta şirket, tama
men serbesttir. 

Şirkette çifte defter tutulmamıstır. 
Çünkü kazanç vergisiyle mükellef ol
mıyan şirketin iki defter tutmak su
retiyle kanunen büyük bir suç t e kil 
edecek olan böyle bir hileye sapma· 
sına sebep yoktur.,, 



.. =============================================:.========TAN================================================= 2 - 12 - 935 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

lAAJ 1§ lAAJ lb 1§ O« 1§ li li 1§ li LA lM 
• 

....... - .... ., •• = = .... --..-.: -·· 

J.'1U, JU 

Türlü türlü şişmanlık 
Sinirlilik türlü türlü, en azı yetmiş 

türlü, derler. Şişmanlığın çeşitleri o 
Yazan: Zıya ŞAKlK kadar çok değilse de yine hayııce çok-

tur. 

Aydın Telefon 
Hatları 

Ferman: Varın Söyleyin Yen ileniyor T Vakıa, şişmanlrk yerleştikten son
.l ez ra herkeste az çok bir örnek olur. ara

daki fark yalnız derece farkından iba- Aydın, (Hususi muhabirimizden) 
ret gibi kalır. Fakat herkese ayni yol- İlimiz özel yönetim bütçesine konu

Yoksa 
Dağılsınlar, 
Hepsini Kırarım! 

dan gelmez, şişmanlığın gelmesi tür- lan tahsisatla ilimizdeki telefonların 
lü türlü olur. L.ayıflıyabilmek için, bu yeni baştan düzenlenmesine başlan
çeşıtlerin hepsini bilmek lüzumludur. mıştır. Bugünkü hatlar yenilenecek, 

Şişmanlık ilkin ve en ziyade, fazla köy telefonları düzeltilecek ve yeni
yemekten gelir. İnsan hergün kendi- den çekilecek doğru hatlarla İzmir, 
sine lazım olacak kalorıyi bilse de Muğla ve Denizli illerile telefonla ko
hergünku yemegıni ona göre tertip et- nuşulacaktır. Bunun için direkler ha
se, hiçbir vakit ne şişmanlar, ne de za- zırlanmakta ve araçlar ısmarlanmak
yıflar. Fakat böyle kalori hesabile ye- tadır. İlbay telefon işini önemle ele 
mek ancak kışlalarda ve mekteplerde almış kovalamaktadır. 

Kemendin bir ucunu Kara Ali, öteki 
ucunu da Hamal Ali çekip sıkmı:>lar; 
ve sonra kemendi silkerek Ahmet P~
şanın cansız cesedini sırtüstü yere 
yuvarlamışlardı ... O zaman sessiz se
dasız bir iş başlamıştı. iki cellat, dün
kü sadrazamı tamamile soymuşlar, 
Çırçıplak bırakmışlar · ve sonra da bir 
beygirin semeri üzerine bağlamışlar
dı .. Hamal Ali, beygirin yularından 
yapışmış; Kara Ali de kamçılamağa 
başlamıştı. Bu iki cellat, Ahmet Paşa
nın mosmor kesilmiş cesedini icoştLra 
ko~tura At Meydanına getirmişler; 
Sultanahmet camiinin karşısındaki çı
narın dibine atıvermişlerdi . 

• Padişah lbrahim, yavaş yavaş ken-
disini saran felaketin büyüklüğünden 
henüz gafil ve bihaberdi. Sarayın sur
ları içini dolduran bostancılara, bah
çıvanlara, ahçılara, baltacılara ve lia
ray ağalarına _..eeıyor: 

- Varın, sövleven ... Tiz, dağılsın
lar. Yo~a cümlesin kırarım. 

Diye, söylenip du-uyordu. 
~imdiye kadar (~iricik aslanı) nı 

en küçük tehlilte cereyanlarından ko
ruyan Valide Sultan, tamamile hissiz 
ve lakayt görünüyordu. En ehemmi
yetsiz meselelerde büyük bir telaş ve 
hassasiyet gösteren Valide Sultan da
iresi; derin bir sükiinet içinde, hadi
sata intizar ediyordu. 

Temmuzun sekizinci günü, parlak 
bir yaz güneşi, Çamlıca sırtlarından 
yükseliyor: İstanbul un mahmur se -
masına kızıl nurlar serpiyordu. Cad -
deler ve sokaklar, mütecessis ve me
raklı halk ile dolmuıtu~ •. Divanyolun
dan Beyazıt meydanına kadar insan 
kalabalığından geçilmiyordu. Her ta
rafta tekbir sesleri yükseliyor; aza -
metli bir kafile, ağır ağır At Meyda
nına doğru ilerliyordu. Bu kafilenin 
önünde; sırma haşah atla;a binmiş. 
ak sakallı ülema ile, heybetli kavuk -
ları birer tarafa eğrilmiş, yanık çeh
reli ocak ağaları görünüyordu. 

Kafile; çinarın dibinde çıplak vü -
cudü simsiyah kesilmiş olan Ahmet 
Paşanın cesedi yanından hissiz ve 
mağrur bir halde geçiyor; Sultanah -
met camisine giriyordu. Kısa bir za
manda, koca cami, saraya karşı is -
yan edenlerle dolmuştu. Şeyhislam 
Abdürrahim Efendi, gene mihraba; 
diğer Kazaskerlerle ülema ve ocak 
ağalan da, teşrifat ve kıdem sırasile 
oturmuştu. Herkesin çehresinde bü
yük bir sükunet ve ciddiyet görülü -
yordu. 

Olema silkine dahil oldukları hal -
de bazı uygunsuzluklarından dolayı 
halkın pek fazla lisanına düşman o
lanlar, bu meclise kabul olunmuyor -
du ... Fakat ne kadar gariptir ki, şim
di burada büyük bir vakar ve azamet 
le oturanlar da, daha dün sarayın bü -
tiın rezalet ve seyyiatını alkışlıyanla_r 
dı. Milletın saçı bitmedik yetimlerı
nin hakkını avuç avuç etrafına ser -
pen Mecnu~ İbrahimin m'am ve ih
sanları karşısında eğilmişler; onun 
kan ve şehvetten ibaret olan hayatı
nı, cüppelerinin geniş eteklerile set -
retmışler: şimdi de (haksızlığa kar -
şı isyan eden) birer kahraman kesil 
uıişlerdi . 

Ve şimdi bunlar, vaziyete hakim 
olmak istiyorlar; kendilerinden hiç 
farkı olmayan birkaç kişinin ismi üze
rinde durarak bunları (işbu meclisi 
ülema ve küberaya) kabul etmiyorlar 
dı. 

utanıp arlanmadan her inkılabın ba 
şına geçen ve bu suretle de yeni kü -
Iahlar kapmak istiyen bazı kimseleri 
reddetmişler ; hatta (mülakkab) na
mile meşhur olan ~~em~dan ~irin.i_ f_~
ci bir vaziyette öldurmuşlerdı. Yuzus 
tü yere yatırılarak ~alvarı.nın ağı ke: 
silen ve en iğrenç bır vazıyette t.eş~ır 
edilen bu adamın kanları, Şeyhıslam 
Efendinin beyaz cüppesine, Konyalı 

olur. lnsan kendi evinde iken, kudre-
ti varsa daima fazla yemek ister, çün- Aydın ilbaymm ıon 
kü yemek te insana az çok keyif ve- ıncelemeleri 

r~ir gün ahçının yemekleri hoşunuza Aydın, (Hususi muhabirimizden) 
gider. Bıraz ıazla yersınız. Mesela bir İlbayımız Uzcıemir Günday evvelki 
parça et. Ne olacak? Yüz gram et! ve gün Karacasu ilçesine giderek ilçenin 
yersınız. Yahut adetiniz değil iken, yolları ve yeni yapılacak okula yeri 
bir arkadaşınızla yarım litre bıra içer- üzerinde inceleme yapmış ve Tire eski 
sınız . .öunıarın herbıri yalnız başına .:serJerini gezmiştir • 
size ikı yuz gram fazla kalori verir, İlbay, Karacasulu dokumacılarl_a 
bu kalorıleri yakamazsanız onlar yag yaptığı konuşmalarda bır kooperatıf 
haline geJerek sıze bir günde yirmi bu- kurmalarını, fakat bu kooperatife bü
çuk gram yağ verır. Hergiın böyle tün dokumacıların girerek asgrlarmı 

korumalarını ve san'atlerini ilerletmeyanmc lıtre bıra ıçerseniz bir yılda 
sekiz kılo kadar yag, yani şişmanlık !erini öğütlemiştir. Karacasu dokuma
yapar. cıları kooperatif kurmak üzere hare-

1san çok yemeden de şişmanlıyabi- kete geçmişle_r_d_ir_. __ 

lir. Çünkiı şışmanfamak lııraı da zen- Köy odaıında ölü olarak 
Musli Çelebinin de ak sariğına sıç - gin olmak gıbidir. lnsan lüıumundan bulundu 
ramıştı. fazla kaıanmaz, fakat liızumu kadar 

Bu kan, gerek Şeyhislamı ve gerek sarictmezse yıne ıcnginliyeceği gibi Balıkesir, (Hususi muhabirimiz-
diğer kendinden şüpheli olan ülema - lüzumundan fazla yiyıp te lüzumu ka den) - Giresun kamunu Beyköy oda
yı korkutmuştu. Ulema sınıfına men- dar hareket etmıyerek yediklerini sında konuklanan biri sabahleyin ölü 
sup olanlara zinhar dokunulmaması, yakmıyanlar da şışman olurlar. Hasis olarak bulunmuştur. Yapılan incele- ı 
derhal herkese tenbih olunmuştu. İş- lerin zenginliğı gibi, bu türlü şiş- mede Somanın hacı Yusuf köyünden 
te tam o sırada, (sabık Anadolu Ka- manhga da ısterseniz, tembeilikten Abdullah oğlu Veli olduğu anlaşılmış-
zaskeri, hacrei sultani, Cinci Hüse- şişınanJamak diyebilirsiniz. tır. 
yin Efendi Hazretleri) nın de (zul - Orta boyda, orta cüssede bir in- Sözü geçen Yeni köyde çalışmak 
me ve sefahate isyan eden işbu mec- san orta hesapla günde iki bin kalori üzere Somadan çıkmış ve o gün de 
lise iştirak etmek üzere) gelip cami yakar. Bunun beş yüzü iş görmek, Beyköyde köy odasına konuklamış ve 
merdivenlerinde attan indiği duyul - hareket etmek, bin beş yüzü ise vücu- sabahleyin heyeti ihtiyariye tarafın
muştu. dunun sıcaklıgını muhataza etmek ya- dan ölü olarak bulunduğunda jandar-

Caminin içinde. birdenbire bir he- ni sadece yaşamak içindir. Herhangi ma derhal haberdar edilmiştir. 
yecan husule gelmiş; bir sebepten dolayı bin b,n yüz kalo- Üzerinde yapılan araştırmada 515 

- Bre, koman. riden daııa az bir miktarla yaşıyabi- kuruş ile nüfus kağıdı bulunmuştur 
- Def edin şu mel'unu. lirse artan kaloriler insana yine şiş- Bu vak'ada bir kasit olup olmadığı 

EEl ' ?gb !ous7olbağı)Ay aman! f ff manlık verir. Bu da şişmanlığın üçün- incelenmektedir. 
- Paralayın, kafir sehharı. cü bir türlüsüdür. ----
- Alemi harabe vardıran hep o Şişmanlığın bir dördüncü türlüsü de Çarşamba yolunda feci 

deifü mi? .. Ensesinden kesmek va - yaşayışında lüks yapmamasından ile- bir kaza oldu 
ciptir. r ri gelir. İnsan sosyal yaşayışında çok 

Homurtuları vükselmişti... Cami i- kazandığı vakit az çok bir lüks yapa
çinde ikinci kanlı bit Yakaya sebebi- rak lüzumundan fazla sarfedebilecegi 
yet vermek is temiyenler, derhal ho- gibı, fiziyolojik yaşayışında da lüzu
-eanın karşıS1n~ tlilfüiniŞl~r'~ mundan fazla yedigi vakit biraz lüks 

- Efendi! .. Var git, bundan. Ka- olarak adet cdindiginden fazla kalori 
ziyve bildigiın gibi değildir. Sonu, sarfedebilir, bunu yapmazsa insana 
fena olur. yine şişmanlık gelir. 

Demişlerdi. Fakat Cinci hoca, bir- Bu kadarını öğrenmekle insan şiş-
denbire öfkelenmiş: büyük bir haya- manlıktan zayıflıyamaz. Bu söyledi
sızlık ve pervasızlıkla: ğim dört sebebi ayrı ayrı biraz daha 

- Ya, biz niçin gclmiyelim ... Biz anlatmak lazımdır. Zaten en çok gö
de Allahtan bugunü isterdik. Alem, rülen bu sebeplerden başka, şişmanlı
ne şekil yıkıldı, harap oldu?.. Gör • ğın daha başka sebepleri vardır. Canı
mez misiniz?.. nız sıkılmazsa bunların hepsini sıra ile 

Cevabını vermiıti. .• Karıısına di - ve ayrı ayrı anlatmağa çalışacağım. 
kilen Ulemadan biri, hocanın bu küs -
tahlığına karşı. sabredememiş: Lokman H EKi M 

- Cinci Hoca Hazretlen ! .. Alem; 
yıkıldı, harap oldu; dersiniz amma ; Hali Tasfiyede olan 

buna bais olanların elebaşısı.siz Sulta_ Hu"snu" Haydar eczanas'ı 
nımsınız. İbadullahı bu mihnetlere gi 
riftar ettıkten sonra, hem suçlu, hem 
güçlü ve hem mugalata ile baş dava
cı olup bu mahalle teşrifiniz gayet 

Kollektif Şirketi. 

.Tasfiye memurluğundan : 
gariptir. 
Dıye, hocayı utandırmak istemiş- İstanbul asliye birinci hukuk mah-

ti. Fakat Hoca, pişkindi. Bu sözlere, kemesince tasfiyesine karar verilen 
ehemmiyet bile vermemiş: camiye gir Eminönünde Köprü meydanında 9 
miş; - ikbal zamanlarında oldugu gi numarada kain Hüsnü Haydar ecza
bi - Yine mihrabın sağ köşesine ge-
çip oturmak istemişti. nesi kollektif şirketinden alacaklı ve 

İşte o zaman, artık herkesin sabrı borçlu olanlann 5 kanunuevvel 1935 
tükenmiş, her taraftan hiddetli bo - gününden itibaren bir ay zarfından 
murtular yükselmişti. Cinci Hoca: Bahçe kapıda Dördüncü Vakıf Han 
sille, tokat ve tekmelerle dışarı atıla -
cak: belki de if bununla kalmıyacak- ~ üncü kat 17 No. da tasfiye memu-
tı ... Ülemadan Kara Çelebi zade Mah ru avukat Suad Hayriye müracaat 
mut Edendi birdenbire yerinden fır - ve evrakı sübutiyelerini ibraz ede
lamış; kendine hak kazandırmak için rek alacak ve borçlarını kaydettirme
söylenip duran Cinci Hocaya: )eri ve müddetin hitamında bu müra-

- Bre, meret .. Epsem ol. Var, yü -
rü. 

Diye, bağırarak koluna girip bir kö 
şeye doğru süriıklemiye başlamıştı. 

Cinci Hocanın kayın pederi olan 
Kara Çelebi zade, ülema arasında mü 
him bir mevkie malikti. Onun bu su -
retle müdahalesi üzerine, herkes geri 
çekilmişti... Mahmut Efendi, hemen 
Cinci hocayı tenha bir yere çekmiş; 
başındaki urf ile sırtındaki ağır kürkü 
çıkarttırıp adi bir sarık ile eski bir 
cüppe giydirmiş: 

- Var, bundan git. Başına bir ça
re ara. 
Demiş: ocak ağalarından kara ça -

vuş Mustafa ağaya teslim etmişti ... 
Mustafa ağa, Cinci Hoca ile kethüda
sı Hacı Nurullahı, caminin arka ka
pısından seHimete çıkarmış: 

- Hoca!.. Durma, kaç. Eğer leş • 
ker eline düşersen, alimallah laşcni 
serip, derine saman doldururlar. 

Diye homurdanmıştı. 

• Saatler geçtikçe isyanın heyecanı 
artırıyor; Sultanahmet camisinin içi 
ve dışı ile, koca (At Meydanı, adam 
almıyor; kızgın temmuz güneşinin 
altında kılıçlar, palalar, mizraklar, te 
herler parlıyordu. 

[Arkası var) 

caatlerin kabul edilmiyeceği ve tas

fiye hesabına da ithal edilmiyeceği 
ehemmiyetle ve ticaret kanununun 
ahkamına tevfikan ilin olunur. 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 
zade Han. Tel. 22740. 
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Eyüp Sulh Hukuk Ahkamı Şahsi
ye Hakimliğinden : 

Balatta Karabaş mahallesinde 205 
No. h evde sakine akıl hastalığına ma 
lfıl bulunan Katina ile Nikoya ayni 
yerde sakin kardeşi Eleni vasi ta
yin edilmiş olduğundan keyfiyet Ka
nunu medeninin maddei mahsusası 
mücibince ilan olunur. 

Çarşamba, (Hususi muliabirimiz
den) - Terme yolunda bir kaza ol
muştur. Hamdinin kamyonunu dur
durmak istiyen Ahmet, sözünü dinle
temeyince silahını çekmiş, ateş etmiş
tir. Çıkan kurşunlar, kamyonun ça
murluğunda duran Mehmet isminde 
birisinin kafasına rastlamış. derhal ö
lümüne sebep olmuştur. Hadise hak
kında tahkikata başlanmıştır. 

Kilis haıtaneıi 
genişletiliyor 

Kilis, (Hususi muhabirimizden) 
.içe ve civarının ihtiyaçlarına cevap 
veren sağlık yurdu günden güne te
kemmül etmektedir. 1924 yılında ku· 
rulan hastanenin 25 yatağı, yedi ko
ğuşu vardır. Hastanenin eczahane 
kısmı da yakında tamamlanacaktır. 

K UÇUK TELGRAF 

1 
HABERLERı 

• Balıkesir, (Tan) - S numaralı 
tahrıri musakkatat komisyonunun bu 
rada ödeve başlamak üzere Edirne
den hareket etmek üzere olduğu du
yulmuştur. 

Çalışmakta olan diğer komisyonla 
beraber bu komisyon da ilçe merke
zinde çalışacaktır. 

• Söğüt, (Tan) - idman Yur
du gençleri bu hafta mukkades ateş 
piyesini temsil etmişlerdir. 

• Merzifon, (Tan) - Havalar ta
mamen bozulmuı, yağmurlar şiddeti
ni arttırmıştır. Buradaki dağlar karla 
örtülüdür. 

• Kandıra, (Tan) - Kandıra 
Halkevi okuma salo!1u daha genişle
tilmiş ve zenginleştırilmiştir. Okuyu
cuların sayısı hergün biraz daha art
maktadır. 

• Aydın. (Tan) - Bu yıl ilimizde 
yeniden iki ilk okul açılmıştır. Bunlar. 
dan birisi, Koçarlı kamununa bağlı 
Çakırbeyli, diğeri de Nazilli ilçesineo 
ba~lı Gazar köylerindedir. 

e Avd•n (Tan) - Avdın Halkev' 
sosyal yardım ıubesi geçen yıllarda 
olduğu gibi bu yıl da orta okuladaki 
kimsesiz ve yoksul çocuklara kitap 
almıştır. Şube bu yıldan itibaren bu 
kitapları demirbaşa geçirtmektedir. 
Yıl sonunda bu kitaplar toplanarak 
e-elecek vıl rliğer tal~belere verile
cek, bu suretle yardım alanı daha zi
yade genişletilecektir. 

• Aydın, (Tan) - Aydın Kızılay 
Kurumu her yrl olduğu gibi bu yıl da 
ramazanda bir eşya piyangosu yap
mıştır. Piyango geçen yıllardan daha 
zengin ve diizj!ündür. 

K urumn başına geceli kısa bir za. 
man olduğu halde gelirini arttırmak, 
yardım alanını genişletmek ve kurumu 
sistemli bir surette yürlitmek bakı

mından Baskan Dr. Nafiz YazŞ?anın 
verimli başarıları halkı ve Kızılaylıları 
sevindirmektedir 

Antep ilbayı, Bu Yıl Başa
rllacak işleri Anlatıyor ! 

r Hu•uai muhabirimiz bildiriyor l 1 Fevzi paşa - Maraş yollarının başları• 
Gaziantep 30 gıcr olan yere kadar devam etmek ve 

' k f ı 1 k ·· b" bulvar İlb Al' R ç 'kl .. .. .. ısmen as a t o ma uzere ır 

t 
. ay .ı ı~a evıd eb goruştu1m. yapılmıştır. 
lın genel ışJerı hakkın a ana şuna- N' . U f 1 pıtına 

·· 1 d" ızıp • r a yo unun şose ya 
rı ~oy eş ıh: . b d lık programını sı için çalışılmaktadır. Kilis - lslahiye 

- e rın ayın ır 1 . . .. b" . lınıc· 
yaptırıyoruz. Bu program bıttikten ~o unun tesvıyeı tura ıyesı yapı :ı 
sonra tatbike başhyacagız. Gaziante- ır. . . gi
bin bugünkü en önemli ihtiyacı su Gazıantep - Narlı - Fevzıpaşa -.. 
işini düzeltmektir. Şehirde eskiden lis ~asındaki yollar da tamir ettırıle
kalma bol sulu bir şebeke vardır. Bu cektır. . 
su şebekesini sağlık şartlarına uygun Her mıntakada plana göre yeni yeni 
ve tamamen yeni bır şekle koymak mektepler yaptırmaktayız. Bunların 
üzere teşebbuslere girişılmiştir. ünü- bir kısmı bitmiştir. Diğerlerine ~e. de
müzdeki yıl inşaata baıııanacaktır. Ye- vam edilmektedir. İl mıntakası ıçınde 
ni su tesisatı bitirildikten sonra bu- 79 ilk okul, Kilis ilçesinde bir orta o
günkü su mecraları da kanalizasyon kul, Gaziantepte de bir lise vardı~: 
ışmi görecektir. Okullara devam eden talebe ade ~ 

İlin biri il merkezinde 7 5 yataklı, 7 .500 kadardır. Şimdiye kadar neba 
diğerı de Kilis ilçesinde 25 yataklı iki ri olan liseye bu yıl bir de pansiyo~ 
hastanesi vardır. Gaziantep trahom açılmıştır. Okulun mevcudu 650 ki 
mücadele mıntakasının merkezidir. dardır. . 
Bu mıntakada trahomla önemli suret- İlin ekonomi durumu çok iyid.it• 
te savaş yapılmaktadır. Üç trahom Çeşitli ürünler vardır. Fıstık, zeytırı. 
savaş dispanserimiz vardır. Ayrıca il üzüm, sebze ve meyva boldur. 11. çe\f" 
merkezinde üç özel hastane de mev- resinde çıkan ürünlerden önemlı }ııS
cuttur. İklin Kilis, • Nizip, İslahiye, mı il dışına gönderilmektedir. Bura~ 
Pazarcık olmak üzere dört il~esi, 9 zeytinyağın büyük bir kısmından ~ 
kamunu ve 800 kadar köyü vardır. bun yaparlar. İlin endüstri durumu • 
Köylerde köy yasası tatbik edilmekte- iyidir. Alaca tezgahlarında dokunan 
dir. kumaşlar diğer illere gönderilıne~tl 

Gaziftıtep uray bütçesi 150, Kilis dir. İlde Alleben isminde gayet gı.ııe. 
76, Nizip 23 bin lslahiye 9. 700, P~- bir mesire yeri var~ır, A~leben suY~ 
zarcık ta 1.300 liradır. Urayımız bır n~n mecrasını tathıl. edıp, burada le 
et ve sebze hali, mezbaha ve buz fab- agaçlar~ m~nt~~am bı~ şekle. ~oyın:11• rikası yaptırmıştır. ve mesıreyı guzelleştırmek ıçın ç 

Şehrin merkezinden başlamak ve Şfı>'Oruz . ., - .M YÜCEL 

Geredede köycüler 
bayramı 

Çıkan kurşun arkadaşını 
öldürdü 

Gerede, (Hususi muhabirimizden) 
Halkevi köycülük şubesi yeni bir köy
ıüler bayramı hazırlamıştır. Halkevi
ne niensup 24 kişilik bir kafile oto
mobille civar köyleri dolaşmışlar. Ka
dıköy okulunda gösteriler yapılmış, 
bir müsamere verilmiştir. 

Söğüt, (Hususi muhabirimizden~ 
Küre köyünden İsmail, düğün srr~ 
sında tabancası ile oynarken ateş•." 

K·ını• mış, çıkan kurşunlar arkadaşı a 
lin göğsüne rastlamıştır. Kamil def• 
hal ölmüş, hadiseye adliye el koyınuf' 
tur. 

JOAN CRA WFORD - CLARK GABL - ROBERT MONTGOM'ERY 

KiRALIK GÖNÜL 
Filminde 

BU .... KARYOKA idi ... 
f akal; bu •. Çılııınlıklar çılrınlığı .... olacak 

KONTiNANTAL 

En muktmm~l ç1ft arta,< 

KATE DE nAGY ve 
PIERRE R&CHARD WILL"'1 

BAGDAD YOLU 
Atk, ma~ra earar Te hareket 

filminde 

Pek yakında 

SÜMER 
Sinemaaında 

----~~~----~------~~--------~~--~ ===-----· 
ASiPiN KENAN 

•o§uk algınh§ından, nezleden, grıpt-; 
~a, ve dit a§rllarından koruyacak en iyi il c 

budur iamin• dikkat buvurulma••· 

lnhiaarlar Umum Müdürlüğünden : 
3" 

İdaremizin Kabataşdaki Levazim ambarl~rı tara~e-
Iarmın birbirlerine bağlanması için 767 ,58 .. ~ırahk.t pa" 
şitname ve projesi mucibince demir döşemelı u.ç geçıifn'" 
zarhkla yaptırclacaktır. Taliplerin bu baptakı keŞ giiJ1• 
" -- ..! şartname ile tarifnameyi görmek üzere her uıde 
pa7.arlık için de 10-12-9 3 5 salı günü saat 14 de Y ııt11 
7 .50 güvenme paralarile birlikte Kabataşta Le~~ete .. 

ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonuna ge 
ri. ( 7467) 
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Arap ımparatorıugu "urmaya \,iaıışan 

Gizli ihtilal Partisi Meydana Çıkarıldı 

Adana Da İmparatorluk Hudutları İçindeymişl 
DIŞ POLiTiKAI 

Amerikanın Aıakası 
UJuslar Kurumuna aza olan devlet

ler, lta.Jya Habeıistana kartı harp aç
tıktan ancak lulik bet gün sonradır kı, 
~ tedbırJerıin tatbıkıne baflıyabıJ- j 
<lııer. Halbuki Amerika, Uluslar J\.u • : 
l"Uınunun azası olmadıgı halde 1 talya 
Ya bu zecri tedbiııLerin bir kımuru -

• silah sabnamaya ait olan kısımlarını -
harp açrlır açılmaz tatbik ebneye 
batlarnıtb. Yani Amerika bu nokta • 
da kunım azalarına takaddüm etti. 

Şimdi zecri tedbirler listesine pet
l"Ohin ithali mevzuu bahistir. Ulus -
lar Kurumu azalan henüz bu madde
Yi listeye koymak için aralannda an • 
lafamadddan halde Amerika Cumur • 
baıkanı, ltalyaya petrol satılmasını 
tnenetmek için petrol aatıtını inhisar 
ları altında bulunduran şirketlerle te 
tna&a ginniıtir. Bu temasların bu da
kil..ya kadar müsbet bir netice venne 
rne.ine sd>ep, geçen cuma günü bu 
!\<Jlcta hakkında karar verecek olan On 
Sekizler Komitesinin ansızın, içtima 
rinünü tehir ebnesidir. Eğer On !>e
kizler Komitui isıtimaını tehir etme • 
&eydi, belki de Amerika petrole •m· 
bargo koyarak bu noktada ~a kurum 
•zalanna takaddüm edecekti. Ve bel 
lci 4e edecektir. 

1 - Büyük Arap 
kabilelerinin .Jelleri 
2 - S. M. lbnissuud 
3 - S. M. Ga.zi 

Aınerıka dünyanın en büyük petrol 
tnüıtahıilidir. Baıka memieketlerin 
Petrol satıılarına ambargo koydukla
rı bir zamanda Amerika büyük kir te 
tnin edebilirken, bu kardan vaz geçe 
re&t petrol satııını menetmekte kurum 
&zalarından evvel yürümek iatemesi
trin sebebi ne olabilır? Bunun iki ae -
bebi vardır: 

1 - Evvela Amerika büyük haı.ı>· 
ten acı dersler almıştır. · Buyiik harp 
ha~ .... dığı zaman, Amerikalılar yalnu: 
kazançlarını düıüıwnütlerdi. Evvela 
her iki tarafa da mal sattılar. Sonra 
Abnanya hakkında ambargo tatbik e· 
d,iırneye batlanmca itilaf devtetleırile 
~car-ete girııtil • Bu devlellere...J?Ara 
•kr-az ettıler. Kreai açtılar. Milyarlar 
~ alacak lan; birikti. ":'/ e haıi>in neÜ • 

\.. <=eaj ile doğrudan doğruya aliıkaclar 
.o.arak &0nunft~lhl harbe sü • 
:l"üklendüer. Harbe girclikten sonra da 
bırçok Amerikalı kanı aktı. Birçok 
~. sariettiler. Üstelik iti!i.f devlet • 
lerinden alacaklarım tahsil edemedi -
ter. Harp kazancının zannedildiği ka· 
Gar kazançlı onnadıiı da anlaşıldı. 
-4.ınerika aadığı bu acı derıten istitade 
ettiii içindir ki, artık harbi bir kazanç 
~-~ addebnemeye karar venniıtir. 

2 - Fakat ikinci ve dana münim 
~ fUdur: Amerika Uzak Doğuda 
JlP<>nyanın tecavüzlerine kartı gel • 
~ içıin Avrupanın ve bilhassa in • 
tilterenin İtalya pi.Jeıinden kurtul -
~mı istiyor. Arnerikaldar biJiyorlar 
llQ, Japonlar Habet haıibiru:len cesaret 
"1ddclan içindir ki, Uzak Doğuda ha· 
t-ekete geçınlılerdir. 

J\frikadaki harp Avrupaya intikal 
ebnek istidadını göaterdıkçe ve bilha.a 
'- lngiltere bu mesele ile meıgul ol
~Ça Japonyada Uzak Doluda iste· 
~~ini yapmakta serbest kalacaktır. 
· ~i Amerika Habet harbile alaka· 
~ "·~ldir. Fakat yalnız batına Ja. 
....__r• ik ~yaaeten bile karıılatmak iı 
;"'"111Yor. Kiu...,ıaııa da o kadar müeı· 
rr olnuyacakta Bunun içitıdir ki, 
'Y t..lya • Habeı ~inin tasfiyesine 
~dırn etmek ~-~•nın itine elve
"-• Ve bunun ıçındir K., bu harbe ni
t.!~ vermek için alınlht tedbirlere it 
-~ noktasında Uluslar Kurumuna 
~ o~ devlederin adeta önünden 
;::_rnaktada. - A. Ş. E. 

A vuıturyada ıüel hazır-== 
lıklar 

~ Viyana, ı. A.A. - Hali hazırda 
~uıturya milisinin tensikine baslan 
b §tır. Albay Kubitza milisin kurmay 
ltkanı olacaktır. 

ltı l.ti!.isin başkumandanlığı, başbakan 
t~a"ıni Prens Starhemberg"in Uze
~ kalmaktadır. 

t:'RANSIZCA YI 
BERLiTZ'de 

öğreniniz 
~ - Metodu esasen pratiktir. 

lıand- lier öğrcni,len dil için imti· 

3 an sonra bir diploma. 
1tt ·1 Her sene yapılacak müsaba
atıa. 1 

e Pariade üç sene bedava oku-
~ 
s - Talebelere hususi tarifeler. 
~ Te~iyatta kolaylık 

elınız parasız bir tecrübe 
dersi alınız. 

lttanb Kayıtlar açıktır. 
'ınk:ı ul 3 7 3, İstiklal caddesi. 

ra. Konya caddesi. 

4 - Abbas Hilmi 
Pa.Ja 

f Son on be~ yıl içınde kendisin 
den sık sık bahsedilmesi için muh. 
telil aebepler yaratmıf olan Suriye_ 
nin siyasa adamlarından lbrahim 
Henanonun ölümü Hica:ı; ve Necit 
krallığı ile Erdun emirliğinde, Lüb. 
nan ve Suriye cümhuriyetlerinde, 
Mmr ve lrakta Arap aleminin bir 
milli matemi olarak karfılandı. lb
rahim Henano vatanı partisinin li
deri idi. Ölürken son sözü ıu olmuı 
tur: 
"- Ben ölüyorum. Arkadaflan. 

ma aelam aöyleyin, büyük arap va
tanını bir ideal oltırak onlara br • 
rakıyorum.,. 

Büyük Arap ödrctnf ••• :Yani Fran. 
sı.z mandası a'§r;/Aki toprak!ap, 
Irak, Filisti1', , .~z, Necit 
ve hatta Hadaramut ve Mısın, bel • 
ki de bütün şimali Afrikayı bir ara 
da toplıyarı ve ona tek bir aiyasa 
hüviyeti veren bir vatan t 

lbnissuudun, Kral Gazinin, Erdun 
emirinin Suriye Cumurba§kanının 
ve hatta Nahas Pa,anın tantanalı 
cümlelerle dolu olarak rahmetli li. 
derin aileaine cektikleri taziyet tel 
grallan lbrahi;,. Henanonun aon va 
aiyetine hiç te beğenilmemİf bir 
mana vervnemektedir. 

Hele bir Türk hanedadına men
aup olan Kral Fuadin taziyete lü • 
.zum görmediği bir ölüme Nahaa Pa 
fanın ateşli bir müdahaleai Mısı • 
rın bugünkü milli kaynafma günle -
rinde #Pe.v manidardır. 

Hicaz ve Necit kralı lbnisauudun 
bir arap birliği idealini dütünenler 
den olması ve yine bir Suriye birli. 
ii kurulması için eaki Hidiv Abbas 
Hilmi Pafanın bir zamanlar ba.zı 
taaauvurlarda bulunmuı olmaaı bir 
Arap devletleri konlederasyonu,, 
likrinin müatakil ve yan müstakil 
arap devletlerinde iyi bir kabul gör 
receğine delalet etmektedir. Lakin 
lngiltere ile Franaanın büyük men. 
hıatler pttükleri bir kmm arap 
topraklannda böyle bir birliği elbir 
uı:1. tahakkuk yoluna sokmalarına 
imkan yoktur. O halde bu likir da 
ha uzun zaman bir na~riye halin
de kalacak demektir. 
Diğer tara/tan Beynıtta Fran • 

sıa ictihbarat aerviainin bir gizli 
te!!liyet me.,,Jana çıhardıiı ve ba.zı 
murııevver Beyrutlulan tevkil etti • 
iini Öireni;)loruz. Bu gizli partfoin 
pr!'iramı da ;)lukarda İfaret ettiği • 
mız a~ap Vqhdetini kendisi için e•as 
prensıp olarQh kabul etmektedir. 
Hatta, bizim 1'ürk kilikyamı.zı da 
•adece kücüklük ifade eden malru.z 
b.ir. hudut içine aokan bu 11i.zli ih • 
tılal partiai Antakyacla _ç.ıkan Yeni 
gün gazete•i ıu tal,ilôtı vermelıte 
dir. l -

''Beyrutta Emniyet memurlatı ta 
rafından meydana çıkarılan gizli 
ce'lliyet hakkındaki tahkikat artık 
son safhasına gelmi4 bulunmakta • 
dır. Resmi bir makam bu cemiyetin 
hiçbir yabancı devlet konaoloaile il. 
gisine tesadüf edilemediğini söyle • 
mi~tir. 

Cemiyetin ileri gelen adamları 
tevkif edilmiı olmasına rağmen tef 
kilatın idare heyeti toplantılarına 
gizlice devam etmektedir. Tetkila. 
ta mensup bir aza. Beyrutta çıkan 
"Savtul Alrrar,, gazeteıinin bir ay. 
tarına d~miştir ki: 

'' - Cemiyetimiz hiçbir vakit a
sayi~i bozmak ve ihtilal çıkarmak 
amacını gütmüyor. Son tevkifattan 
sonra İşaretlerimizi ve toplantı yer. 
!erimizi değiştirdik. Teşkilatımıza 

yüz kadar münevver kadın dA dahil 
dir. Amacımız: Memleketin ekono. 
misini yükseltmek ıiyaaal rütdünü 
ve hürriyetini almaktadır,, 

Gizli partinin programı (?) 
Beyrut gazetelerinin yazdıkları -

na göre cemiyetin nizamnamesin • 
deki proğram ,unlardır: 

1 - Suriye Suriyelilerindir ve Su 
riyeliler tek bir millettir. 

2 - Suriye meselesi, Suriye mil. 
letini ilgilendiren müstakil bir me
seledir. 

3 - Suriye vatanı ayrılmıyan bir 
parçadır. 

4 - Suriyeliler, esası tarihten ev. 
velki zamanlara dayanan tek bir 
millettir. 

5 - Suriyenln hududu Toroa 
dailarından Süııen kanalına Suri. 
ye denizinden Dicleye kadar uza. 
nan ve içerisine Filistin, Turusina, 
yarımadaaı ile Kilikyayı alan bir 
aahayı ihtiva eder. 

6 - Suriye milleti tek bir içtimai 
heyettir. 

7 - Suriyelilerin, milli VE'! siyasal 
gelitimi tarihe dayanan bir hakikat 
tir. 

8 - Suriye meselesi her itin üı. 
tünde bir meseledir. 

Cemiyetin iılahat proğramı da di 
ni siyasetten ayırarak, din adamla. 
rının siyasa itlerine burun sokmala 
rının önüne geçmek ve tamamile la 
yik bir idare kurmaktır. 

Habeşis1an nriithiş 
Bir hayduttan 
Kurtuldu 

Adisababa, 1. A.A. - Hab~ş dere
rebeylerinden "Tadessanın kıtaları
nın başında olduğu halde meş
hur haydud " Berru Baldas " m 

çetelerini bozmuş ve 
kendisini öldürmüş 
olduğu haber veril
mektedir. 

" Barru Baldas ", 
Adisababa'nın gü· 
ney tarafla}ında deh 
şet salıyordu. Kasa
balara akınlar yapı
yor, öldürüyor, yağ

ma ediyor, fidyei ne
catlar istiyordu. 

Kendisine karşı bir 
çok defalar asker 

Habeş Polis sevkedilmisdi. Daha 
Kumandanı geçenlerde 

4 

N ecaşinin 
Abebe mütemedlerindcn Vo 

dadjoeki şimdi Dessiye ilbayıdır. Bu 
hareketlerden birisini idare etmişti. 
Bütün bu seferler akim 'kalmış ve 
şimdiye kadar hiç kimse memleketi 
Barrudan kurtaramamıştı. Canların
dan korkan köylüler, haydudun sak
landığı yeri göstermekten çekiniyor
lardı. 

Amerikadaki iran 
Sefiri b.r macera 
GeCjirdi 
Vaşington, 1. A. A. - İran elçisi 

Gaffar Celal, dış işleri bakanlığına 
müracaat ederek kendisini otomobili
ni süratli sevkediyor diye tevkif etmiş 
ve bu tevkifi protesto eylediği sıra
da ellerine kelepçe vurmuş olan Elk
ten isminde bir polis memurunun ce
zalandırılmasını istemi§ tir. 

Hull, bu hadiseden dolayı elçiye 

ROMANY ADAN BiR SES 

"Ben İtalyanın 
Zaferini 
. t• 1 Is ıyorum ... 

Eski Başvekil, "Çekos

lovakyanın Küçük iti

lafa karşı" dost hare

ket etmediğini sanıyor. 
(Endepandan Rumen) wa.zete • 

sinden: 
Kralın Parlamento açılış nutkuna 

verilecek cevabın hazırlanmasını ve-
. sile ederek dün eski başvekillerden 
meşhur tarihçi Yorgo ayan kürsü
sünde uzun bir sayasi nutuk söylemiş 
ve hükumetin iç ve dış siyasasmdan. 
bahsederken Küçük ltilafa da temas 
ederek demilştir ki: 
"- Bir ittifak neye derler? Evvela 

bunu anlamalıyız. Bize Küçük Itila· 
fın iyi dostları olmamızı söyliyenler 
acaba bu dostluğu bugünkü Büyük 
İtillif devletJeri gibi mi anlamamızı 
istiyorlar? Umumi harbi kazanmış o
lan Büyük ltilaf artık tarihe karış· 
mıştır. Şimdi biz Yugoslavya ile Çe
kcslovakyaya bağlı bulunuyoruz. Ve 
gerek biz gerek Yugoslavlar bu dev
lete karşı şimdiye kadar büyük dost 
luklar göstermiş bulunuyoruz. Fakat 
Çekoslovakya bize karşı ayni dostlu
ğu t?Östermekte midir? Size kısa bir 
misal söyliyeyim. Ne biz ne de Yu· 
goslavya silah sanayiine malik olan 
devletlerden değiliz. Çekoslovakya 
ise büyük silah fabrikalarına sahip 
olanların devletidir. Biz ve Yugoslav 
lar her an ordularımızı Çekoslovak. 
yaya yardıma amade bulundurmak -
tayız. Fakat ne vakit Çekoslovakya
nın silah fabrikalarının yardımını is
tediysek bu dost devlet bizi hep bir
takım komisyoncuların karşısında bu 
lundurdu ve silah sanayiinin hususi 
strmayelere ait bulunduğunu bahane 
ederek bize hiçbir açık yardım gös
termedi. Eğer aramızda ittifak mana
sı çıkarılacak bir siyasa durumu var-

Eaki Romen Baıvekillerinden ayan 
cizası ve müverrih Yorga 

s.-.. bundan sonra Çekoslovakyanın 
biraz fedakar olmayı öğrenmesi la
zımdır. 

Yorgo Ruslarla olan münasebat-
t;ın da bahsetikten ve bunun ne aske
ri bir ittifak ve ne de bir siyasa düıı
manlığı haline girmesine taraftar ol
cluğunu söyledikten sonra Habeş -
ltalyan harbine sözü nakletmiş ve I· 
tc.lv.an davasını büyük bir hararetle 
müdafaa ederek: 
"- Italyanın muvaffak ve muzaf

fer olmasını bütün kalbimizle istivo
ruz. Onun bir zafere hakkı vardır. 
Uugünün bütlin zorluklarını asm ~sı
nı ve baş1adığt işi menftuo olduğu La
tin ırkına şeref verecek bir şekilde 
bitirmesini temenni ediyoruz. 

Nutkun bu kısmını avan azası ava
ğa kalkarak şiddf'tle alkışlamnı.lar -ve 
alkışlar bitince Yor20 sesini bir kat 
daha yükselterek hükümet azasına 
mahsus sıralarda oturan Dıııbakanı 
Tituleslr11'va doğ .. u bağırmısttr: 
"- Hükumet bu alkı~lardan poli

t=kası irin veni bir direktif almayı 
bilmelidir. Romen milleti İtalyan mil 
ı,.t;ne karsı bir haşka politika tatbik 
ed;ı..,,esini İ<1tivor ! .. 

Yorıro'nıın bu nutku. h\lkiımetin 
petrol ambargosuna istir.ake karar 
vcrmesindf'n fena halde sinirlenmiş 
o!an petrol ve Pf'trol sanavii !lermııve 
darlarına vaoılmış bir kurdur. Ro
manvıının ltalvııva her yıl v11sati ola
r11k iki milyar Lev kıvmetinde petrol 
sıotan hir mcml~ket olöuğu ve son 
{"Ünlerde prtrolcuların hiikümf'te 
rııuhtrralar vai'dırmakta olmaları uöz 
ö"iinde tutulursa meo;hur bir tıtrihci 
C'lld• .. ıru kadar n«'trol sermavedıırhrı
na cfavanan meshur bir !!İvasa ad:ımı 
d<ı olan muhterem ayan basının ken 
,ı;.,;,.,,. ;t,.+:A., .. ""'f'vlc:inl tr-t ... ,.A.,rrk 
df'ma~oa hir manrvreve giristi~i an
laşılır. Çekoslovakyaya savurduğu 
t,.1 ... ;:ı..1,.,. ;.,,. .,.,,_, ı..;,. 'Dn,_.,. .. - T .eh 
anlasmasına taraftar olusundandır. 

Birlesik Amerika'nın teessiiflerini be
yan etmis ve etraflı tahkikat yapıla
caih vı:ıdinne bulunmuştur. 

Celfil, dış işleri bakanhğınnan 
Hull"ün vermis olduğu izahat ve be
yan etmiş olduğu teessiirlerden mut
main olduğu halde ayrılmıştır. 

Grratnd a DQı 
ALEKSANDR'ın 

~.A TI~A.LA.~ 

No. 47 Çeviren: M. Rasım 0Llı~N 

Alman imparatoru Çocukça 
Bir Hevesle Cepheye Gidiyordu 

Maka dö Bad, İmparator ikinci 
Giyomun tahtını muhafaza etmesi 
için verdiği karara sadıktı; fakat ya
vaı yavaş, kayserin, itimat ettiği 
kimselerin telkini ile, gönül rn:aıı ile 
feragat etmesini istemiye de başla
mıştı. Bu fedakarlık, ıüphesiz, bütün 
milletin faydasını temin edecekti. Ge· 
neral Şeliyüs, 28 teşrinievelde Brük-
11elden geldi ve bu meseleyi ba,vekil
le münakaıa etti. Bu ceneral, Ameri~ 
ka cümhurreisinin, mutlak idareli bir 
Almanya ile sulh müzakeresine girit
memeye karar verdiğini biliyordu. 

Bu tekle göre imparatorun çekilme
si lazımgeliyordu. Baıvekil, büyUk bir 
safiyetle, meseleyi Kaysere açmaunı 
general Şeliyüsten istedi. Dütman ö
nünde, belki de, cesur olan General 
Şeliyüs imparatorun önünde titriyor
du ve bu itimat nzifeıini ifadan istin
kaf etti. 

Maka dö Bad, bu defa, proteıtan 
papazı fon Dryonderi göndermek is
tedi. Bu papaz sarayın kihini olduğu 
için, orada dinlenebilirdi. Fakat baıve
kil daha ağzını açar açmaz papaa, ıey
tan görmüı kadar ürktü. 

Vilhelm§traaede herkes, bu prensip. 
te müttefik idi: İmparatora, bütün acı
lığile beraber vaziyeti anlatmak la
zımdır; fakat bu işi üzerine alacak 
kimse de yoktur. 

Yeni sarayda hiddetinden bağırıp 
çağıran İmparatora bu felaket haberi 
ni götürecek bir gönüllü lizımdı; Vil 
helmıtraaede, arandı, tarandı, böyle 
cesur ve hasbi bir adam bulunamadı. 

Mutlakıyet idaresi matem çanından 
sonra sıra askeri kudret ve inzıbat ma
tem çanına gelmitti. Sol partilerin ga
zeteleri, biribirine tat çıkartacak ka
dar tiİ!detle İmparatora, Lüdendorfa 
hücuma geçtiler ve sulh meselesinde 
söz milletin olduğu halde onların har
bi devam ettirdiklerini ve ıulhe mani 
olduklarını yazıp durdular. Lüdendorf 
liberalleri bu mücadeleyi ilham etmek
le itham etti ve onlara gücendi. 

Başvekil Muavini fon Peyer, bir gün 
Büyük Umumi Erkanıharbiye Reisi 
Lüdendorfla konuıurken, Amerika 
Cümhurreisi Vilsonun notalarına e
hemmiyet vermek icap ettiğinde ısrar 
edince Lüdendorf onu iyice hırpala
dıktan sonra yüzüne şöyle bağırdı: 

- Uzun münakaşalara lüzum yok, 
Fon Peyer ! Siz ve ben. hiçbir vakit an 
!aşamayız. İkimizin fikirleri biribirine 
taban tabana zıt .•. Konufmamıza bu
rada nihayet veriyorum. 

Dostane olmıyan bir konuşma, ar
kasından bir sürü vahim hadiseler sü
rükledi. Lüdendorf, gazetelerin ordu 
ve kumandanlar hakkındaki tecavüz
lerine karşı hükumetin gösterdiği ka
yıtsızlığı Kaysere acı acı tikayet etti 
ve Giyomun derhal kendisine hak ver
diğini görmeyince istifasını verdi. Bu 
da 26 Teşrinievvelde kabul edildi. 

Lüdendorfun istifası, ya yeniden 
galibiyetten ümidini kestiğine, yahut 
yeni bir hiddet nöbetine atfedilebilir. 
O da. efendisi kadar teessürüne mağ
liip ve ı:.ebatsızdı: Aralarındaki fark, 
Lündendorfun daha zeki ve daha mü
tehassıs oluşudur. 

İkinci G i y o m 
cepheye g:d.yor 

Büyük uım.ımi erkim harbiye reis
liğine, demokratik hisleri ile tanınmıı 
olan General Gröner getirildi. Kayser, 
bundan daha fenaıını da intihap ede
bilirdi. Lüdendorfun çekilmesi ile 
cephede ve gerilerde hüküm süren 
manevivat bozukluğu bir kat daha 
arttı. 

İkinci Giyomun kafasından kim bi· 
lir nasıl bir fikir geçti? Derhal Ber
lini terketmeğe ve sevgili ordusu ve 
aziz generalleri arasında bulunmak 
için Spadaki umumi karargahta yerleş 
meğe karar verdi. 29 Teşrinievvelde 
maksadını yanındakilere bildirdi; fa. 
kat Vilhelmştraseye hiçbir haber gön
dermedi. 

Başvekil Maks dö Bad; hükümda
rın çocukça hevesini, ancak öğleden 
sonra haber aldı ve çok telaş etti. 
İmparatoru azarlamak, Berlinde kal
ması için yalvarmak istemekle bera
ber yerinden ayrılamadı; çünkü grip
ten hasta idi; iyi uyuyamıyordu. Dok
torlar odasından çıkmasına razı ol
muyorlardı. 

Saraya gidemeyince, efendisi ile te
lefon muhaberesine giritti; titri yen 
bir ıesle: 

- Bu kadar acele kararın sebebi 
ne? dedi. Mütareke prtlarının Berli· 
ne gelmesi zamanı .. İmparator bura
da, hükumet merkezinde bulunmalı .. 
Mütareke şartla'"ını müzakere etmeli. 

Kayser şöyle cevap verdi: 
- Sen Lüdendorfu azlettin. Gröne

ri yeni yerine yerleştirmek için git
meğe mecburum! 

Bu gidişin hakiki sebebi bu muy-

du? Bundan baıka, Lüdendorfu isti· 
faya mecbur eden, hakikaten Baıvekil 
Maka dö Bad mı idi? Sonra, lkinci 
Giyom yeni büyük umumi erkanı
harbiy~ reisi ile temas etmek i~in mi 
Berlinden ayrılıyordu? Halk ıse bu 
giditi Berlinden firar telakki ediyor
du. 

Umumi efkar İmparatorun firar et 
tiğine ihtimal veremedi; bir sürü ri· 
vayetler ahp.,.ürüdü. 

Bir rivayete göre, İmparatorun,teh 
ditkar bir hal alan ihtilal hareketini 
kanla boğmak için en mürteci ku
mandanlarla ve kendisine sadık olan 
alaylarla aanlaımağa gidiyordu. 

Gizli gizli fısıldanı-n diğer bir rh·c1-
yete göre de, kayser. harbi nihayete 
erdirecek bir deniz harbi hazırlamak
la me11uldü. 

Bahriye ba,kumandanlığı, Başvekıl 
Maks dö Badın l g Teşrinievvel de İm 
paratora kabul ettirdiği büyük deniz 
harbinden vazgeçme kararına çok 
güçlükle tahammül ediyordu. Bahriye, 
mütareke aktedilmeden evvel, ln~i-

Kayaer, 1918 aeneııi 14 ~iustoaun 
da Spa 6arında, Avu•tur.)'a impara.. 
torunun miiuaııaletinden evve1 bir 

generaline talimat veriyor 

liz donanması ile bir havat memat mü 
cadelesine girişmek istiyordu. İmpa
ratorun bu planı, ordunun yeni idare
cileri ile münakaşaya gittiği söyleni
yordu. 

Bir rivayet daha vardı; bu bir de
receye kadar hakikate daha yakındı: 
İmparatorun Spaya gitmesi, yeni de
mokrat hükumetin, torunu nam:na 
saltanattan feragat etmesini bir an ev
vel temin etmek için. yaptığı tazyik· 
ten kurtulmak istediğine hamlolunu
yordu. 

Bertin münevverleri, bu rivayet 
önünde On Altıncı Lui ile Varen'i ha 
tırlıyorlardı. Daha ferasetli olanlar u
mumi karargaha bu kaçışın, daha ıle
ride bir firara başlangıç olup olmıya
cağını düşünüyorlardı. 

Başvekalet Müsteşarı fon Hintze. 
nin tamamile doğru olan şehadetine 
göre, Kayser İkinci Giyom Spaya ge. 
lir gelmez, 31 Teşrinievvelde şu be
yanatta bulundu: 

"Ben buraya geldim, çünkü Prenı 
Maka dö Bad hukumetı, beni salta
nattan feragat ettirmek için her çare
ye. baş vuruyor. Berlinden ziyade, bu
r~da. ordumun arasında bu teşebbüs
lere daha kolaylıkla mukavemet ede
bilirim." 

İkinci Giyom, generallerine, hare. 
kile gösterdiği sebepten baıka bir se
bep gösteriyordu. Tabii, o ilk defa o

larak hakikati tahrif etmiyordu. Fa
kat asıl sebep, acaba şıhsı emniyet 
endişesi olamaz mı idi? Çünkü. teşri· 
nievvelin nihayetlerine doğru Prusya
nın payitahtında, ihtilal lıkirleri çok 
ılerlemişti. 

Başvekil Maks dö Bad'ın tavassutu 
ile aff~dilerek hapisten çıkmış olan 
Yoldaş Liybkneht, biıtiın bi.ıtun ~ c 1-
şevıkleştiği için. Rus Jolla ve Pn .. sya 
payitahtının göbeğinde yerleşmış o
lan Sovyet sefareti ile elcle vermış, 
umumi bir ihtilal ç·karmak ıçin çok 
hararetle çalış yordu ; birçok Alman
lar da ona inanıyorlardı. Hatta, Al
man askerlerini saran ümitsizlik ve 
ihtilil hislerinin, muhasım devletlerin 
ordularında da yerleştiği şeklındc, 
kendilerine. yalan telkinler de yapıl
mıştı. Öyle biliniyordu ki, her devle
tin askerleri tüfek dipçiklerini hava
ya kaldıracaklar ve yalnız amirlerine 
ateş edeceklerdi: "Yarın, herkes biri
biri ile kardeş oluyor." 

Anlaşılıyor ki. şahsının muhafaza
sına memur olan polis mensupları 
Kaysere, hakikatin bir kısmını bildir
mişler; o da korkuya kapılmış. 

[Arkası var' 
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mesi Nankingde söylendiğine göre 
ceneral Çin'in Moskova ile ' 'bazı giz
li anlaşmalar,, yaptığına bir delil ad
dedilmektedir. Ayni menbalara göre 
bu anlaşmalar Sinkiang'ın Sovyet 
yardımı ile ekonomik kalkınmasına 
matuf teşebbüslerdenmiş. 

Japon fütuhatı gibi birçok milli 
miilahazalar mevcut olmakla beraber, 
Nanking'in o zaman hariciye vekili 
bulunan.Dr. Lo - Ven - Kan'ı Sinki
anga gönderilmesi ile de teyit ettiği 
veçhile bu vilayet üzerindeki alakası 
birdenbire artmıştır. Bu seyahatin 
hangi mülahazadan ilham aldığını ta
mamiyle kestirmek kabil olamamakla 
beraber, Nanking'in başlıbaşına üs
sülharekesinden bu kadar uzaklarda 
faaliyete girişmek cesaretini göstere
ceğini tahmin etmek biraz fazla olur. 
Sinkiang hiçbir zaman ve hele şimdi
ki şartlar altında asla Çinin aksamın
dan olamamış ve olamaz da. Esasen 
vaziyeti itibarile ve ekonomik bakım
dan daha ziyade Sovyet Rusyaya mü
temayil olması icap etmektedir. Bu [ ÇiN .J ÜRKiSTANI, ENT.iBiKA oCAGt • •ı ınun için fikrimce doktor Lo'nun se
yahati 1ngiltere: japony

1

a yanut da 
her ikisi nam ve hesabına Nankingin 
bir nümayifinden başka bir şey olma-Burayı Örf en Esrarı "Asya ,, Mecmuası Ada 

Vilbur Burton Salahiyetli Bir El ile Kaldırıyor 
• mak lazımgelir. 

Timurlengin, Cengiz hanın bir sel 
~ibi akıp geçtiği harp meydanların
dan başlayıp Yangtze vadisine kadar 
uzanan bir saha üzerinde, İngiltere
yi, Japonyayı ve Sovyet birliğini ya
kından alakadar eden bir rekabet ve 
çekişme karşısında bulunuyoruz. Bu 
rekabet Asyarun taliini değiştirecek 
mahiyettedir. Bundan müteessir olan 
saha dünyanın en uzak ve en az ta· 
nınan yerlerinden biridir. 

Çang • Kay - Şek'e karşı Çin kı
:ııl ordulannın son bir müdafaa hattı 
olarak çekildikleri Szeşvan, bu ülke
nin şark kısmına verilen addır. 

Tarihe göre Tibet, Sianking ve 
Szeşyuan bu ülkenin şark kısmında
dır. Tarihe göre Tibet, Sianking ve 
Szeşvan evvelleri Çine ait arazi ara· 
sında bulunuyordu. İki bin sene ev
vel Tibet Çine ait bir eyaletti ve or
ta krallık tarafından en son ilhak edi
len ülkelerden biriydi. 1911 de Man
çu krallığının düşmesi ile Tibet ve 
dış Mongolistandaki Çin hakimiyeti 
de bitmiş oldu. Bundan sonra bu yer
lere her ne kadar "Müstakil hükumet. 
ler,, ismi verilmişse de, Tibet'i İngi
lizler, Mongolistanı da Ruslar idare
lerine almışlardı. Sianking ancak is
men Çine ait kalmış Çinin diğer kı
sımlan ile hiçbir irtibat ve alalra mu
hafaza edememiştir. 

Vilayetin büyük bir kısmında ha
rici ticaret tamamiyle Rusya ile ve 
Rusların elinde bulunuyor ve meıkezi 
idaresi olan Urumşi'de siyasi işleri 
h.uslar çeviriyorlardı. İngilizler ise 
Hind hududunda Kaşgar sahasında 
nüfuz sahibi ıdiler. Bunlardan başka 
hiçbir yabancı devlet bu vilayet da
hilinde temsil edilmiyordu. Bugün bi
le İngilizlerin temsili durumları yal
nız Kaşgar sahasına münhasır bulun· 
ınaktadır. 

Son karışıklıklar 

dahil olmak üzere Sinkiangda İngiliz 1 varılmaktadır. Demek oluyor ki, Çi
ler faaliyetlerini fazlalaştırdılar.Bir ta nin Nanking gibi herhangi mühim 
raftan iç Mongolistandan Sinkiang'e şehirlerinin birinden Urumşi'ye asri 
doğru nüfuz eden Japonlar, Efganis- nakliye vasıtalariyle ve kara yolu ile 
tan ile siyasi münasebet tesis ederek gidilmek istendiği takdirde Sovyet 
Kabilde Ruslar ve İngilizlerlli, karşı- Birliği arazisinden geçilmek mecburi
laştılar. Diğer taraftan Sovyetlerin -tİ hasıl olmaktadır. Şangay'dan, U
muvaffakıyetli mukabeleleri Sinkian- rumşiye vakit vakit inkıtaat uğrıyan 
gın tamamiyle Moskovanın idaresine ve Almanlar tarafından işletilen bir 
düşmesiyle neticelendi. de tayyare postası vardır. 

Sinkiang'ın vaziyeti Entellicens Servis iş 
400 bin mil murabbaı araziden iba- başında 

ret olan Sinkiang vilayetinde iki mil- 1930 dan evvel, miralay Şomberg 
yondan fazla nüfus yoktur. Burası isminde İngilizlerin Hindistan Entel
bir vakitler Asyanm en zengin mın- licens Servisine mensup mütekait bir 
takalarmdan biriydi. Hatta Cengiz asker, kendisine kaşif süsü vererek 
Han da başlıca müstahkem mevkiini Sinkiang'da faaliyette bulunmakta 
burada kurmuştu. Son asırlarda git- idi. Buralarda ilmi tetebbü ile meş
gide artan şiddetli bir kuraklık, bir- gul olan İsveçli kaşif Sven Hedin ha· 
çok şehirlerin terkedilmesini intaç et- tuatmda 1928 de bu İngiliz mirala
miş ve kum sahrası gittikçe araziyi yının Sinkiangı ikinci bir Efganistan 
istila etmeğe başlamıştır. Burada çok yapmak için çalıstığım Urumşideki 
zengin madenler olduğu tahmin edil- Çinlilerden duyduğunu yazıyor. 
mcktedir. Fakat bunların hakiki vüs- • 1931 den sonra birçok Japon ajan
ati hakkmda kat'i bir rakam vermek larmın Sinkiang'a İslam hacıları kis
mümkün değildir. Bununla beraber vesine bürünerek girdikleri de ma
bu vilayet Çinin bu bakımdan en zen- lüm vakayidendir. Japonyada müslü
-!İni değildir. Nüfusun kısmı küllisi, manhk mevcut olmadığına J:!Öre; bu 
islam dininde ve aslen Türktür. Ko- şekilde hareketin çok tuhaf oluğu da 
nuşulan lisan bir nevi türkçedir. Hal- göze çarpar. 
kın çok eski kafa taşıması Sovyetle· Bütün bunlara rağmen Sovyetlerin 
rin bunlar arasındaki propagandalan- nüfuzu, tamamivle ıktısadi olduğun
nın semeresiz kalmasına yardım et- dan hiç kırılmadan devam etmiştir. 
mektedir. Vilayet dahilinde çok az Gene bu tarihlere kadar Moskovanın 
Çinli vardır. Bunlar tüccar ve aris- Urumşide siyasi faaliyetlerde bulun-
tokrasi sınıfını teşkil etmektedirler. madığı da mevsuk sayılan malumat 
En fakir unsur eski Rusyadan kaçan arasındadır. 
beyaz mültecilerdir. Maamafih bun- Halbuki 1933 te bir buhran olmuş
ların bir kısmı Sovyet nüfuzuna kar- tur. Bir taratfan Ceneral Ma • Şun
şı müspet bir durum takınmamaları- Ying'in idare ettiği ve doğrudan doğ 
na bilfiil imkan yoktur. ruya vali Çin - Şu - J en'in orta ve 

Sinkiang'de son senelerde dönen şark Singiang'daki idaresine karşı tev 
entrikaların bütün tafsilatı ile bir bi- cih olunan müslüman isyanı; diğer 
lançosunu }"Clpmak, eldeki kısır ma· taraftan resmi Sovyet "Tass., ajan
lumatla oldukça güç bir iştir. Bunun- sınca.. da tekit olunan ve Kaşgar 1n
la beraber aşağıdaki tablo vaziyeti giliz onsoJosluğu tarafından idare e
iyice aydınlatmağa yarıyacaktır. dilen Kaşgar istiklal hareketi buhra-

1930 da Türkistan - Sibir}"Cl şimen- nın başlıca amilleri arasında sayıla· 
diferinin Sovyetler tarafından tam; ~ı- bilir. Ceneral Ma isyanı, mahiyet iti
lanması, .. ngiliz mahafilinde oldukça barile o kadar iyi anlaşılamamış ise 
endişe doğurmuştu. Diğer taraftan de, Çinliler ile müslümanlar arasın
Rusların bu şimendifer hattını bililti- daki eskidenberi devam edegelen kav 
zam Sinkiang hududuna kadar uzat- ganın bu isyanda tesiri olduğu mu
mamaları da göze çarpar bir hadise- hakkaktır. 
dir. Harici müessirlere gelince, bunların 

Sibiryanın idare merkezi Novo Si- İngiliz, Japon }"Clhut her ikisinin 
birsk'den Özbekistan'da, Aris'e ka- Sovyetlere karşı birleşik bir tezahürü 
dar Türkistan şimendifer hattı yüz olmak ihtimalleri kuvvetlidir. 
mil kadar Sinkiang hududuna muva- Ceneral Ma kuvvetlerinin elinde 
zi olarak takip eder. İngiliz silahlan bulunduğu ve bunla-

Eğer hakikat bu ise bu seyahat bir 
fiyasko ile neticelnmiş sayılabilir, 
hatta bir aralık doktor Lo tevkif olu
narak serbest bırakılması için Sovyet 
memurlarına müracaate bile mecbur 
kalmıştır. 

Bununla beraber vali Çin azledile
rek yerine Sovyet arazisine iltica e
den Mançurya gönüllüleri komutan
larından ceneral Şen - Şi - Çay geti
rildi. Gerek bu ceneral, gerekse diğer 
ileri gelenler ve onları takip eden 
binlerce asker Sovyet memurları ta
rafından çok iyi kabul edilerek hüsnü 
muamele gördüler. Bunlar arasından 
istiyenler Sinkiang hududuna kadar 
parasız naklolundular. Ve iyice teslih 
edilerek bu vilayeti zapta davet edil
diler. 

Sovyetlerin alakası 
Moskovanın Sinkiang hakkında git 

tikçe artan alakası bir manevradan 
ziyade bir ihtiyaç meselesidir. Orada
ki Japon ve İngiliz entrikalarına kar
şı Sovyetlerin lakayt kalamıvacakları 
muhakkaktır. Bu mütaleayı şu suret
le izah ve ispat etmek kabildir. Hali
hazırda Sovyet Rusyasmda öyle me
nabi vardır ki, bunları asırlarca istis
mar etseler bile, bitiremezler. Fakat 
harice istikraz yapacak mali kudret
te değildirler. Buna rağmen bilhassa 
şimali Mançuryadan atıldıktan sonra 

Ruslar Çin işlerine uzaktan yakın
dan müdahale fırsatı zuhur ederse 
bunu da elden kaçıramazlar. Bundan 
başka lngiltereye nazaran Sinkiang
da Ruslar kendilerine karşı tehlikeli 
bir üssülharekeye malik bulunuyor
lar. Ayni zamanda bu havali Japon 
manevralarına karşı bir "tampon -
devlet,, vazifesini görmekte ve Kansu 
yoluyla Çine bir geçit teşkil etmek
tedir. 

Japon harbiye nezareti doğru ola
rak Sovyet hududundan Hindistan 
hududuna kadar veSinkiang vilayetini 
bir yandan öbür yana k-adar kateden 
yollar yapıldığını neşretmektedir. İç 

Mongolistanda Suiyuan ile Sinkiang 
arasında Japonların kamyon ve oto
mobil nakliyatını temin etmiş bulun
maları da düşünülecek bir noktadır. 
Büyük mikyasta şose inşaatına lüzum 
görülmeksizin çölde motörlü vesaitin 
işlemesine elverişli yolların yapılma
sı büyük fedakarlıkları icap ettiren 
bir iş olmadığı için bu iş nispeten Ja· 
ponlar için kola~olmlılştµr. ~Y,oi ;za
manda Japonlara ait Peyping • Sui
yuan !2İmendif.erinia· de ıSinkiang'a 
kadar uzatılması hakkında Japon pro 
jcleri de tatbik mev~ konmak ü
zere bulunuyor. 

Sovyet hakimiyetine tevcih edilmek 
istenen Uiğer bir darbe de Fransız ve 
Belçik• s~rmayesi ile işliyen Lung -

----~ ____...,..-----· 

Hay şimendifer yolunun orta Çindea 
Kansu tarikiyle Sinkiang'e kadar 
temdit edileceği hakkındaki şayialar· 
dır. Orta Szeşuvandaki kırmızı Çin oı 
dularına gelince, gerek bunlar ve g~ 
rekse Kıveyşov ve Şcnsideki kuvvet· 
!erin Moskovanm Sinkiandaki ma• 
nevraları ile alakadar addolunması 
doğru değildir. Çünkü böyle bir ala• 
kayı ispat edecek elde delS.il yoktut4 
Kansunun arkasını dolaşarak Sinki• 
ang'a kadar inilerek bir taraftan Ja• 
pon diğer taraftan da İngilizlere kar
şı bir ''tampon - devlet,, vücuda ge
tirmek imk:inları, ancak harita üze
rinde kabildir. Çünkü buna muvaffak 
olmak için müslümanlarla meskun, V'• 

kısmen dağlık, kısmen çöl, ucu buca~ 
ğı bulunmıyan yerlerden geçmek la• 
zımgelecektir. 

Çin kırmızı ordularına gelince, 
bunların ceneral Şiang'ın tayyare fi
loları tarafından ergeç imha yahut da 
püskürtülerek daha gerilere çekı1m~ 
ğe mecbur edileceklerini tahmin yan
lış olmaz ki" bu sonuncu şey tahak .. 
kulC ederse bu kuv'vet1erin Sinıd~n
ge'a sarkmalarından korkulabilir. BU 
takdirde neticenin ne olacağını beıl 
kendi hesabıma tahmin etmekten i r " 
kinirim. Fakat bu netice ne olursa ol• 
sun her halde Orta Asya muamma
sında çok enteresan bir safha dabA a
çacağına şüphe _stmiyorum. 

C"rta Asya çıkmazında yeni hasıl 
olan karışıklık 1931 de Japonyanm 
fütuhata başlaması ve mevcut muva
zeneyi ihlal etmesiyle başlamıştır. 
Bu esnada, az çok gözden kaçmış ol
masına rağmen İngilizler tarafından 
talim ve terbiye edilmiş ve gene on
lar tarafından sil5.hlandırılmış Tibet 
askerleri de Szeşuvan daha doğrusu 
Çinlilerin Sze:uvan"dan ayırarak teş
kil ettikleri Sikang'ı ve Tibetin bir 
kısmını istila etmişlerdi. Diğer ta
raftan İngilizler Szeşuvan eyaletine 
ekonomik nüfuzlarını sokarak musli
hane bir surette buraya hullıl etmeği 
ihmal etmemişlerdi. Bu vakayiden az 
90lll'a Klıgar havalisindeki isyan da 

Bu hat boyundaki küçük istasyon- rın da Sinkianga Hindistandan aşırıl
lardan Urumşi'ye çok iyi olmamakla mış olduğu ve bilhassa is}"Clnın Sov
beraber, muhtelif otomobil yollarile yet aleyhtarhğı ıeklindc taazzuv et-

Yukarda ve aayla baıında: Karakurum çöllerinde rastlanan 
dolu bir mon~ra-

garip anıtlar. Altta: KafgarJcrn 
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Güneş, 
İstanbul Güreş 

~ Şampiyonuoldu 
Galatasarayın A takımı Güne- cün.,.yediaiklettedebirin-' 

Ş·ın B takımını 6 - 2 yendi :..:eı::::::.:::. 
Dün oynayamayan Güneş birinci takımını bilmem ama, eğer bu Galatasaray, 
bizim bildiğimiz Fenerbahçe ile karşılaşır ve dünkü oyununu oynarsa, Güneşin 
B takımının aldığı dünkü neticeyi dahi aramak vaziyetinde kalacaktır. 

{Dünkü Galataauay - Oünq 
maçının hikayesini qatı ya
zıyoruz. Yazının muharriri. 
ne bir Galat1,1araylı. ne bir 
&üneılidir, Fenerlidir] 

neai ıiiret fampiyonlujuna dün de. 
vam edilmiı ve bitirilmiftir. Miiaa.. 
bakalar tam bir intizam içinde ıeç 
mit ve ıenç hakemler takdire de
ten bir bitaraflık ıöatermitlerclir. 
Şampi1onluk müaabakalanna Gü 

ne§ten 17, Haliçten 4, Betiktat Ye 
Kaannpatadan beter, Topkapıdan 
2 olmak üzere 33 ıüretÇİ ıinnittir. 

Neticede yedi siklette el• birinci 
ıelen Giinet klübü 935 latanbul SÜ 

··~~ç sen~ var ki, bizim m91bur 
~•taaaray,,ı IÖl'memiftim. Naha. 

~et ondan ayn•.tbf bir parça olaa 
:C~ in de, üatakil takım ba!:•· laiçbir maçmı Myretmemiı • 

l 
ret f&lllpi1ona ohıuttur. 

31 punnla birinci olan Güneı • 
t. 1onra Haliç 4 punnla ikinci, 

1 Kaaanpaf& 3 puYanla üçüncü ıel • 

•• ,l>iinıdi Galatuaray • Günet kar
... -...., her iki takanı aabada 
~ bütüa apar ........... 
tile ...... , ... etmiık, kUYYetlerile dl 
~ ölçmek için mükemmel bir far 
lattı. Kaçmmak iatemeclim. 
t.-~- pazar, haYa süul, kalk • 
.._, ltUyoma ıittim. 
D_ ~tkoacla bir aandal1e1• iliftilll. 
.._tanı Sai tarafı ''Güaet,. liler 
~lar. Sol tarafın "Gal•taaaraJ,, 

tarmad.n .......,., öeecl•Mri 
~ oldujam ,.,.............., 
~ ıürültülerinden belli idi. Kar. 
~ lllrlıf "pleri" k--. beniz .... 
.... belİi etmiyen, clurpn bir kala
.._hkla yan dolu idi: iki tribünle 
taleride, .. ki Fener • Galataaaray 
~ ,.._, birkaç hinclm faz. 
~~~ aeyirci 71iım bayretiani cel • 

3-t üçte, eYYeli ''Günet" tMamı 
~1• ıeldi ve aai tribünle ıale. 
ti lerircileri tarafından tiddetle 
~andı. Henüz ha1ata dojan, 
j'-i tanmmamıt. hiçbir be:rnelmi • 
.. ~~ ~Ç ku:anmam•t bir takımın. İ. 
"11Ci kümeden birinci küme1e ıeç. 
~ Üzerinden daha bir ay ıeçme
;ıa. ae,in:i;i iN kacllır kamın •·ı. 
::. obnasma daha çok hayret ~ • 

...._. toara, .. tribüclm, GIM
~y tribiiDünclen bir sürültii 
~u. Bizim balkondakiler aJaia 
f:!'lılar. Yangeda oturan .. ki bir 
~:re: ''Ne oluyoruz?" dire 

~ - Galataaara1blar, .....,. V • 
•~orlarl 
bedi. M-....... ........ ... GaJa. t::•ridar lllhaya niçin ~ atıys. 

1. ? Kalktım. Saha1a 
•lctrm: Bir futbol ma· 

ıa İçia hasırl&DIDlft kireçle çizilmif 
~Ja, hakikaten IOI triltünclen, 
~~ ay.a atıycırlarclı. Ba 1..it 
1 ~ .......... aiain ........... --... ~ - . ''G .. ~ ....... yepyem u.un.._e.,t.1 

...... -........ claha sörmeclea Ye tam • 
~dan alkqlıJanlarm niçia daha 
le& oldujuma derhal kawadıa L. 
ı. •• ~ataaaray • Fener maçlarmcla 
~ aiairl....ıa.n " GalatuaraJ 
-~ı.a.. haimP , ........ ~ ta. 
~· etmeaiae .....,iJet .... 

~ 7=..:•::.. td::...-':::; 
tii.ı.' ~aba asım ,.killere sirmit 
;..-.._,ordu. ilk intibama. kuaca 
... olcta: Tikaindim ! 
......... aonra, Galataaara1lalar sa. 
t~ çıktılar ve yine aol tarafta• 
~ Fener takmtlarma kartı te. 
-._~ edilen o mahut "Ren re" 
-'"illa c:ıim cim,, ' "Bam ......... " 
~ aılnıma1a koyuldular. Bak. 
~I M.alcide de detifildlı ,.. f 
4~ \r nota, aJDi tempo! 

-.....laki arkad ... ı 
....._ ...... ~ deiitmemif ! Liri Galata· 
l\!!tt 
~~- •• hak-- clldiiii çal • 
~· ltqJıyan OJUllU HJN sirİf • 

Galatt1Mra7 tribününd• dünlrü t.aalaürattan bir •öninÜf 

lraçmlı. 

Ve IOI trmün ıenit bir nefes aldı. 
Galataaaray, ilk ıolden bu suretle 
kurtuldu. 

Galataaarat o ıolden, Giinef b.a 
ıolden kurtuldu, kurtuldular anı • 
ma, OJWI bqbyalı oll b-:t dakika 
oldaju halde, claha ae bır pas, ne 
bir -.... ne bir süzel wruı, ne bir 
derilllins, ben biç bir te>' ıörmü
, ..... Ye oyunu aririıen uhaıda ..,. 

..,.. --- ecli,..4-. 
Bu eanacla idi ki, Galataaara1ın 

llir .. tanu Günetin kalec:iai tuttu, 
iade etti n tam bu anda hakem dii 
düiii çaldı, penalb Yerdi. 

Top, on iki uwtavya konclu, her
kea ~idi. Şut Ye Giinet• ilk sol 
olthat 

ilk ıol oldu Ye eol taraf birdenbi 
... bJ'natb. Ardı ...., .oa trilaıün, 
eıki bayramlardaki Cinci meydanı 
ıibi, ıörülecek h ... almıftı. Tribün. 
«teki teısahiratl\-ealuachr1d 'OJ'W'd
\dl ..... etl--6 buldatwn için, 
.......... ......_,...... deiito 
tinlim. ........ eol trib6ne bak .. 
Wıeinfelerin41efl MtltAt ~· 8a.. 
ruı enfea bir miifahede noktaaı idi: 
Buradan hem Galataaaray • Giinet 
maçını, hem de futbol aeyircisi de· 
ailen acaip mahlukun kendinden 
ıeçince neler yapahileceiini ıöre • 
oek, etlwcelt, siilecektim. Nud ? 
~: I• ıolÜla riiincWci ·

killeri sülünmi1ecek ıibi deftld.i. 
S.Jircilerin bir kamu tuhaf bir kora 
he1eti halinde anlatılmaz bir mart 
okuyer, bir kmm daha haYa karar. 
-- ,._. ~ suretile " Al· 
lala Allah... Güpesündüa .., diye 
- ,..., .... ?" .,. .......... 
lullarmclan fÜpbe1e dütürü:ror •• 
bir a.lm İM deJ'Deklerin ucuna aJ. 
.Uar talnuk •• bo,una ayağa kal. 
................. prip Wr ayin ic 
ra ediyorlardı. 
Arkadafıma: - Bu kadar tuhaf 

OJUll riirmeclim ! Dedim. 
Arkadqım: - Bu oyun batka 

07Uft t Dedi •• bu eanada eski bir 
sporcu afina kulaimıa eiilerek: 

- Aama ne maç! Di1e fıulda • 
dı Ye demete kalmadan IOhamda • 
• blstı: 

- Allah maç eJliye ! Ben ıine • 
ma1a ıldiyorum. HOK• kal! Dedi 
..... Gitti. 

Tep arta1a ıelcli, hakem düdük 
çal•1, maça de.am etti . 

• 
Neaini anlata,._? Anlatacak ye

ri ~ ki, anlata,.m. Kıaacaaı fU ki, 
Paalbdan ilk ıolii kazandıktan 
bet on dakika aonra, Giinet oyuncu 
lanmlan ltiri bir favul 1apb. Gala • 
tuara,blar ltir frikik çektiler. Top 
kale:re pti. Kaleci topu tuttu am.. 
ma, i7i ltloke eclemecliii için. biri 
,.etİfll, YWClu, llliDci sol içs sircli. 

lbci rol n tabii... T eaahirat ! 
Z.... din ımç ıörmei• deiil. te

atıhirat ae:rretmeie ıitmit ...,. ... 
Yani aleliaul mart okUndu, aalaa • 
ya ay.a atıldı, ... birkaç feaer tla • 
ha J&kblar. 

A1akta -.çı H)'l'eden Ye ıpor it 
lerianisin a&JID id&NcileriQden bir 
aataı 

- Yahu .•• Ben sönniyeli itin ti. 
ptn tarafı dehfetli ilerl ... it· Bu 
-.ç cleiil. "Rnm"! k"itesi -
kötü ciuinden •mma, sarar ırok ....... ,..... 

Declim. 
- O,lel Çocuklar •ileniyorlar! 
Dedi. 
Ne ,.ı- aöıliJ.,-imı eilmceain 
~ ....... c:bm. 

Birinci devre, Galat ...... ym iiçün-
oii " &'Üllce llir ıolile bitti. 

Birinci dnre bittiii uman, oyun 
luakkmcla, edindiiim kanaat tu idi: 
Fena bir takım, kendiıine nazaran 
.... ,_ .......... mrla v-i• 

uirllfıyorclu. 

* 
ikinci devrede, iki taraf da bira• 

canlandı. Buna raimen, oyunun ne 
kadar tatıız olduju hakkında bir 
fikir vermek için ıize tU kadarını 
aöyliyeyim ki, dört ıösle aeyretti. 
tim halele, ilk kırk bet dakikada 
bizim o methur, o aevıili Nihadm 
-hakikaten Nihadı çok severim, çün 
kü onun eıki benıelmilel maçlarda 
ki deierli hareketlerini unut•••m. 
oyaadıflm '-tıetmemitim ele, onu 
ikinci devrede ıördüm ve kendimi 
tutam17arak: 

- A ... Nihat da oynu1or! 
Diye aealendim. ZaYallı Nihat! 

Zavallı eıki Nihat! Beynelmilel bü
yük bir oyuncu olarak Slly:yalara, 
Spartalara kal'fl hamle ettiii sün. 
ler söaimün öaiDe pldi Ye o clünldi 
çGllımii luıliae, -.... ......, ,... 
ibti,..J.....t .. ı.. haline a c ı d ı m 
()yunun hit,ı_.. az kllla, uki Ni
t.d titmit Ye kenarda dinlenmek ih
tiyaciyle ~ tel\etmitti. 
NMtcıtnn, -- .. ki 4ia .... 

enclen. 
Acımaya kalmadı, Galataaaraya 

bir penaltı ve Günef te bir ıol at• 
maz mı? Vaziyet 1.4. 
Bütım,yanwnda otuna bizim Galata 

aara vlı lamailin bu ıol hop•na ait • 
medi: 

- Ostat bu solü 1ememeli1di • 
niz? Dedim. • 

- Y .. emeli1dik amma 1edik üa 
tat! Dedi. 

Athnwkn, Calatıı•raylı Gündüz, 
rünün... .... ıcıliinü yaptı. Zaten 
Galat...-.ydan - .,. ... aai ... 
oyni1an SeDÇ kim iae, itte o, m.i iyi 
OJ'DÜ1orıcla Ye <'-al11Mara11 6 bu 
iki ıenç ıalip çıkardılar. Yokaa, bi
zim l1111ailin kulaima aöyleditim ıi 
bi, Galataaaraym A takımı Güne • 
tin B taJcsmından çok farklı bir o • 
yun ıöatermiyordu. Yani Galataaa
ray, ls•rtısına 7 oyuncuau ekaik bir 
ikin•İ küme takımı halinde çıkmak 
mecburiyetinde bırakılmıt olan Gü 
neti pena)b ıolile .... ayıp firikll 
ıolile açılan zor.ki bir yenilifle ye 
ni7ordu Ye bütün OJUDda, Galata. 
aarayın A takımı, bütün aeyirciler 
ıördü ki, Giinetin B takımı üzerin. 
ele, bt'i .-Ude, faik bir tesir , ..... 
tarak kendi OJWIUBU empoze ede • 
miyar ve ı.m llir hilrimiyet YÜcu· 
de ptiremiyordu. O da oynuyor, ba 
da OJDUYOI' Ye nİha:yet arada bir 
GüDetin B takmunm oyuncularm • 
dan biri bir hata yaparak Günet bir 
söl yi7or Ye arkumdan bunlar Ga
latuara1 hatlarım yararak a&JID 
Bay Avninin buzunana çıkıyorlar 
ve orada tecriibeaiz, acemi müha • 
cimler oldaldan için tutl.n İ)'i ça
ka.cnqorlar ve bin bir fıraat kaçın
yorlardı. Derken, Günetin B takı. 
mı, oyunun bitmesine on bet daki • 
ka kala, süzel bir ıütle Galataaa • 
raya ikinci ıolü atıvermeain mi? 

Bunun ~erine idi ki, bizim lama. 
ile artık kıydımı 

- Oıtat ! Bu l'Olü yemi1ecekti • 
niz! 

Dedim. 
lamail de bu fikin:le idi Ye mü • 

teeaairane 
- EYet iiatat! Y ememelirdik am 

... bir ittir oldu, lmeara Wana! 
Dedi. 

- Bir 19Y delil, Galıtaway Y•· 
el ......... ele, ~" - İlli sol 
yedi ! O.ler de onun iPa-... 

- Bilme• miyim iİltat ..• 
- Hiç ıcıl ,......._.1diaia! 
- Doiru üatat! 
Bu eanada Galataaara1 bir ıol 

attı Ye bizim arkadqın )'iizü sül • 
dü: 

- Galiba 8 olacak! Dedi. 
- 8 delil 12 olmalı amma, ıali-

t. oimuyaaıkl eledim, ,..... ...,. 
bede 2 ıol var, itte uıl onlar olma. 
malnclı. halbuki eldu. Zataa bu o. 

mektedirler. Betiktat Ye Topkapı 

birer puvan almıtlardır. 
GüretÇilerin aldıkları dereceleri 

ataiıJ• ,.aaıyoruzı · 
56 kilo: 
1 - Fnsi (Giinet) 
2 - Emaauel (Ginet) 
3 - Ekrem (Topkapı) • 
61 kilo: 
1-0mer (Ginet) 
2 - 0...... (Haliç) 
3 - Zeki (Giinet) 
68 kilo: 
1 - Yqar rGiient) 
2 - V ef'ak C Giinet) 
3 - Yorci (Giinet) 
.q2 kilo: 
1 - Saim ( Giinet) 
2 - Ali (Giinet) 
3- Panarot (Betiktaı) 
79 kiloı 
1 - Rısk (Güneı) 

2 - ~aaip (Haliç) 
3 - Mehmet Ali (Giinet) 
87 Kilo: 
1 - Mutafa (Giinet) 
2 - Zfilatü (Giinet) 
Alll'. ( 17 ,1 kilo) ı 
1 - llito (GIMf) 
2 - K-aı ( Giinet) 

yun, acaip ltir ~ Olması liznn.. 
ıelen teJler olmuyor da, olmamuı 
lazım ıelenler olu1or ! 

Di)'e ......... 
v. ~ -~ .pııaıa il 

Ullil, .......... maç bitti. 
Sol trilaia~en l&J&m hürmet bir 

mahluk oMatu tavır n harek"etin. 
den belli bir sat önde, bifük bir 
kafile arkada, atad1omun kapı....& 
ıeldiler. Bu aatm elinde bir fener 
J&DIJOr bir deyneiin ucunda ıali • 
ba cünet ldübünü temsilen, miina
....... ... zwdnn, &ıbt, bir .,. 

Ya siriiniJQr " a,...... --clillili Wr. Dn.a ,._,... TriWaü 
metUliade, IMa ati ...a.lıltNm : 

- Merhumu ....ı bilininia? 
Di7e - ..... l7iai JllPb, .... 

daki çocuklar baimhlar '" bir SÜ· 
rültü ile atad,....daa çıktılar. 

Bu aaretle oyun, rani tiyF"O. bir 
acaip Udun O Kamel~a allmuile 
kapanmıt oldu. 

• 
lıt• aize dinkü maçm hikay .. i ! 

AJDen, hatta tezahilrat kıamnu çok 
cıbiı. ç1iakii aadıtan içİ\t ac:mum. 
tan batka bir duyıum olmadıjı için, 
kaba taraflarını tebariiz bile ettir. 
meden naklettim. 21 .. nelik, eıki, 
metlıur bir takma • yahut o metbur 
tak..., ıölseU • .. .. )t.O , ... 
meli lbllnı.._ bir tlıkımı, 6-2 yeni· 
yor " MYİncind.ı ne Japacaiım ta· 
pnJWI 

Fakat mukadder bir aaal Yar ki, 
o ela ...... : "En mük.......a tekJile 
n ulan Nibadnu da içine alarak 
aaha1a ~ bir takımm, bir ta • 
n .. inin imaini bilınecliiimis bir ace
mi takımı :remneai,, beklenmiyen 
bir .. , mi idi? 

Ve Galataaara7 o takımı yenmek 
le Ve 4.2 sibi hiç te kuYYet Dİabetle
rİne uypn olına1an bir netice al • 
malda, kendini h.kikaten bu kadar 
ıüriiltüye deiecek bir netice almıt 
aa1abilir mi? 

V • dünkü B takmunı yenmekle, 
Galataaara1, hakikatte ''Günet,,İ, 
yani oyuncuları dün aahad• 07na • 
m&JIP tribünlerde oturan ve Gala. 
taaaraJID kal'fWD& çıkartılmayan 
-çünkü çıkartılmamalan içiu türlü 
m e • • 1 e 1 e r çenilmit olan • Mıl 
"Giinet,, i Jenmit aayılabilir mi? 

Fakat Galataaara1 için url dü. 
ıündiirücü bir batka .taraf ol.rak 
puumı da İfaret etmeli ki, eier 
c;.ı • .....,. ........ dün, Günetia 
B takımını 1enen Ye benim ıördü • 
tüm o takım İM, bu Galataaara1 ta. 
lamı, Giinetin .... talama .......... 
ne netice alabilir, bilmem " buna 
.......... ta ittm.m ..... - J&Yaf 
ça " kaWdanna IÖJIİ1eJim ki - Fe 
nerbahçenin kutuma çıkmıy~sör • 
ıünl•, Günetin B talnmmm dün a1. 
dıiı mticeyi ara 1 • c ak •• Öo 
püp bqlarma koyacak •asi1ete dü. 
ter.ler. , 

itte dünkii maçm biae ötrettiii ...... ~ ... 

•• • 

Halk Düşmanı ·: No. !_ 
OldUrUleceğinden Korkan 
Kad ınla Konuştum 1 

O bir İdam mahkumu gibi ölümün 

arkasından geldiğini biliyor ve siniyor 

Budapeıte 27 -
(Pariı - Soir'dan) Vi· 
yanada idim. Gece 
yan'lı telefona çağı
nldım. Po!is müdiri· 
yetindeki doattanm
dan birili idi. Bana : 

- • Derhal. Buda
peıteye ıidiniz Si
zin için fevkalide bir 
mevzu. Pqtede polis 
müdiriyetinde bir ar
kadafım var. Onu 
&örilnilnilz. S ı z e 
Karpat d a ğ l a r ı • 
nm tenha bir köyUn
de • bir adreı verir. 

- Peki ama orada 
ne yapacatım? 

- Bir kadm ile 
ıöriifecebiniz. Bu 
kadın Amerlkada 1 
numaralı halk diif
manı Dillinıer'm ev· 
nll çok sevdiği b
dın, sonra da en bü
yük dilfmanı olan 
Anna S.ıen'dir . 

- Anna Saıen mi? 
- Evet. Ganıate~ 

ler kralı olan Dillin- Oliinwlen ~ lıoılm: Anncı s,...,. I 
ıer'i çılpıcatma ınen, ıonra da o- Niçin yakalandı 
nu laıbn~ık yüzünden ele veren ita- _ Peki ne diye onu ihbar edip öl-
dın. Çok dikkate değer bir biklyedir dUrttünilz? 
bu. Yalnız kadını korkutmayın Çiln- _ Niçin mi? Çünkü onu ıeviyor • 
kil intikam alırlar diye milteımdi bir dum. Ben ona ihanet etmedim. A11l o 
korku içinde yqıyor ve onun için bu bana ihanet etti, ben de onu yakalar 
tenha köye çekilmiı. Haydi, vakit kay- tını. 

betmeyiniz. Dillinıerin küçük bir serveti vardı. 
Ertesi ıün, Peıteye uirayıp liztm o para ile küçük bir çiftlik alarak 

gelen haberleri aldıktan sonra or- çekilmek iıtiyordu. Gangsterlere ~a~ 
mantar içinde küçük bir köyün iıta- ti 1iddetli bir harp açrlnuttı ve ıçkı 
siyonunda trenden iniyordum. Bu kö- yasağı artık kaldınlıyordu. Artık ya
yiin iımini söylememete yemin ettim. pacak it te blmamıttı. En iyili na • 
Bunun ıebebi kolaycı anlatılır. Zira muslu bir bayata dönmekti. Beraber 
Anna Saıen bu köye aaklmnma4 için kualUDlf ve hak etmit oldufumuz bu 
çekilmiftir. lakin hayatı, o, bir bqka kadınla pay 

İki mavi göz lal""k istedi. O, bqka bir kadını sev 

"Granct Hotel" ismini tqıyan. bir 
bana indidl. Alçak tıavanh bir ıt'fada
yun. Burau otelin kabul Nlonudur. 
Büyük çai bir ıobada odunlar çıtırdı
yarak yl'f\JYor. 

Bir an tereddütten sonra Anna Sa
gen yanıma yaklaıtı. Sakin ıörün
mete ~u 
HH~~a hitap e'aer ııbi 

ona udece: 
- Bana biraz ondan bahseder mi

ainiz? 
Diyorum. Kadın uzun bir mücade

le geçiriyor, nihayet mağl\ip olarak 
bir koltuia yığılıı..or ve diyor ki: 

- Onu aeviyor!um. Evet, ıeviyor
dum. Ve zaten sevdiğim için ona iha· 
net ettim, ele verdim. Be:ı artık bir 
enku halindeyim. Durmadan seya
hat ediyorum. Unutmak için kaçıyo
rum. Yeniden bir hayata başlamak 
iniyorum. Fakat imklru yok. Nereye 
ıitaem,takip edildiğimi.tehdit edildi
jfi"d hiuedivorum Ditlinıer'i ele ver· 
diğim ıündenberi bir an olsun rahat 
yüzü ıörmedim. Korkuyorum, anlı
yor musunuz, korkuyorum. Beni ida
ma mahkum etmiş olan dostlarından 
korkuyorum. Ve bu hükmü nasıl ol
sa infaz edeceklerini de bilivorum. 
Halbuki saadet nedir? Bunu tatmq.
tım. Bu ıaadeti bana Di11inr.er tattır
mıştı. O zamanlar genç, nazik çalış
kan, inıanı teshir eden bir çocuktu. 
Bir centilmendi. Emin '.>hın. Ev\en
mek istiyorduk. Fakat zavallı Dillin
ger'i, masum olduğu hınızirkla itham 
ettiler ve üstelik te m;.hk\ım oldu. Iı
te facia o zaman başladı. 

Faciadan sonra 
- Onun hakikaten masum olduğu

na inanıyor muydunıu? 
- Onu aeviyordum, dedi. hıraız ve 

ya katil olmuı, benim için nıüaavi idi. 
- O da liz seviyor rııuydu ? 
- Ne diyonunuz ! Boıton Hapis-

hanesinden kaçtığı ıünü hatırlıyo
rum. Naaıl kaçabileceğini d~ ben dü
ıünüp, tasarlamıttım. Dillinıer ha· 
pisbanede tahtadan bir oyuncak ta
banca yapnuftı. Bununla gardiyan: 
tehdit etmi.f, ıardiyan aabic:i sanarak 
ellerini havaya kaldırmıttı. Ben, oto· 
mobille onu kapıda bekliyordum, gel
di, bana bir sarılıtı vardı ki.M 

meye bq1amqtı. Beni bırakıyordu. 
Kendisine dert yandım. 0, eüldü. Ben 
de intikam almak istedim. Polisle &ö
rüıtüm, anlattık. 

hıtikam ginü 
Sonra ona ıinemada bulutmak üze

re randevü •erdim. O ıün kırmızı bir 
tu~ej .&l:nVttirp. )kbadun ~ idi. 
Polia beni-&u~aleı' B'e kolayca tir'• 
nıyacaktı. Dilinger de bu rengi sever 
di. Dillinger beni gördü, gülerek yak 
laıtı. Bir an tereddüt ettim. Fakat 
gülütü. o kendisine dert yandığım za 
man gülüt. beni çileden çıkardı. Şim 
di Janıma ıelmitti. Ellinden çantamı 
düfiirdüm. Bu, polialere bir itaretti. 
Hemen etraftan yetiıtiler ve onu öı. 
dUrdüler. 

Bir an sustu. Tekrar mahsur hay • 
van balapnı almıftı. 

En büyük bir hizmet 
- Beni, Dillingerin dostlarının in· 

tilramından korumak için, mahkeme 
ıününe kadar polise tevdi ettiler. 
Mahkemede,reia Amerikaya en büyük 
hizmeti yapmıı olduğumu söyledi ve 
beni serbest bıraktılar. İhanetimin 
mükafatı olarak ta 15000 dolar ver • 
diler. Bet parasız olduğum için bu 
parayı aldım. Hem bu, Dillingerin ha 
yatının değeri idi. Fakat Şikagoda bir 
moda dükkanı açmak istediğim za • 
man, yirmi dört saat içinde öldürüle 
ceğimi bildirdiler. Kaçmaktan bat -
ka çare yoktu. İş aradım. Beyhude. 
Dillinıenn bazı hırsızlıklarında ıuç 
ortağı olarak itham edildim, ve Ame
rikadan, mahkeme reisinin kendisine 
en büyük hizmeti yapmıf olduğumu 
söylediği ayni Amerikadan hudut ha 
rici edildim. 

Para bitti, korku başladı 
- Peki timdi ne yapmak niyetin • 

desiniz? 
- Param da bitti. Bir kısmını yol 

da, mühim bir kısmını da Şikaıoda 
açmak teıebbüsünde bulunduğum 
dükkan uturunda aarfettim. Dillin • 
gerin dostları ise zengindir ve niha -
yet beni öldürecekler. Vatanım olan 
Romanyada bile rahat olanuyacağım.. 
Emin olunuz, artık uzun müddet ya
f&yabilecefimi zannetmiyorum . 

Anna Saıen kalktı. Başını çevirme 
den &itti. 

Birinci Küme Klüplerinin 
Maçlarındaki Durumu 

Lik 

Maç puYan 
Feaerbahçe 4 12 
Anadolu 1 11 
Günet 4 10 
lstaabulapor 1 9 
Galatuarar 3 8 
Vefa 4 8 
Topkapı 1 • Betiktq 2 6 
Beykoz 4 6 
EJip 4 1 
Sile,_.m,. 4 1 
HilU • ' 

attıiı 11"Ciiii 
24 2 

7 11 
14 8 

• 13 
16 3 
11 8 

7 13 
10 o 

2 18 
7 14 
4 11 
~ • 

caliıb ........ matlup 
4 
2 
3 

2 
1 
1 
2 
1 

' 

2 

4 
1 
2 
1 

1 
ı 

1 
1 
1 

ı 
3 

3 
3 
3 

' 
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Dünkü Ma.çta 
,, 

Objektifi TAN· . 

[R~simlerimiz Galatasaray - Giineş'in dünkü maçın- ı lerde, adeta bir ayva pazarına dönen Galatasaray tribü- ı maçtan birkaç çok heyecanlı sahneyi gösterir enstatı"' 
dan bırkaç enstantaneyi tespit etmektedir. Bu resim- nünde oturanların nümayişkar tezahürleri ile beraber taneyi göreceksiniz.] · 
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Zecri tedbirlere 
Karşı koymak 
İCjin tavsiyeler 

Lavoro F atiata' elan: 

"Fazla et yemek, eğer baılıcaaı 
deiilae bile; maruz kaldığımız ra • 
hata12lıkların ve bilhassa vaktinden 
evvel ihtiyarlamamızın ıebeplerin. 
den birisi idi. 

Eğer et vemeklerimizi azaltıraak 
daha uzun yasarız. 

Ciyornale d'/talya'dan: 
İtalyan kadınlarının cııızİp olma -

ları için Fransız kokularına ve tu • 
valet eıyalarına ihti,Yaçları yoktur 

"il Tevei'' elen: 

Bir eczaneye gittiğiniz zaman 
sakın lngiliz ili "lan almayın Bun. 
]ar hem gayet fena cin·dendir. hem 
de oniarı almakla paranızı halya 
ya dütman bi~ '!"emlekete ~ermiı o.. 
]urıunuz. fngılızlerden hıçhir şey, 
hatta dostluk bile aatın almayınız. 
Jngiliz mallarını paramızla ödüyo
ruz. doıtluğunu ise kanımızla öde • 
dik bile. 

"Ottobre" den: 
Müşterilere bir kadeh bile olsa 

ecnebi içkisi veren ot.eller! l?~anta
lar ve kahvelerin sahıplerı sılah al • 
tında bulunan bütün millete karşı 
tarif edilmez bir suç i§lemi§ olur -
)ar. 

ltalyaya pek çok Fransız gaze • 
teıi geliyor. Bunları okumayınız. 

Haber aldığım(za göre Bolonya -
ya giden bir ekspres treninin yemek 
li vagonunda, volcular • raıında bu 
lunan mühim bir tahsiyet, o gün et 
yenilmemesi icap ettiği halde, ken • 
disine bir biftek ıamarl&mıı ve afi
yetle de yemittir. 
Şu dakikaya 1relene kadar bu ha 

herin doğru olup olmadığını tahkik 
edemedik. Fakat eğer doğru ise bu. 
nu JrÖrüp te demiryollar idaresinin 
yüksek memurlarına haber vermi . 
yen herkes bu cürme ortak olmuı 
demektir. ~unu da ilave edelim ki, 
eğer biz orada olsavdık, bu mühim 
şahsiyet o bifteği yiyemezdi, 

"Gazetta del Popolo"dan: 
Atletlerden ko •ıcu Guerra, Bat. 

. teıini, Olmo, Piemontesi, Paristen 
ltalyaya dönmüşlerdir. Bu atletler 
Franıa ve Belçikada yanslara gire -
ceklerdi. Fakat zecri tedbirlere işti 
rak eden devletlP.re karın çıkarılan 
emirname mucibince kosmaktan 
vaz geçmiıler, geri dönmüşlerdir. 

''Tribuna"clan: 

ltalya kilisesi papas!an tarafın • 
dan zecri tedbirlere karşı alman 
mukabil tedbirler arasında şunlar 
vardır: 

1 - KHisf'lerde elektrik sarfiya 
tını azıı ltmak irin aksamları vauı
lan dini merasiml.:r mümkün oldu. 
ğu kad"r erken yapılacaktır. 

2 - Bavramlıı.r münasehetile ki · 
liselıorin elektriklerle donatılmasını 
tahdit etmek hatta bütün bütün kal 
dırmak. 

3- Köy papaalarını mümkün ol. 
duğu kadar benzin aarfeden nakil 
vaııtalannı az icullanmaya ve bun
lann yerine bayva. la hareket etti.. 
rilir nakil vaaıtalan tercih etmele
rini tavıive etmek. 

4 - Dini merasim için kullanıla 
cak her türlü tezvinat ve sairenin 
İtalya m11mulahndan olmasını te • 
min etmek 

5 - Kiliselerin dahili reııimlerini 
tt .. ıvan l'lrti~•lerine vaptırmak 

6 - s=mdiye kl'dar hariçten alı. 
nan eünlül.. ve halmumlarınrn bun. 
dan sonra ltalvan mamulatı ve 
mahsulündt.r olmasına dikkat et
mek.,, 

Fransız adaleti 
nasll temizlenir? 

MariQnne'clan 
Fransız adaleti iki büyük mesele 

hakkında hükmünü verecekti: Birisi 
mevcudiyetsizliğinden, kabiliyetsizli . 
ğinden doğan Staviski meselesi: öte
ki, daha ağır bir mesele, Milli mev
cudiyetsizliğinden, kabiliyetsizliğin • 
den çıkan ustaşi'lerin meselesi. 

lki sene hazırlıktan sonra. her iki 
rtıesele hakkında da adaletin kifayet
sizliği kendini gösterdi. Pariste adli
ye dairesinin Staviski işinde hakiki 
maznun olduğu fikri öniioe geçilemİ· 
yor ve ötede beride. Dubarry, Ha
yotte ve Romagnino'nun hakim mev
kiine geçerek Barnaud. Roux, Gaudel 
ve Canagneau'yu muhakeme ettikleri-

evişJ!v: ,Ar _ 
lel)/t\e le r ni gösterir karikatürler dolaşıyor. 

Bununla beraber, Leon Berard, 
Bordoda, hakimlerimizin korku ve 
limitten uzak tutulmanarı lüzumunu 
llcri sürüyor. Korku tarafı kolay. 
Hakimler layen'azildirler. •Fakat Kadm çalışam erkek oturup 
ümitten uzak kalmalarını pek anlı- ki ' bak f 
yamıyoruz. Umit sadece ilahi bir fa- ı çocu ara am. 
rilet değildir. cihanın temellerinden 
ve hayatın şartlarından biridir. Bir 
ınsan yaşadıkça ümit eder. ı 

Volter ~akim ~~Yi.~i.?ususunda .L~· 
on Berard dan bushutun başka diışu
niiyordu. Bu düşünüş, daha da az 1 
makul değildi. 

l•'"' tara gitmek ve oana me:,.~.:~ ır 
hugünhü deralerımi .. iki '!' sl·~İ,ııt• 
min edip evin iclar-.ainı >"' Jırl 
mektir. Haftada on dört saal """" 
verdikten aonra geriye lıala',' .;11ı 
timi yine çocuklar!m!n. •ıfbı.~~r.sİ 
hcurecliyorum. Evımızın ıç 1 bıı iı• 

ı yine bendedir. Fakat kocam. 1 111• 
leri çok baait aanarak ü?•r;t:.;r•yi 
mak, ücretli memur olduıu ;çill 
ele bırakmalı iatiyor. Bunıın ,,1ır 
ileri aürclüiü ael>ep ka~ınl: 11J;ıi• 
ğin artık müaavi oldu~u. b~lztıi" 
nin aenelerce çalıııp bıze ti 01Jıı-
6unclan aonra .cıranııt ben e 

Zadig iyi bir hakim · aradığı za. 
man, onları imrendirici, ihtiras uyan
dırıcı bir koridordan geçiriyordu. 
Koridodra bir sürü kıymetli taşlar. 
altınlar dolu idi ve hiç bir bekçi yok
tu. Koridoru geçtikten tonra büyük 
hir salona geliniyordu. Orada Zadig, 
hakim olmak istivenleri dans etmeğe 
davet edivordu. Ceplerini doldurmuş 
olanlar ağır adımlarla dans ediyor· 
!ardı. Dans edenlerden hafif adım-

Meşhın bir 
Stuvart Mil'in: 

fu ... " • ald•"1
• 

terbiy.. üstadı. Con K. y F. nin kocası burada ot biı• 
yor. Kadınla erkek bu hı.ısust~ 'birlıııtl 
de. ne başka memlekettt' bı~t b,ıc· 
muadili değildir . Kadını~ e'l/r~:trıar· 

larla ilerliyenler. korido~daki zengin
liklere gözleAni )ile çevirmiyecek 
kadar ahl!k ııatSbetine sahip olanlar· 
dı ve onlar hakim riltbesine layık olu. 
vorlardı. 

Bu u,uı. bizce mantığa ve beşeri 
tabiata daha uygun görün\iyor. Fran
sız adaleti, korku ve ümitten uzakla
ş:ıcağına. hSkimler diğer insanlar gi
bi tecziye edilip mükafatlandırılacak
larını bildikleri stiln temizlenmiş ola
caktır. 

"Eier ben hayatta bire.er yarat
hmaa bunun t•melini bana öireten 
anamdır. E•erim!n bütün fereli 
anama aittir.'' 

Sözünden kasdi çocukların terbiye
sile mükellef olanlar. onları yetistire
cek olanlar analar oldufuna ip.rettir. 

Terbiye sistemleri. havat ~ar•1n · 
nekadar değişirse değişsin çocuklar 
kadınlardan doğdukça bu değişmiyc· 
cektir. 

Halbuki Kuşdilinden K. Y. F. ile 
kocası arasında bu bahsin davası 1U· 
rüp ~idiyormuı: 
"Kocamın niyeti evde yan ~elip 

oturmak, olturnnl. nrmln ltir tlnllf 

tığı, kadının hakim oldugu t>a•1 

"1" d.. yanın ı call cemiyetler hcı "' . un d' ği " 
evi erkeg· in idare ettiğı. besle ' .... i~et· 

k - ceu• r 
kadrnın çocuklarma ba ugı ·yette 
yerlerinde var. Fa~at m~den;dıığıl
bunlara değil, erkeğın hakı~ ? ıcad• • 
evi erkek idare l"ttiği bestedığı .... i)'et-1 

kt - ce"' el 
mn cocuklarına ba 1J?1 tri•' 
lere dayanmış.tır. Biz de '::ıışıP er: 
cemiyetlerdenız. Kadının ç 11 !>'• 
keğin ev işlerine 'l/e çocukların t.ııt' 

• 1 •• t eder· Jtr ması aile nızamını a tus gel o 
erkeğin sıhhatı çalışmasına en 
vnrs:ı . O hıı!O<a 
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Daki~a 

Yugoslavyada Geniş Bir 
Umumi Af ilan Edildi 

'8elırad, 1 A.A. - HükUınetin teklifi üzerine niyabet konseyi, bir 
telle! af karamameai netrebniftir. 1250 aiyaaal mücrim bu'karamame. 
den iıtifade edecektir. Baaın kanunu ve orman kanunu mucibince ceza
!•. Ç&rpnut olan mücrlmler de ıe~l olarak affedilmektedir. Bundan 
latıfade edeceklerin &ay111 pek büyiiktür. 

Cenel aftan tu kimaeler istifade edemiyeceklerdir: 
L 1 - Yabancı memleketlerde bulunan ve memleketin mahkemeleri 

":turuna çıkamanııt olanlar. 
2 - Devlet aleyhine ağır auç iılemit bulunanlar. 
3 - Ca.aualuk auçu ile mahkUın bulunanlar ve ayrıca irtifa • auçile 

"-hkUıra bulunan dört kiti. 
'8u Genel af kararnameai bütün Yugoalavyada gayet iyi .k~rtılan.inııtır. 
le k•rarname Stoyadinoviç hükUınetinin proiramı mucıbınce memle • 
~t •iyaaal hayatının aağlamlattırılmaaı yolunda ileri doğru lltılmıt bü 

)ijJt bir adım ıibi telakki olunmaktadır. 

İtalyaya Fransanın T avassutile 
Yeni Sulh Şartları Teklif Edildi 

~li hududunda Habet ileri kolla. 
'i '~. \'eya çetelerinin belirdikleri • 

~oateriyor. 
) Şılllalde ve ıarkta iae bizzat ltal 
~~ıılar reami tebliğleri ile iyi bir va 
ı_ret iddia edemiyorlar. Faraza bu 
~kU haberlerde Auaaa ayaletinin 
~r llhii&lüman zenci aultanı olan 
•lıyanın elinde bulunduğu ve Mu 

~~i.de.n ltalyanların bu kıtaya doğ 
j' • ıç Jlerlememit olduktan ve Ala 
~ de Enda Mihael bu ltalyanlann 
~.!e toz çöllerinde hiçbir menzil 
~b yapmadlklarını, yalnız ku
cl b.atlannda ve oturulabilir yerler
c1:1c 111\inferit kuvvetler bulundur • 
) larını anlatmaktadır. Şimalde 
k~rlann ve lngilizlerin Mare • 
"la ~adoğliyoya Tana gölüne doğ. 
1 .hır ilerleme imkanı vermiyecek 
)eti de aıikardır. Binaenaleyh ltal. 
iç~Ya kendi iatec:liği cevabı verdiği 
~;il. hilmükabele ıulh teıebbüaünde 
~\ljllaayı arkalamak vaziyetini ka
~· eden lngilterenin ltalya ile Ha. 
tiat ••tana ne İtalyanın ne de Ha be. 
ı, •nın kabul ede:niyecelderi tart 
Q ~ •

1
unduracaff'IW;il ça 1röriilüyor. 

t ~de ne olacak? Evvela ambar
~ "'Abul edilecek, sonra bu kabul 
"&l~rı bir tehdit gibi kullanılarak 
.._. e11ıpoze edilecek. ve kabul edil 
a• 'eceği için ambargoyu tatbik bir 

l)'_!'et olacak. 
lıd un ıelen telgraf haberleri ata • 

•dır· l 1 .. ' 
~lh müzakereleri 
ltr londra, ı A.A - Siyasal çeven
bir' ~1hyan haf tanın. Habeı işinde, 
11111 <>nemeç teıkil edeceği mütalea
l>r dadırlar. Franaanın verdiği sulh 
t~fraınına Musolininin bugünlerde 

bp vermesi beklenmektedir. 
l>,t 11 itleri bakanlığı eksperlerinden 
1,/:sonun İtalyanın mukabil teklif
lıı ~~ beklemek ve onları Fransız -
ti~ ftlıı programı ile "'ukayese etmek 
oı:rc Parisde kalmak emrini almış 

Lalu haber verilmektedir. 
>ın 'lal ile Sir Samuel Hoar'ın bu a
lllc 0 n ikisinde Cenevrede müzakere 
~t~ıuu teşkil edecek olan petrol ü
ilt le ambargo konulmaaı meselesi 
'ti ~alyanın asgari sulh şartları me
tt,~~•nde müşterek bir hattı hareket 
tcltJ ıt. etmek üzere yakında görüşe-

crı üınit edilmektedir. 

ı.:~ çeuenler Ceneureclelıi ucri 
--~rler lıomitainin • laatta petrol 
~...,.4! ambargo Jıonulmuının lıa
~•bne.i talıclirincle tlahi • tlip. 
-., •. ilt rnüaalıerelerin •eyrini tak;p 
l,İl.:l.i!nı••i için bu ambar.,onun tal· 
lf 'lı telt:r edeb;f .. ,.e,; liJ,r:nJedir. 

alr a.,~s Ajansının Londra Aytarının 
!'t}' tnd.~ğine göre Almanyanın Cenev
~lt~ donüıü ve iki taraflı hava mi
tcltt~ı me,ııeleleri de müzakere edile-

ır. 

,ı1~an hükumeti i1e temasta bulun
frl\da iltere Dış işleri bakanlığı tara -
Ilı a~ :Serline gönderilmiş olan lngi-

ayı hali orada bulunmaktadır. 

ı> Sulh sartları ve teklifleri 
•ıııa •ris, l A.A - Fransa hükumeti 
~, llrlazlığın hududunu daraltma~a 
~b!er mümkün olabilirse petrole 
$aJrş rgo konmasının önüne geçmeğe 

lı' ltıtktadn. 
tilitranaa hükQmeti. Fransız ve In
!ıoıiiza~ksperleri arasında cereyan eden 
tt tc ~~1etin, kabul edilir mahiyet
~ ~l~flerin tanzimini kolaylaetır
dir. 1Çın, tcari edilmesini istemekte-

~- 'l'ant b' • 
4'1, l> ır antaıma hasıl olur olmaz 

lf eterson Londraya dönecektir. 

ttçc•bcr verildiğine göre, eksperler. 
ltaıyn teşrinievvelde hazırlanıp, fakat 
)etin~· liabe,istan ve mijletler cemi
~ 1 

tatmin edemiyecek görüldüğü 
,;~~-tçilen tekliflerin hemen tıp

uqırlamııtır. 

[Baştarafı birincide] 
Bu teklifler aranncla, ltalyaya 

bazı toprakların ve ezcümle Oga • 
denin terkedilmeaine karfılık Habe 
ıiatana deniz üzerinde bir mahreç 
ıJerilmeainin Jüıünülmüı olma.aı 
muhtemeldir. , 

Orta Habeıiatanla, kenar bölge. 
/er arcuınJa herhangi bir farkın gö 
utilmeai, gerek Habeı imparatoru 
nun ve gerek milletler cemiyetinin 
muhalcletiyle karıılaftıracaktır .Tig 
renin ltalyaya terki ele ayni muha -
lelete uinyacaktır. 

Taaarlanan planda, milletler ce. 
miyetinin kontrolu altında bir yar. 
clım mukavele.inin akdi de dahildir. 

Bütün noktayı naJUtrları laeaap 
ba katmı• olmak için, Franııa ltal
)lan planını sabıraızlıkla beklemek. 
tedir. Bu plônın neden ibaret oldu. 
ğu anlaşılınca, . hal ümitleri çoğala
cak ve beliti de petrola ambargo 
koymak meaeleai de aonraya bıra. 
kılacaktır. Ancak ltalyan teklifle • 
rinin, ambai'goJt; Cfet'J'fOl lNiiı et • 
ımek ihtimaliJuıjunan on aeki:ler 
lıomiteanin toplantıaından önce bU 
A'--:.,. ,./....-.,.. fll"H,..,.. .,.., _ _ ,,,'""' 

Bunun içindir ki 'M. Laval Ingiliz -
Fransız uzlaşma teşebbüslerini tesri 
etmek ve Sir Hoar ile bir an evvel 
buluşmak arzusundadır. 

2 • Zecri Tedbirler 
Roma, 1 A.A - Musolini, Vene

dik sarayında büyük harp ölülerinin 
dul karılarını ve annelerini kabul et
miı ve bu kabul sırasında bir söylev 
vermiştir. 

Duçe, bu aöyleıJintle .zeçri teclbir 
ferin ltalvayı ,;,üteeuir etmediğini 
çünkü ltalyanın aanrldığından çok 
daha laala lraynaklara malik bu • 
lur--'··~ •• .,,, "r .. lr'f.l:,,tir. 

Mussolini, demittir ki: Zecri ted
birlerin İtalyayı müteessir eden tara
fı, manevi cihetidir. 

Duçe, Cenevreyi. ltalyanın üzerin
de merhametsizce diri diri teşrih a • 
meliyesi yapılmakta olan bir anato -
mi aalonuna benzetmiştir. 

Avusturya ve Maca
ristanda endişe 

Viyana, 1 A.A - Havas Ajansı -
nın Viyanadaki diplomasi aytarı, A
vusturya - Macaristan çevenlerinin 
ltalyaya kaf'§ı tatbik edilen zecri ted 
birlerin tiddetlendirilmcsi ihtimali 
kar'§ıamda endiıe duymakta oldukla
rını bildirmektedir. Mumaileyh Göm
böt ile Kanyarun Viyana seyahatle
rinin bu mesele ile alakadar olduğu
nu ilave etmektedir. 

3 • ltalyada süel 
hareket 

Roma, 1 A.A - Fransa hududun
da askeri kıt'atın bir takım hareket
ler yapmıı olduğuna dair olan haber 
ler tekzip edilmektedir. Hudutt.a ya
prlmıı olduğu söylenilen hareketin 
Afrikaya gitmiş olan Assiyetta fırkası 
yerine birkaç tabur konulmuş olma
sından ibaret bulunduğu söyleniyor. 

e Pariı. ol A.A. - Son zaman
larda ltalvada yapılmıt olan esrar 
engiz süel hareketler hakkında iti
mada değer bir kaynaktan ataiıda 
ki izahat verilmektedir. 

Bütün Alp bölgelerinde bulunan 
kıtalarm vani aon manevralar mü -
nasebetiyle Brenner'de tahtit edil • 
mit olan 500,000 e ya.km ukerin 
kıt samizonlanna gönderilmeai za. 
ruri idi. Brennerde kıt ınevaiminin 
çok aert olduğu ve bu kıtalardan ha 
"Zılarının orada hüküm sürmekte o • 
lan soğuğa öyle kolay kolay muka 
vemet edemiyeceği kaydedilmekte. 
dir. Diler taraftan, Franaa budu • 
dunda ltalyanlar tarafından anor -
mal aaker tahtidi yapılmıt olduğu. 
na dair hiçbir haber yoktur. 

Cephelerde 
Durum 

[Baş tarafı 1 incide l 
te bulunmadıklarını ve İtalyanları 
mevzilerini terk etmeğe mecbur ede
cek kati taarruzlar vuku bulmadığını 
kaydediyorlar. İtalyanların mevzuu
bahs edilen geri çekilmeleri ya hava 
durumundan ve yahud ki iaşe icabın
dan ileri gelmiştir zannediliyor 

Habeşlerin Ualual'ı zabtettiklerine 
dair elan Harrar'da şayialar dolaş
maktadır. Harrar ahalisi, İtalyan cc
nub ordusunun hali hazırdaki vaziye
tini tamamı tamamına bilememekten 
dolayı asabiyet içindedirler. 

Ogaden halkı, İtalyanların, Harrar 
cenubuna doğru uzanmak fikrinden, 
belki de vazgeçerek, batı istikametin 
de Sidano ve Bali bölgelerine doğru 
ilerleyeceklerini sanıyorlar. 

Yine zannedildiğine göre, İtalyan
lar, harekatı ramazandan ötürü tatil 
etmişlerdir. Zira İtalyan askerleriyle 
dubaların çoğu Müslümandır. 

Henüz teyit edilmeyen bir şayia
ya göre İmparator Dessiye'ye varmış 
bulunmaktadır. 

Mus~ali cephesin
den çekilmediler 

Adisababa, 1. A.A. - İtalyanların 
Musaali mevziini terckettiklerine dair 
son çıkan rivayetleri hükumet teyid 
etmemektedir. Epey zamandır Aus
sa cephesinden bahsedilmediği kayde 
diliyor. 

Habe>ş mahafili, İtalyanların, vah
şi, çorak kızgın ve hemen hemen gay
rimeskun olan bu bölgeye girmekten 
şimdilik vazgeçtiklerini zannediyor
lardı. Aussa bölgesinde, yalnız ge
çenlerde Ras Getaşa tarafından doğu 
cephesi baş kumandanlığına tayin e
dilen sultan Yayonun vahşi kabileleri 
oturmaktadır. 

ltalyanlar tekzip ediyorlar 
Roma, 1. A.A. - Bir İtalyan kolu

nun Aussa bölgesinde hücuma uğra
yib 183 telefat verdiği hakkındaki 
Habeş haberleri yalanlanmaktadır bu 
münasebetle resmi mahafil Aussaya 
en yakın bulunan İtalyan kollarının, 
saltile 100 kilometre uzakta M usali 
dağı eteklerinde bulunduğunu• halbu
ki Aussa bölgesinin •ahilden yüzler
ce kilometre ötede olduğunu kaydet
mektedirler. 

Süveyşten gene asker 
geç1yor 

Kahire, 1. A.A. - Colombo, Piave 
ve Nazaryo Sauro ismindeki İtalyan 
vapurları 265 nefer, 352 amele, 1167 
amele ve neferi hamil oldukları hal
de Müsavvaya--gitmek üzere Pomait 
önünden geçmşlierdir 

Londra, l A. A. - Rickett'den 
evvel Habe,iıtanda bir petrol U.U
yazı almış olduğunu söyleyen Çertok 
ile Londra Habeşistan sefareti katip
lerinden Zafiro cumartesi günü Ame
rikaya gideceklerdir . 

Bu iki zata Adisababa hükumeti ta 
rafından hususi bir vazife verilmiştir. 

Çertok, bu seyahati müşavir sıfatiy
le yapmakta olduğunu söylemiştir. 

Uhdesindeki imtiyaz hakkında so
rulan bir suale cevaben Çertok, iki 1 
ay sonra işletmeye başlayacağını ü
mid etmekte bulunduğunu söylemiş- 1 
tir. Mümaileyh, bu imtiyaz aahasırun 
Habeşistan'ın Londra elçisi Doktor 
Martin'in malı ve 15,000 mil murab
baında olduğunu ve muhasamat böl
geleri dışında bulunduğunu ilave et· 
miştir. 

Mısır Yeni Bir 
Mücadeleye 
.Giriyor 

[Başı 1 incide] 

arasında müzakere edilen biTliğin ya
pılamadığına delil olarak göateriyor
u da Mısırda Arapça çıkan gazetele
rin hepıi uluıal birlikten &tefli bir 
dille bahaetrnektedirlel'. Diiel' taraf -
tan dün gece gelen telgraf haberleri 
bir IV,uır heyetinin de Uluslar Kunı
muna 1rönclerilmesine Veftde karar 
verildiğini bildiriyor. Bu karar da 
gösteriyor ki Uluıılar Kurumuna ka
dar götürülen yeni ve çetin bir mü -
cadele bathyor] 

Kahire, 1. AA - Veft Partisi, 
1923 temel yasasının tekrar kurulma
sı için yeni bir propaganda ve müca
dele yapmağa karar vermiştir. Bu 
m.ücadeleniıı mesarifi umumi bir iane 
ile temin edilecektir. 
Bazı çevenler, nasyonalist partinin 

Mısırın vaziyetini Uluslar Kuruluna 
bildirmek için bir delegasyon teşkili
ne karar vermiş olduğunu söylemek -
tc.dirler. 

11/"J."- Pafart•" v'"; ,s;;,,ı .. ,,; 
Kahire. 1 A.A - Dün a)cşam Na

has Pata V efd partisi tarafından ter
tip edilen bir talebe mitinginde demiş 
tir ki: 

"Mısır partilerinin birleımelerini 
istihdaf eden bütün gayretler, Mısır
da dahili bir heyecanlı durum tesis 
ve idame ettirmekten mcnfaattar bu
lunan Londranın ilham ettiği fesadın 
mahsulüdür. Bugünkü günde milli e
melleri temsil eden tek bir parti var -
sa, o da Vefd'tir • ., 

Royter İngiliz Ajansı verdiği bu 
haberlerin altına §U mütalcayı ilave 
etmektedir. 

Nahas Patanın bu aöylevi, bütün 

Zehirli Gaz Tehlikesi 

Mısır . halkı en büyük korku ve 
heyecanı zehirli. gazde buluyor 

Gaz Ve Uçak Hücumlarına Karşı BOyna 
Sığınak Yapılıyor, Maske Dağıtılıyor 

[Zehirli gaz tehlikesi bütün MISI
rı düşündürmekte ve uğraştır -
maktadır. Denilebilir ki, zehirli 
gaz maskeleri dünyanın hiçbir ye
rinde bugün, Mısırda olduğu ka
dar, günün meselesi değildir. 
Mısır hükumeti sivil ve süel uz

manlardan mürekkep birçok ko
misyonlar kurmuş ve bunlardan, 
en kısa zaman içinde Mısırın ze · 
hi li gazlere karşı korunması için 
bulacakları tedbirleri Sağlık Ba
kanlığı müsteşarı Mehmet Şahin 
J;>aşaya birer raporla bildirmele -
rini istemiştir. 
~ehram gazetesinin bu Şahin Pa
ta ile yaptığı bir mülakatı aynen 
alıyoruz :1 
Sağlık Bakanlığı müsteşarı bize de

di ki: 
- Boğucu gazler meselesini iki 

grupa ayı:mak lazımdır. Birinci 
grup ... Tıbbi ve tekniktir. Yarın gaz 
hücumuna uğramış olanları tedavi et
meye mecbur kalacak doktorlarımızı 
bu işi hakkile başaracak bir bilgi de
recesine yükseltmeyi hedef tutar. Bu 
n un için sağlık Bakanlığı müfettiş 
ve mütehassıslarından ve laboratuvar 
direktörlerinden kurduğumuz bir 
komisyona bu işi verdik. Vazifelerini 
bitirip raporlarını bana verdiler. Bun
cia muhtelif gazlara karşı yapılacak 
tedavi usulleri tamamilc mevcuttur, 
Bastırıp bütün Mısırlı doktorlara da
ğıtacağız. 

ikinci grup boğucu gazlere karşı 
müdafaayı ve gaz hücumuna uğra -
mış bir Mısır şehrinde ne yapmak la
zım geldiğini ka:arlaştırmağa memur 
du. Bu komisyona polis, itfaiye, sağ· 
lık, Hilaliahmer delegelerini memur 
ettik. Yanlarına bir de gaz uzmanı 
verdik. Bunun vazifelerde bize bir 
proje yapmaktan ibaretti. Verdiklerı 
raporu tetkik ettim, ufak tefek bir iki 
yerini değiştirdikten sonra kabine en
cümenine gönderdim. Bu projeyi şim
di hükumet te• kik etmektedir. 

- Baz eşaslarını bize bildiremez 
miıııni,.""? 

Gaz hücumlarına karfı maake -
lenmif Muıırlı bir kadın 

- Anlatayım. Projede gaz hücu
mu başlayınca herkesin ne gibi ted -
birler alacağı gösterilmiştir. Faraza 
mektepte ders okutan bir hoca. yol
da giden bir adam, evinde oturan bir 
aile, müessesesi amelelerle dolu bir 
fabrikatör neler yapmalıdırlar? Bunlar 
birer birer anlatılmıştır. Ayrıca hu -
susi bir yardım kurulu için bütçede 
bir fasıl a~ılmasını istedik. Kabine 
projeyi tasdik edince bu işle bizim ba
k~nlık uğratacaktır. O zaman ayn 

partiler arasında müşterek bir prog
ram üzerinde bir itilaf husulü için 
sarfedilen emeklerin suya düttüğünü 
göstermektedir. 

Nahas Paşa tarafından tertip olu
r.an mitinge iştirak eden l 000 den 
fazla talebe, hatibi şiddetle alkışla
mışlar ve Mısırın istiklalini elde et
mek için mücahedeye hazır bulun
duklarını söylemişlerdir. 

Mmrda ga2 hücumlanna J,arfl tlaiıtılan maakeleri tecrübe etlen 
bir hoca ve bir memur 

bir büro yapacağız. Yardım komite -ı ması da emredilmiştir. Lakin böyle 
)erini 'buna bağlıyacafız vt" bu büro - bir müdafaa "listeminin pratft !c:ry -

, nun itfaiye ve Hilaliahmerle aıkı bir meti olmadığı anlatılmııtır. Bana ka-

l teması olacalrfır. tırsa uçak ve :i'd'..--ı1an tehİ'ler-
- Ya gaz maskeleri? de harp meydanlarındaki kadar tch-
- Onları ve diğer korunma vasıta· likeli değildir. Zira bir şehir gerek l ların.ı da ~iz a~ıp satacağız. Yardım gaze gerek uçak hücumuna karşı bir 

ı komıtele. ıne gır:cek olanlara bu mas- ce phed~n daha ~ü vük bir kolaylıkla 
keler parasız dagıtılacaktır. l:f'ndinı koruyabılır . ., 

- Ya uçak bombardımanları kar - Şahin Paşanın söyledikleri bundan 
şısında ne yapacaksınız.? iharet. Her halde Mısır sağlık müstc-

Böyle hücumlar için düşünülmü' ~rı Mısırlıları daha fazla korkutma
vasıtalar az değildir. Birçok memle - mak için böyle konuımuş olacak. Zi
ketl~rde sığınaklar yapılmıştır. ra son süel kanaatlere göre uçak ve 

Yıne bazı memleketlerde yeni ya- 7c~Hi gaz cephelerden ziyade şehir-
pılacak evlerin mutlaka sığınaklı ol - lc-r için tehlikelidir. 

iŞimali Çin idaresi, Japonganın 
lstedi~i Şekilde Genişliyor 

[ Mancuko ile Dıt Mongoliatan 
arasındaki ıiyasa konutmalarının iyi 
bir sonua ulaıması üzerine Mon
gol - Mançu hudutlarında tam bir 
emniyetsizlik havası batlaınıt ve 
Mançut'ideki Japon dütmanı çetele
rin faaliyeti artmııtır. Buradaki du
rumun kötülüğünü ve Japonların Şi
mali Çinde yaratmak ist12dikler-i yeni 
dnletin minasmı daha iyi göze vur
mak için Tiyen Çin, Harbin ve Hon
kon"' ti\ r•kan muhtelif dillerdeki ğa
zetelerin bazı yazılannı alıyoruz:] 

Tiyen Çin'de çıkan Bahun Bao ad
~ı Çin gazetesi diyor ki: 

"Japon ordusu Mançuryayı dört 
yıldan beri işgal altında tutmaktadır. 
Burasını bir cennet haline yükselte -

1 ceği söylenilen projelerin henüz bir 
faydasını gören olmadı. Mançuri en 
korkunç bir tethiş rejimi içindedir.,, 

Güntf-. üc müııademe 
Harbinde çıkan Japonca Harbin 

Nişi iMşi gazetesinden: 
Sangari nehrinin geçtiği ovalar 

Mançurinin en münbit yerleridir. Mo 
gol çeteleri bilhassa bu ovalarda do
laşıp etrafa dehşet saçmaktadırlar. 
Japon ordusunun gönderdiği tenkil 
kuvvetlerine rağmen bunlar sırtlan 
sürüleri gibi hava kararınca inlerin
den çıkıyorlar. Bu mmtakada bulu -
nan Japon kumandanı General Sata 
askerlerile çeteler arasında hergün en 
azdan üç çarpışma olduğunu ve an
cak buraları ~özüvle v.örmüs o l a n 
bir adamın yapılan çete kavgalarının 
dehşetini anlıyabileceiini ıöylemittir. 

~,.ı.:s ,.vJ ... :~40() ı.:.: 

Mançuryada çıkan İngilizce Deyli 
Niyüz gazetesinden: 

"1935 yılının ilk sekiz ayı içinde 
Dairen yoluyla Japonyaya 2,200 ya
ralı Japon askeri gitmiş ve ayrıca 
1200 Japon ö1üsUnUn külleri ile dol
c:urulmuş Çan Çun Vazo mabedine 
gömülmüştür. 

Dün Uzak Şarktan gelen telgraflar 
da sunlardır: 

Şankhay, 1 A.A - Japon haber
lerine göre, Yin - Ju • Kang müsta 
kil hükfımeti Kupeikov'un kontrolünü 
ele almıştır. 

Dii'er taraftan, Şimali Çin merke
zi hükumeti baş kumandanı Sun • 
Şeb - Yuan, Nankin hükumetine bir 
telgraf yollıyarak. Hopcy ve Çaha il
leri ile Pekin ve Hentsin şehirlerinin 
mümkün olduğu kadar çabuklukla 
müstakil bir devlet halini alacakları
nı bildirmiştir. 

Pekin, 1 A.A - Japon ataşemili -
teri Takaha~i. istiklal hareketinin Ça 
har ve Hopeye geçerek Şuang - ung • 
Şami ve Suiyuan'a kadar sirayet ede
ceğini tahmin ettiğini Havas Ajansı
na söylemiştir. 

Ataıemiliter, istiklal hükQmeti ' Ja
r.onyaya karşı dostça bir vaziyet ta
kındığı takdirde Japonyanın gereken 
bütün yardımlarda bulunacağını te • 
yit etmiştir. 

Çin resmi şahsiyetlerinin Havas A 
jansına söylediklerine göre, General 
Şung - Şeng - Uan Nankinden tali • 
mat istemiştir. 

Eski bir öğretmen öldü 
Yurd':.ln kültür hayatına 40 ıet\e 

emek •eren öğretmenlerimizden 
Pertemiyal liaeai resim muallimi 
Oaman Aaaf, müptela olduğu haa.. 
tahktan kurtulamıyarak gözlerini 
bayata kapamı•tır. Osman Aaaf, es
ki reaaamlar kurumu müeaaislerin • 
den idi. Bir müddet tıp fakülteai • 
nin etkali emraz reuamlığında da 
bulunmut. herkeM kenuini sevdir • 
mit bir tahıiyetti. 

Cenazesi bm .. iin Kızıltopr"ktaki 
evinden s11.at 11.30 da kaldmhıcak. 
namazı Zühtü Pata c:amünde lnlm
dıktan sonra Sahraviced:ueki ebe. 
di metfenine götürülecektir. Aile -
sine aabırlar diler. Taziyetlerimizl 
bildiririz. 
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Ekonomi • Piyasa - Borsa ,,._H-ika-ye.....-ı --·Ay·-P-a_r_ç_a_s_ı --- i 
Yazan: Peride GENCAY _J 

PiYASA HABERLERi 

Üzüm Fiatleri 

Üzüm Piyasası Sağlamdır 
Fiatler Yükseln1ektedir 

Kaliforniyada yağan şiddetli yağ
murlardan takriben 40 bin ton kuru 
üzüm zarar görmüştür. Bu suretle son 
aylar i5inde Türkiye ve rakip memle
ketlerdeki kuru üzüm fiyatlarında gö
zü çekecek yükseklikler kaydedilmış
tir. 

Ege mıntakasında son hafta içinde 
üz..ım piyasası biraz daha hararetlen
miş, Almanya ve lngiltereden fazla si
parişler alınmıştır . .lhraçatçıların tek
lif ettikleri fiyatları bu ülke alıcıları 
kabul etmişlerdir. Piyasa çok sağlam 
görülmektedir. 

Son hafta fiyatlarile bir hafta evvel
ki fiyatlar arasında 0,50 kuruştan 
1,50 kuruşa kadar fark vardır. 

Fiyatlar mütemadiyen yükseldiğin
den ve piyasa sağlam olduğundan 
üzüm kurumu fazla mubayaada bulun
mamaktadır. Kurumun piyasaya çık
tığı tarihten 12 - 11 - 935 akıamına 
kadar aldığı üzüm miktarı 21.568 çu
val, yani 3.062.656 kiloya baliğ ol
muştur. 

lnhisar İdaresinin 12 - 11 - 935 ak
şamına kadar piyasadan aldığı üzüm 
miktarı ise 7. 708 çuval, yani 1.094.536 
kilodur. 

Mevsim başlangıcı olan 17 Ağus
tos 1935 tarihinden 9 İkinci teşrin '5 
akşamına kadar İzmir limanından dış 
ülkelere ihraç edilen üzüm miktarları 
memleketlere göre aşağıda gösteril
miştir: 

Gittiği ülke Kilo 

Almanya 
İngiltere 
Hollanda 
İtalya 
Fransa 

Belçika 
Norveç 
Avustfırya 
Macaristan 
Polonya 
Litvanya 
Amerika 
İsveç 
Çek~>Slovakya 
Filistın 
Finlandiya 
Danzig 
Hindistan 
İsviçre 
Mısır 
Suriye 
Bulgaristan 
Estonya 
Yekun 

22.831.814 
10.899.939 
6.737.177 
6.543.500 
2.607.277 
2.508.044 

691.647 
267.578 
199.350 
141.264 
119.537 

73.555 
68.906 
34.585 
30.003 
29.5Z8 
20.100 
18.650 
15.182 
14.370 
14.005 
5.500 
5.195 

53.876.756 

Dıı piyasalarda durum 
Almanya kuru üzüm piyasası eski 

aajlamlığını muhafaza etmiş ve hatta 

oldukça kuvvetlenmiştir. Fiyatlarda 
geçen haftaya nazaran ki!'> başına or
ta heupla 2 kuruş kadar bir yüksek
lik vardır. Yüksek fiyatlarla birçok iş
ler yapılmıştır. 

İtalya piyasası tereddüt 
içinde: 

İtalya piyasaları siyasal durum do
layısile tereddüt içindedirler. Kuru 
üzüm üzerine muamele yapılmamıştır. 
Fiyatlar itibari olarak şöyledir: 7 nu
mara 170 liret, 8 numara 180; 9 numa 
ra 190; 10 numara 200: 11 numara 
225. 12 numara 250 lirettir. 

Yerli kuru üzümler aşağıdaki fiyat
lar üzerinden muamele görmüştür: 

Zibilbo di pantelleria tane çuvalda 
kentali 350 - 360 liret, kutuda 370 -
280 liret. 

lskenderiyede 
İskenderiye piyasasın.la son hafta 

içinde kuru meyva piyasası hararet
li geçmiıtir. Türkiyeden giden malla
ra rağbet fazladır. Hararetli muame
leler olmaktadır. 

Son hafta fiyatları: 
No. 8 3.2 - 3,5 Mısır kuruıu 
No. 9 3,5 - 3,8 

" No. 10 3,8 - 4 
" No. 11 4,2 - 4.5 ,, 

No. 12 4,5 - 5 
" dur. 

Diğer piyasalarda 
FRANKFURT - Piyasaya arzedi

len üzüm miktarının azlığı fiyatları 
yükseltmiştir. İtalyan ve diğer mem
leketler malları buna rağmen kolaylık. 
la satılmıştır. Hafta sonunda gelen bir 
vagon. Bulgar üzümü derhal ve yük
sek fiyatla alıcı bulmuştur. 

LONDRA - Gelen üzüm miktarı 
boldur. Yalnız Bulgar malı az oldu
ğundan Amerika üzümleri daha faz
la rağbet görmüştür. Fiyatlar düşkün 
devam ediyor. 
VARŞOVA - Üzüm müvaridatı 

fazlalaşmış olmasına rağmen fiyatlar
da yükseliş vardır. Bozuk gtolen bir 
parti Yunan üziımü tabii ~ok kınk fi-
yatla satıl~ı_ştı;., • , , 1 , 1 

ZOtif J.t - Piyasa muvafıktır. i:Jııl
garistandan, Yunanistandan ve İspar. · 
yadan gelen üzümler çok iyi fiyatlar· 
la satılmıştır. Hafta sonunda Abruz
zodan gelen bir parti mal cins itibari
le çok iyi karşılanmıştır. 

STOKHOLM - Bulgar üzümleri 
büyük rağbetle karşılanmakta devam 
ediyor. Buna mukabil Hollanda üzüm
leri müşteri bulmakta güçlük çekmek
tedir. İspanyanın Ohanes cinsi üzüm
lerinin barili en fazla 16 kurona satı
labilmiştir. 

Fındık Fiatleri ı iranda şeker 
ükselmekte Fabrikası 

Samsun mmtakasında 
fındık piyasası isteklidir 
İstanbul mıntakasında fmdık piya

tıası hararetle devam etmekte ve fiyat
lar sür'atle yükselmektedir. Menşe pi
yasalar fiyatları fop 58 - 59 kuruştur. 
Piyasanın gidişi sağlam görülmekte
dir. 

Samsun mıntakasında da fındık pi
yasası isteklidir. Fiyatlar yükselmek
tedir. 

Muhtelif merkezlerdeki son fiyatlar 
ıu suretle tesbit olunmuştur: 

Trabzon borsasında: 
Tombul kabuklu: 26,75 - 27,25 ku

ruş, tombul iç hazır fop 55 kuruı. 
Giresun borsasında: 
Tombul kabuklu hazır 23 kuruş, 

No. 18 

Polis Nikol 
MORIS LOBLAN 

- Prenses hazretleri, siz gene 
beni hırsız biliniz. Fakat bc:n ilk mer
haleyi geçtim. Bakalım, ikinci merha· 
leyi nasıl geçeceğiz? 

İki gün daha geçti, bir hadise ol
d~ Gerçi bu hadısede Nikolün par
mağı yoktu, fakat itine de çok yaradı. 

Bir sabah otelin birinci katındaki 
odalardan birinden gelip geçici bir 
Amerikan kadınından altın ve mücn 
her dolu bır kutu çalındığı haber a
lındı. 
(Akşam haberleri) gazetesi ikinci 

basısında bu hadiseyi anlatıyor n 
hırsızların bu işte emsalsiz bir meha
ret ve soğukkanlılık göstermiş olduk-
larını yazıyordu.. . . _. 

Penses holdekı masasına ındıgı za· 
man bu gazetenin ikinci basısını dai
ma ~rada hazır bulur ve dünyada ne 
oluyor, ne gidiyor gibi, IHlyfalara şöy

ı. 

Iranda da bir endüstri planı 
hazırlanmaktadır 

Haber:: verildiğine göre İranda bir 
endüstri planı hazırlanmıştır. İran ha 
rice para vermemek için yeni şeker 
fabrikaları açmaktadır. Yapılan plan 
mucibince 1938 sonbaharına kadar 8 
fabrika faaliyete geçecek ve bu fabri
kalar İranın ihtiyacını tamamen temin 
edeceklerdir. 

tombul iç hazır 52 kuruş. 
Fiyatların daha ziyade yükselmesi 

ümit edilmektedir. 
Birinciteşrin ayı içinde muhtelif li

manlardan dış ülkelere gönderilen ka
buklu ve iç fındık miktarları ile kıy
metleri aşağıda gösterilmiştir. 

Evveli birinci sayfaya baktı. Otel
deki hırsızlık havadisini okuyunca, 
yan gözle biraz ilerde oturan Nikole 
baktı. Her halde içinden: 

- Hırsız rtıutlaka bu olmalı! di
yordu. 

Vaziyeti kollıyan Nikol, prensesi 
başı ile hafifçe selamladı, fakat muka
belesini beklemeden başını başka ye
re çevirdi. Prenses bu sefer hadiseyi 
teferrüatına kadar okumağa dalmıştı. 

Nikol şöyle düşünüyordu: 
- Şimdi aklınca, hanımefendi. be

ni . büyük hırsızlar sırasına kaydetti. 
Zengin otellerde işliyen hırsızlardan .. 
Eğer aradığım kadın bu ise, ki hiç 
tüphe etmiyorum, kendisine daha zi
yade hürmetkar davranmalıyım. Ah, 
bu benimkisi de ne cesarettir. O teki
ler itlerini gördilkten sonra sıvışıp 
gittiler. Halbuki ben sipsivri ortada 
oturuyorum. 

Bir aralık prenses ağzına bir sigara 
iliştirdi, yaktı, birkaç ncf es çektikten 
so~ra, elini geçen akşamki gibi en
sesıne götürdü. Saçlarının arasından 
bir ağraf çıkararak, Nikole göstedi: 

- Işte ağrafı buldum efendim. 
Nikol de cebinden kadının saçından 

BORSA VE Pi YA SA ......--·-··----................. ......... 30 ıkinciteşrin Cumartesi 

PARALAR 
Al .. 

Sterlin 617,-
Dolar 124.-
20 Fransız Fran11 165,-
20 Liret 165.-
20 Relcika Franıı 82.-
20 Drahmi 22.-
20 lsviı;re fr. 812,-
Florin 12.-

20 Çek Kuron 93.-
Avu~turya tilin 22,-
Mark 33,-
Zloti 2'?.-
Penı:o 22.-
20 Ley 13.-
Leva 23,-
20 Dinar 52.-
Yen 32,-
hvec kuronu 31.-
Altm 9~9.-
Mecidiye 52.75 
Banknot 234,-

ÇEKLER 

Paris llzerine 
İngöJiz lirı>sı 
Dolar 
Liret 
Bclga 
Cenevre 
l.eva 
Florin 
Çekoslovaky ...... ronu 
Avus•urya 
fark 

Zlnti 
p.,.,co 
Ley 
D nar 
Yen 
c~rftl\Y .. t• 
İsvec;kuronu 

ESHAM 

h Bankası M!i
N. 

" '" H. Anadolu % 60 
" % 100 

Sirketihayriye 
Tramvay 
Bomonti - Nektar 
Terkos 
Reii 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmıınlı Bankası 
Telefon 
İttihat Değirmencilik 
Şark eMrkez Eczanesi 

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

815,-
84-
96,-
24-, 

• 36,-
24.-
24.-
14.-
25,-
54.-
34,-
32.-

940,-
53.25 

236.-

Kıpa•ıe 

12.06 
620,50 

0,79.43,50 
9,86,50 
4,69,59 
2,45,79 

64,39,75 
1,17,36 

19,20,82 
4,24,54 
1.97 ,35 
411.-

4 ~· 40 113,77,55 
34,tll.!J 

2 7150 tt.•• 
3,12,25 

0%.-
9,75 
9,85 

26,20 
42,50 
15,-
23,-
8,30 

14.50 
Z.20,-

8.90 
62,25 
23,50 

11,51) 
9,40 
4,20 

TAHVİLAT 
--------------~~ 

Rıhtnn 
Anadolu l ve il 

.. n 
Anadolu mümessil 

10,75 
,..f3,60 
44.50 
46,110 

İSTİKRAZLAR 
Türk Borcu 1 

" il 
,, .. III 

lstl~rıızı dahili 
Ercani 

25,27 
23.2S 
23,50 
23,60 
05.-

ZAHiRE B ORS A SI 

latanbul Tecim ve Zahire Borsaaın 
da dün muamele gören maddeler ıun
lardır: 

Cinai ICt. P. Miktarı 

ARPA 
Yemlik çuvallı 5,25 

BUÔDAY 
Sert 6,35 
Yumuşak 7,20 
Ekstra -.-Çavdar 5,32 

FINDIK 
İç sivri 51,-
Kabuklu -.-

CEViZ 
tç 
Kabuklu 

TİFTİK 
Oğlak 73,05 

YAPAK 
Anadolu kırkım -.-

YON 
Yıkanm11 (rliı) 61,-

BEYAZ PEYNİR 
Tam yaih 
Yarmı yatlı 
'lafsız 

-.--.--.-

.25 T. 

aldığı ağrafı çıkararak gösterdi: 
- Allah Allah, dedi, tuhaf şey ı Ağ 

rafı ben de buldum. İşte buyurunuz. 
Kadın şaşırdı. Böyle bir mukabele 

göreceğini beklemediği anlaşılıyordu. 
Fakat kendisine hlikim olmağa çalıs-
tığı da besbelliydi. • 

Nikol: 
- O halde madam, sizde bir çift 

ağraf varmış demek. İki ağraftan bi
ri kaybolsaydı, pek yazık olurdu. 

Kadın sigarasının ateşini tablada 
ezerek: 

- Hakikaten yazık olurdu, dedi 
ve muhavereyi kesti. 

Fakat ertesi gün Nikolu gene ay
ni mevkide buldu. Kollan ve omuzla
rı çıplaktı ve biraz daha serbest ta
vır takınmış görünüyordu. 
Kadın birdenbire ancak hi11edilen 

ecnebi şivesiyle ve temiz bir sesle 
Nikole dedi ki: 

- Kimbilir beni nazarınızda neka
dif acaip bir kadın addediyorsunuz? 

Nikol gülerek: 
- Hiç de acaip bir kadın addetmi

yorum madam, dedi. Sizin Rus oldu
ğunuzu bana söylediler. Prenses i
mişsiniz. Şu zamanda bir Rus pren-

KAŞAR PEYNİRİ 
'lailı 
Yaisız 

-.--.-
ZEYTİNYAÔI 

Ekstra 
1 İnci yemeklik 
2 inci Yemeklik 
Sabunluk 

-.--.--.--.-
NEBATlYAÔ 

Pamuk tasfiye 33,-
Suııam tasfiye 33,-
Bezir pi1miı -.-

Eks. Eks. 72 k. 
Ekstra 
1 inci vumu. 72 k. 
ı incı sert 

UN -
tn~s.-

900,
ıı~o.-
750,-

EORSA oısı 

' -

~·--------------------------
ÇAY 

(Kilosram heeabit.dir) 

Cava 
Çin 
Hindiı 
Seylan 

Kt. S. 
260.--.-
285.-
265.-

!Jl:.Ma< VE ENVAI 

(Kilo~ram heaabilt>dİr) 

Cıımlrk, kfüıebent 
Dörtköşe. Uma, yuva. 
Mıhlık. silme 
Potrel 
S'yah çember 
Yuvarlak (6 mm. ve atalı 

.. ., (oluklu) 
Siyah saç 
Karfiçe 
Çinko 

K,. S. 
-.--.--.--.--.--.-
16,-
11.50 
10,50 
27.-

DERt "İşlenmiş., 
(Kilosram heaabiledir) 

Köaele 

Sıirr 

M~da 

Meain 

Elvan .. 

I 
II 
1 

II 

x,. s. 
120,-
105,-
115,-
100.-

Beyaz ı;elı:me 

1 ad 
il " 
1 " n .. 

60,-
40,-
50,-
35,-.. .. 

s .. htiyan 

Elvan .. 
Beyaz 

Fi)'Or 
Beyaz 

" Piyanto 
Şan 
Galo 
Çamurlu 

! " 
il " 
1 .. 
il .. 

KİTRE 

75,-
55.-
50.-
55.-

(Kilosram heıahiledir) 
Kı. S. 

I 
ll 

-.-
115,-
95,-
54,-
45,--.-
20,-

PATATES 
(Kilosrım hHahiledir) 

Kı. S. 
Kaba 5,50 
Ekstra - Ekıtra 4,50 
Ekıtra 3,50 

Kı. S. 

Kt. S. 
360,-
-.-

350.-
360.-

Kş. S 
8.50 
7,75 
8,50 
7,SO 
9,50 
8,50 

16.SO 
12.50 
12.25 
28.-

Kt. S. 
150,-
125,-
125,-
110,-

115,-
45,-
90,-
45,-

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

Kı. S. 
-.-

125.
ııo.-
60,-
47,50 
35,-
22.-

Kı. S. 
67,-
6,--
5,

Kı. S. -------··---------
SABUN 

(Kilosram he1abileclir) 

Zeytinyaimdan .. 
Pirina yıimdan 

1 
II 

K,. S. 
24,50 -.--.-

SADEYAô 
(Kilosram he•abiledir) 

Urfa Taze 1 
11 

M;rd.in,"Diarbekir ve ayarı 
Enurum, Kars erinmit taze 
Erzurum, Kars erinmemıs taze 
Trabzon Taze 
Vejetalin Yerli 

Kı. S. 
25,50 
23.50 
18,-

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

Yumurtaların kırılma-

Her ha-ftabaşı Kızılçayda pazar ku- nın yolunu tutuyor .. En iri, pembe 
rulacağı günler, köylüler dağarcık- elmaları, üzerinfie bin bir çiçek kok~: 
larına mallarını yükliyerek, kasaba - su tüten yeni petekten çıkmış bal ıııı 
nın yolunu tutarlardı. melerini Ayparçasına taşıyordu. 

Kimisi pazarın kurulduğu Kızılça- Yine haftabaşı Karakoyunlulara 
yın geniş alanına toplanırdı.Kimisi de uğradığı zaman AyJ!.arçasını göreme: • 
mal dağıtmak için sokaklara dağılır, di, genç kızın yerine kapıya y~şl~~ 
kapı kapı uğnyarak yeni yayıktan çık bir kadın çıkmıştı çobanın getırdıi 
mış. kekik kokulu yağlarını, içleri şeyleri gülümsiyerek elinden alırkc:D 
pembe ışıklı taze yumurtalarını, çi - -- Haftaya çok yağ, yumurta ,~ 
çek kokulu sarı altm renkli ballarını, tir oğul ... Ayparçasının düğünü vaf• 
heybelerinden çıkararak ortaya döke- sofralar çifte kurulacak 1 Demişti. . 
tek alış verişe başlarlardı. Düğün günü Karakoyunluların evı• 
Karakoyunluların kızı "Ay parça - nin önü müthiş kalabalıktı. Hatta pa· 

sı,. son günlerde yeni bir satıcı edin- zar kurmaya gelen köylüler bile işi~· 
mişti. rini unutarak, evin önüne birikm1f• 

Bu, solgun yüzlü, siyah yumuşak çalınan sazları dinliyor, düğün c:viııC: 
bakışlı, boylu boslu bir çobandı. Haf girip çıkan kalabalığı hayran gözlerlÇ 
tabaşına kadar köyde davarları gü - seyrediyorlardı. . 
der, pazar kurulacağı günler ağası - O sabah çoban pazara inmerıııŞ, 
nın çiftliğinde derlenen taze yumur- düğün evine hiç uğramamıştı. . . 
taları, süzme balları heybesine yük- Akşama doğru idi ... Aktüller ıçiD 
liyerek Kızılçayın yolunu tutardı. Ay de, kumral örgülerinde gümüş telle! 
parçası her hafta uğraya çobandan a- parlayan taze geline, hizmetiçlerdc:,'1 
lacak çok şeyler buluyor, onu evin ge birisi yaklaşarak kulağına gizlice ~~ 
niş avlusunda önliyerek mallarını bi- şeyler söyledi. Genç kız, yüzü ha 
rer birer gözden geçiriyordu. çe solarak ayağa kalktı, odadaki ka~ 

Çoban yavaş yavaş dağda davarla- balığın keskin, mütecessis baktşla.li 
rını unutacak kadar dalgınlaşmaya arasında dışarı çıktı. Topuklarına ~ 
başlamıştı. şen duvağını eline dolayarak, aşa.-

Süzgün bakışlı, kumral örgüleri indi. "1 
boynuna altın zincirler gibi dolan - İç kapının eşiğinde çoban, siyah cı 
mış Ay parçasının ince hayaletini için zarmış gözlerinde nem, dudakları a 

9 de saklayan siyah yumşak bakıtlar dan kısılmış, onu bekliyordu. Oe11 • 

gözleri dalıp dalıp gidiyor, göğsü dar kız yaklaşınca, çoban, sesi titreyere~· 
!aşarak haftayı zor ediyordu. -- Kusurumu bağışla, Ayparçail ~ 

Delikanlının ateşini Ayparçası her Dedi, bu sabah sana yiyecek, içecc: t 
hafta biraz daha körüklüyor, gözleri- getirmedim, olmadı amma... işte • 
nin en siızme bakışlarını ona ayıra - mağanını unutmadım. i 
rak, billur kmlışlı ince sesile: Arkasını sakladığı bir yığın yaball 

- Ço1:1an 1 Ne getirdin bakalım bu kızıl goncaları genç kıza uzatıyord~ 
hafta da? Çiçekleri verdikten sonra, gözlerı t 

Derken sokularak onu tutuşturucu deki yaşlar, yüreğindeki ateşi bell.ı ', 
rüzgarının içine alıyordu. memek için bir hayal gibi, sessı'' 

• kapının eşiğinden çekildi. 
1 Karakoyunlular Kızılçayın zengin Taze gelen, çobanın ateşini renk Jı 

eşrafındandı; ve Ayparçası da onun !inde yapraklarına dökmüş bu kızıl ~ 
bir tek kızı; hem de kollarında altın- bani güllere uzun uzun baktı: so~.r 
ları şıkırda yan, güzelliği dillerde do- yavaşça onları dudaklarına götür~ıJ·. 
laşan, kasabanın en zengin kızı. Kızıl yaban gülleri, çobanın goı: r-

Genç çoban da bütün bunları bildi- yaşlarile ıslanmış olduğu için AyP~. 
ği içi, gözlerinde her hafta biraz da- çasının garip bir ateşle yanan du~a1~ ha derinleşen hüznü, kalbini biçak larrn'i hafif ve unutulmaz bir serırı 
gibi sıyıran ümitsiz aşkı ile kasaba- veriyordu. 
===============================================~ 
Berlin 
Ticaret odası 

Berlin Ticaret Odası 1935 ~ 1937 
devresi için bir çalJ!ma planı yapmış
tır. Bu plana göre oda, arsıulusal kar
teller, gümrük meseleleri, tecimsel 
propaganda, teknik banka mıntakala
rmın birleştirilmesi, matbuat istihba
ratının himayesi işlerile meşgul ola
caktır. Bundan başka iflas ve alacak
lılar hakkında da yeni bir anket açıl
ması kararlaştırılmıştır. 

ırakta ecnebilere 
Ticaret Yasak edildi 

Bağdattan Yeni Mersin gazetesine 
bildiriliyor: 

Hükumet; herhangi bir devlet tr 

ı · retbasından olursa olsun rakta tıca .,, 
le uğrapn biHlmum tüccarların 
hükumet hizmetlerinde bulunan ya• 
bancı memurların Iraktan çıkarıla~: 
ğına dair bir karar neşretmiştir .. ı:ı.~~ 
liz elçisinin, bu karardan Hintlı tUdJ 
carların istisna edilmesi teklifi fay & 
vermemiş, htikumet karann değıf t• 
rilmiyec~ini ve istisnalar kabul e 

maaı ıçın çare 
İngilterede bir tavuk çiftliği sahibi l talyanın çiçekleri miyecefini bildirmiştir. 

yumurtaları kırılmadan nakletmek Son gelen haberlere göre Muasoli-
için bir usul buldufunu iddia etmek- ni sebze, yemiş ve çiçek müıtahsilleri
tedir. Çiftlik sahibinin bulduğu bu nin ilk toplantısına başkanlık etmiştir. 
usule göre yumurtalar daha henüz sı
cakken, kabuğuna sert bir deri kapla- Bu toplantıda ıebze, yemiı ve çisek 

Erzrum • Sıvaı demiryolıl 
. ti1'' Erzurum - Sıvaa demiryolu ıı 

rzzmın yeni tertip tahvilleri k•Y~ 
devam ediliyor. Tahviller halk tar 

1 

cııt· dan çok fazla rağbete uğramakta . 
Kayıt müddeti birincikinunun bCfİ' 

masına yardım eden bir mahlulün içi- ticaretine karşı zecri tedbirlerin tat
ne batınlacaktır. Bu suretle yumurta- bikinden husule gelecek akıbetler tet
lar sarsıntılara ve az bir yükıe~likten kik edilmi~ ve alınması muvafık görü-

d~mele~ mubvemet gö~u~~tı~~~l~ffi~m~u·b~b·ı·l~t~e~d·~~·r~le·r~ı··n·c·e~Je~n·m~ı~·ş~ti~r~· ~~~~~~~~~~~~~~~~~ de bitecektir. 

sesi muvazenesi pek kararlı olmıyan 
içtimai bir varlık sayılır. 

- Olabilir. Hayat benim için ve 
ailem için öyle haşin geçti ki.. Çok 
mesut günler yaşadığımız için, dar
benin ağırlığını daha ziyade hissettik. 
Ben herkesi severdim, herkes de beni 
severdi. Herkese inanır, safdil, sevim
li, her şeyle eğlenen, hiçbir şeyden 
korkmıyan, daima gülmeğe ve şarkı 
söylemeğe hazır bir kızdım. Sonra 
bütün bu saadetin içinde, on be§ ya
şında nişanlandım. Çok geçmeden fe
laket yıldırım gibi başımıza indi. An· 
nemi ve babamı gözlerimin önünde 
boğazladılar. Kardeşlerime ve nişan
lıma igkence yaptılar .. Bana gelince .. 

Elini alnına götürdil: 
- Artık bunlardan bahsetıniyelim, 

dedi. Hatırası bile zihnine durgun
luk veriyor. Evet, hiç hatırlamak is
temiyorum. Bana gelince, ben haHl 
kendimi toplamış değilim. Zahiren 
belki sakin görünürüm, fakat içimde 
fırtınalar kaynıyor. Artık heyecan, 
keder ve endişe zevkini tattım. 

- Yani, hali sizi tedhiş eden bir 
mazinin hatırasını unutmak için, kuv
vetli heyecanlara ihtiyaç hissediyor-

sunuz. Eğer tesadüf karşınıza, şöyle 
hin oğlu hin, zeki birisini çıkana, bu 
adam tecessüsünüzü mucip oluyor. 
Bu da pek tabiidir. 

- Pek tabii mi? 
- Evet ya .. Siz o kadar tehlikeler 

geçirdiniz, o kadar facialar gördünüz. 
Bütün bunlar sizi hala öyle tehyiç e
diyor ki, kendinizi daima bir facia 
havası içinde buluyorsunuz .. Karşını
za birisi çıkarsa belli efmeden onun 
haline dikkat ediyor, yüzünde bir 
korku ve ıstırap çizgisi görmek isti
yorsunuz. Halbuki onun da herkes 
gibi keyifli keyifli sigarasını içtiğini 
gördüğünüz ve ıesinde hiçbir titre
yiş olmadığını işittiğiniz zaman tatı· 
yorsunuı:. 

Prenses bu sözleri çölde bir insan 
su içer gibi dinliyordu. Nikol bir la
tife yaptı: 

- Bilhassa madam. bu gibi insan· 
lara pek emniyet etmeyiniz ve onlar
da diğer insanlardan fazla bir fevka
ladelik görmeyiniz. Olsa olsa bu he· 
riflerin cüretleri diğerlerinden biraz 
fazla ve sinirleri de kafalarına çok mu 
tidir. İtiyat meselsi .. Meseli ıu daki
ka .. 

- Meseli §U dakika?. 
- Hayır, hiçbir şey .. 
- Ne var, ne oldu? 
Nikol iğildi. Yavaşça dedi ki: Si' 
- Benden biraz uzak durunut· 

zin için daha iyidir. al' 
Kadın biraz uzaktan bir vaziyet 

makla Jteraber, yavaş sesle sordıJ: 
-- Niçin? . ıi!' 
-- Aşağıda, solda şu simokinlı, t'lf 

lünç, şişman adamı görüyorını.ı 
nuz? 

- Kimdir ? 
- Polis müfettişidir. 
Kadın titredi : 
-- Y aaaa 1 • tııcl 
- Polis müfettiti Moleon. sır~ 

kat ta çalman mücevherat kutusu bıl' 
kında tahkikat yapıyor. Şimdi de e • 
rada, hölde bulunanları gözden ı 
çiriyor. ' 

Kadın, dirseklerini masaya d•~,t 
dı. ve elile kendisini saklar bi.r "rsr 
yet almamakla beraber, gözücıle. tıo' 
kolün geçirdiği tehlikenin uzer1 

bıraktığı teaJri görmek istiyordll· 
- Yavaş bir sesle: dl. 
- Haydi buradan gidiniz, de _.rJ 

r Arkatı 
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SİMAYİ YA~ATAN ~AYİHADİl'l. 
• 

Reve d'or 
E SAN S-lOSYON 

VE PUDRA 

---~ ...-- .,.u;, 

L.T. Pi VER~ . 
FARiS 

Parfümöri l. T. Pİ VER A. Ş .. İstanbul Şubesr 
Şişli Ahmet Bey sokak No. 56. Telefon =43044 

-
r ' Gençlik VE Kaynakları 

Gençlik ve kaynakları - yalnız hekimleri değil bütün yurd 
daşları ilgileyecek durumda olan değerli ve önemli bir kitap 
Içinde sağlığımıza ve dölermemize etkileri hakkında önemli 
Yazılarla «KISIRLIK, GEBELiK, DOGUM, ADEM! IKTI 
DAR, VE TEDI\ VlSt, EVLENME» gibi kuvvetli bir araştn 
nıanm özü olan yazılar vardır. 

Kitap açık bir dille yazılmıştır. Güzel basılmıştır. 75 kuru: 
gibi az bir fiyat konmuştur. Böyle ilim ve araştırma eseri vt 
kamuğumuzu ilgilendirir güzel bir eseri alınız. 

-Ekekon-· 

• • • 
GENÇLİK VE KAYNAKLARI: Bay M. Kamil Çakar bu e 

sas üzerine lbaşlıyarak tıbbi ve içtimai tedkikat ile, yaşın iler 
lenıesine rağmen, vücudun ve binnetice fikrin sağlam ve gen• 
kalması .hususunda bir hayli malUmat veriyor. Eser tıakikateı 
istifade edilecek bir hayli rnalfımat ve mütaleatı havidir 
İfadesi açık ve sadedir. Sağlam fikir, sağlam !bedende olduğı 
gibi sağlam millet olmak için de sağlam efrad olmak lazımdır 
kitab da işte bunun yollarını göstermek için yazılmıştır. Kitab 
böyle müfid gördüğümüz için okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

-Zaman• . . 
GENÇLİK VE KAYNAKLARI: Büyük bir zevkle okudu 

ğumuz bu güzel izerde; iç ifraz bezlerinin mühim vazifelerilt 
bunların bozukluklarında husule gelen tagayyürattan ilmi bir 
Şekilde !bahsedilmekde ve tenasül, gebelik, kısırlık gibi çol 
tnühim olan bahisler hakkında da en yeni malllmat ve resimler 
'nevcuttur. Karilerimize birer tane edinmelerini hararetle tav 
i'iye ederiz. -P()liklinik-• . . 

GENCLlK VE KAYNAKLARI: Genç kalmak ve yaşam< 
tUcünüz-ü artırmak için okuyunuz. -Cümhuriyet-• . . 
Fiyatı 75 kuruştur. Taşradan posta ücreti alınmaz. 

YEl\i KiTABÇI, Ankara caddesi No. 85 ,._ ___________________________________ J 

YUzün parlaklığını izale ve 
Cİidin güzelliğini idame için 

SABAH SAAT 2 DE TEKRAR 
PUORALANMAYA LUZÜM 
GORMfOI. BÜTÜN GECE v 

DAN5ETMİŞ. OLMASINA RACr 
MEN BURNU Hly PARLAt1IYORDU. 

tekrar tekrar pudralanmıya .. . . 
lUzu kt S b. k ·f · j uzun dans suvarelerınden sonra, hı-m yo ur. on ır eşı sı-

te yalnız bir defa pudralanmağı ve le kat'iyyen bir parlaklık izi bırak-

bununla teninizin tazeliğini ve yu- maz. Tokalon pudrası bin genç kızın 
fnUŞaklığını 7 saat koruyacağına e- nermin ve taze tenini temin, hiçbir 

tnin olabilirsiniz. "Krem köpüğü" 
erkeğin mukavemet cdemiycceği seh 

tabir edilen bu şayanı hayret cevher, 
har bir güzellik bahşeder. Hemen 

Şiıtıdi imtiyazlı bir usul dairesinde 
1' bugünden bir kutu alıp tecrübe edi-

0kalon pudrasile karı~tırılmıştır. 
l3u niz. Sair birçok pudralardan ne kadar suretle Tokalon pudrası diğer a-
d' 1 Pudralardan beş defa daha uzun farklı olduğunu görect!ksiniz. Çünkü 

fnUddet sabit kalır, en sıcak hava· terkibinde "Krem köpüğü" bulunan 

larda, en yorucu tenis maçlarından yegane pudra, Tokalon pudrasıdır. 
... 

Faı:fa itina ile bilenmiş 
ve yumuşakhğı sayesinde 
~UFLEKS biçakları en 
lnc<ı derinin üzerinde ka
tife gibi kayar. Bunlar iki 
t~rafh her nevi tra§ ma• 
lcınelerine uymaktadır. 

TRUFLEX 
AEG U.5. PAT. OFF 

REG. U.S. PAT. OFF. 

-e~ad es-~=MA=OE=INU=.s.~==-

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Satınalma 

KOMiSYONUNDAN: 
1 - Büyükdere Sahil Sıhhiye merkezi önündeki iske

le yeniden yapılan keşif mucibince açık eksiltme ile tamir 
ettirilecektir. Keşif bedeli 6 2 6 lira 7 4 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nakit işleri şeraiti umumiyesi, 
E - Yapı işi fenni şartnamesi, 
F - Hususi şartname, 
G - Keşif bedeli, 
H - Proje grafik. 
3 - İstiyenler bu şartname1 eri ve evrakı parasız ola

ak İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezi levazımından 
alabilirler. 

4 - Eksiltme 13 Birincikanun 1935 cuma günü saat 
14 te Galatada Kara Mustafa paşa sokağında İstanbul 
Limanı Sahil Sıhhiye merkezi satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 4 7 lira mu
vakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesi
kayı göstermesi lazımdır. 

A - En az 500 liralık buna benzer isi yaptığına dair 
İstanbul Nafıa müdürlüğünden tasdikli ehliyet vesikası 
göstermesi lazımdır. ( 7 5 3 4) 9838 

lıs-;;;:;,ul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonu ılanlarıl 
İstanbul levazım yollama ı ma komisyonunda pazarhk

müdüriyetinin Sayyat ro- la alınacaktır. Hepsinin tah
morkörünün makine, tekne, min bedeli 3790 liradır. Sa
kazan, elektrik aksamı ta - deyağınm son teminatı 405 
miratı 9-12-935 pazartesi lira zeytinyağı ve sabunun 
günü saat 15 te Topanede son teminatı 163 buçuk lira
satmalma komisyonunda ka dır. Şartnameleri komisyon
palı zarfla eksiltmesi yapıla- da görülebilir. İsteklilerin 
caktır. Keşif bedeli cem'an be!Ji saatte komisyona gel
yekun 10726 lira 49 kuruş- meleri. (305) (7549) G895 
tur. İlk teminatı 804 buçuk *** 
liradır. Şartnamesi ve keşfi Hastaneler için 1 O adet 
her gün komisyonda görü- büyük kapaklı kazan, 20 a-
1ebilir. İsteklilerin istenilen det küçük kapaklı kazan, 
vesaiklerile tekliflerini ihale 6000 çorba tası, 20 büyük 
saatinden bir saat evvel ko- kevgir, 20 saplı kepçe, 200 
misvona vermeleri. kapaklı bakraç, 2000 ala-
(290) (7416) 9874 minyon su kabı ·l O bakır se-

* 11- * maver. 20 çamaşır leğeni 20 
İstanbul Levazım amirli- yağ tavası. 30 büyük süzgeç 

ğine bağlı kıtaat için 30 ton 20 küçük kevgir ı 00 kuşha
gaz yağı 9-12-935 pazartesi ne tencerenin kapalı zarfla 
günü saat 15,30 da Topa- eksiltmesi yapılamadığın -
nede satın alma komisyonun dan pazarlığı 5-12-9 3 5 per
da kapalı zarfla alınacaktır. şembe günü saat 14 te To -· 
Tahmin bedeli 7 500 liradır. panede satınalma komisyo -
İlk teminatı 562 buçuk lira- nunda yapılacaktır. Hepsi
dır. Şartnamesi komisyonda nin tahmin bedeli 9444 lira 
görülebilir. İsteklilerin ka- 60 kuruştur. Son teminatı 
nuni vesaikle beraber teklif 14 ı 6 lira 70 kuruştur. Şart
mektuplarmı ihale saatin- name ve nümuneleri komis
den bir saat evvel komisyo- yanda görülebilir. İsteklile
na vermeleri. ( 2 9 3) ( 7 4 6 3) rin belli saatte komisyona 

9876 gelmeleri. (302) (7551) 
*** İstanbul levazım amirliği 

ne bağlı kıtaat için 500 lira
lık pirinç unu 3-12-935 salı 
günü saat 14,30 da Topane
de satınalma komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. Son 
teminatı 7 5 liradır. 'İstekli
lerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. ( 3 08) ( 7 5 46) 

9892 

• • • 
İstanbul levazım amirli-

ğine bağlı kıtaat için 500 li
ralık nişasta ,3-12-935 salı 
günü saat 14,30 da Topane
de satınalma komisyonunda 
pazarlrkla alınacaktır. Son 
teminatı 7 5 liradır. !steklile 
rin komisyona g-elmeleri. 
(307) (7547) 9893 

* ~ 1(. 

İstanbul levazım amirli
ğine bağlı kıtaat için bin li
ralık irmik 3-12-935 salı gü
nü saat 15 te Topanede sa
tınalma komisyonunda pa
zarlıkla alınacaktır. Son te
minatı 150 liradır. İstekli
lerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. ( 306) ( 7 548) 

9894 

* * * 
Harbiye okulu için 3000 

kilo sade 2000 kilo zeytin 
yağı 1500 kilo sabun 4-12-
935 çarşamba günü saat 
15, 15 te Topanede satınal-

9896 

• • • 
Harp Akademisi ihtiyacı 

ıçin 6 ton pirinç, 1 O 
ton kuru fasulye 7 ton 
nohut 1 O ton bu~gur 18-12-
935 çarşamba günü saat 
15,30 da Topanede satınal
ma komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacak
tır. Hepsinin tahmin bedeli 
5 290 liradır. İlk teminatı 
396 lira 7 5 kuruştur. Şart -
name ve nümuneleri komis
yonda görülebilir. İsteklile
rin kanuni vesikalarile bir -
likte ihale saatinden bir saat 
evvel tekliflerini "komisyona 
vermeleri. ( 3 O 3 ) ( 7 5 5 O) 

9897 

* *. İstanbul levazım amirli-
ğine bağlı kıtaat hayvanları 
için 180 ton yulafı 3-12-935 
cuma günü saat 15 te Topa
nede satınalma komisyonun 
da kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur: Tahmin bede
li beher kilosu 6 kuruştur. 
İlk teminatı 81 O liradır. 
Şartname ve nümunesi ko -
misyonda görülebilir. İstek
lilerin kanunda yazılı vesi -
kalarla ihale saatinden bir 
saat evvel tekliflerini komis
yona vern1eleri. 
(301) (7552) 9898 

lstanbul Komutanhğı Satınalma Komisyonu ilanları 

Nisaiye laboratuvarları i
çin 4 7 parça alat açık eksilt
me ile alınacaktır. Muham
men tutarı 599 lira 90 ku
ruştur. İlk teminatı 44 lira 
99 kuruştur. Eksiltmesi 1 O 
ikincikanun 936 cuma gü -
nüdür. Saat 15,30 dadır. 
Şartnamesi her gün komis -
yanda görülebilir. Eksiltme 
~e gireceklerin ilk teminat -
larile birlikte belli gün ve 
vakti muayyende Fındıklı -
da satınplma komisyonuna 
gelmeleri. ( 7 S 2 5) 

9887 

• • • 
Haydarpaşa hastanesinin 

teşrihi marazi laboratuvar
ları için 58 kalem alat açık 
eksiltme ile alınacaktır. Mu
hammen tutarı 664 lira 94 
kuruştur. İlk teminatı 49 
lira 85 kuruştur. Şartnamesi 
her gün komisyonda görüle
bilir. Eksiltmesi 13 İkinci
kanun '936 pazartesi gunu 
saat 14 tedir. Eksiltmeye 
gireceklerin iJk teminatlari
le birlikte ihale günü vakti 
muayyende Fındıklıda satın 
alma komisyonuna gelmele
ri. ( 7 5 26) 

9888 

••• 
İç hastalıkları için 71 par 

ça alat açık eksiltme ile alı
nacaktır. Muhammin tutarı 
4336 liradır. İlk teminatı 
325 lira 20 kuruştur. Eksilt
mesi 1 3 İkincikanun 9 3 6 
pazartesi günü saat 13.30 
dadır. Şartnamesi hergün 
komisyonda görülebilir. Ek
siltmeye gireceklerin ilk te
minatlarile birlikte ihale gü
nü vakti muayyende Fındık
lıda satmalma komisyonu -
na gelmeleri. ( 7 5 2 7) 

988f 

• * • 
Gülhane hastanesi hayati 

laboratuvarlan için 119 ka
lem ala t ve malzemenin açık 
eksiltme ile alınacaktır. Mu
hammin tutan 2 8 1 1 lira 3 S 
kuruştur. İlk teminatı 21 O 
lira 8 5 kuruştur. Şartname
si her gün komisyonda gö
rülebilir. Eksiltmesi 1 O 1-
kincikanun 936 cuma günü 
saat 14 tedir. Eksiltmeye gi 
receklerin ilk teminatlarile 
birlikte belli gün ve vakti 
muayyende Fındıklıda satın 
alma komisyonuna gelmele
ri. <1528) 

9890 
• • • 

Kimya laboratuvarları i
çin 77 kalem alat açık eksilt 
me ile alınacaktır. Muham -
min tutarı 3 7 32 lira 30 ku
ruştur. İlk teminatı 299 lira 
92 kuruştur. Eksiltmesi 10 
İkincikanun 936 cuma gü -
nü saat 1 5 tedir. Şartnamesi 
her gün komisyonda görüle
bilir. Eksiltmeye girecekle
rin ilk teminatlarile birlikte 

ihale günü vakti muayyende 
Fındıklıda satınalma komis
yon una gelmeleri. ( 7 5 2 Q) 

9891 

••• 
Çatalca Müstahkem Mev

ki Kıt'at ihtiyacı olan ktş
lık sebzeden 7200 kilo laha
na 18720 kilo pırasa ve 
8 7 40 kilo İspanağa veril
miş olan fiat yüksek görül
düğünden açık eksiltme ile 
alınacağı ilan olunur. Mn
hammen tutarı lahananın 
403 lira 20 kuruş pırasanın 
1O7 6 lira 40 kuruş ve ispa
nakın 501 lira 12 kuruştur. 
İlk teminatları JahanaPrn 
30 lira 24 kuruş pırasanın 
80 lira 7 3 kuruş ve isp?'"'a
ğın 3 7 lira 58 kuruştur. Ek
siltmesi 3-12-935 sah e.-Urü 
saat 1 S tedir. Şartnarre!;i 
Komisyonda görülebih1. 
Eksiltmeye gireceklerin ilk 

teminat makbuzlarile be11i 
gün ve vakti muayyer rie 
Fındıklıda SatınaJma Ko
misyonuna gelmeleri 

(7494) 

--------------~--- ---

, 
- K VV(;TI 

~~ORM08if'j 
~--KUTU5UNOAN CIKAQ 

Aa.»EMI 1 "T IDAtC 

BELGEVŞEKLl(ilnE 

9370 

Devredilecek ihtira berah 
"Elektro - Optik işaret tertibatı., 

hakkındaki ihtira için alınmış olan 13 
Sonteşrin 1933 tarih ve 1771 numaıa
h ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk 

bu kere başkasına devir ve yahut ica
ra verilmesi teklif edilmekte olmakla 

bu huıuıta fazla malumat edinmek iı
tiyenlcrin Galatada, Aslan han 5 inci 
kat 1-4 numaralara milracaat eyle
meleri ilin olunur. 

9824 

Devredilecek ihtira berab 
"Nipıta ve glutenli mevat ım.'\li., 

hakkındaki ihtira için alınmış olan 4 
İlk kanun 1933 tarih ve 1759 numaralı 

ihtira beratının ihtiva ettiği hukıık bu 
kere başkasına devir ve yahııt, icara 

verileceği tr-klif edilmektr- olrr lr 

hususta fazla malfımaı .. tf:n • 
venlerin Galatada Asl:ıı h~ 

kat 1-4 numaralara mürac ı 
meleri ilin olunur. 
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ZL U --
Vitamin -Kalori -Gıda - Kuvvet -

LRI 
Sıhhat. 

§ -:::; ----== I --Pirinç - Buğday - Patates - Beyaz mısır - Arpa - Bezelye 
Yulaf - Mercimek - irmik - Çavdar- Badem -Türlü özlü unlan 

-------·----== • --ÇocuJrlarınıZa yediriniz. tstedikferini ve sevdiklerini bıktmrmayarak değiştire değiştire yediriniz. Vitamini ve 
kalorisi ~ok olan bu mükemmel, özlü unlarla yavrular1nız neşeli, sıhhatli, tombul, kanla, canh olurlar. Çabuk 
büyürler, Çabuk diş Cjıkarsrlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar. Hasan özlü unlarile yapılan mahallebi 
ve CjOrbalar1n ve tatlıların ve pUrelerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. Hasan özlü unları nefasetini 
on sene muhafaza eder. Daima tazedir. HICj kurtlanmaz hiCj bozulmaz. Taklitlerinden sakınınız. Başka 
marka verirlerse almayınız ve aldanmayınız. Taklitlerinden sakınınız. Hasan markasına dikkat. Hasan 

--::::: ---::::: ------::::: ::::: -== -deposu; Ankara, lstanbul, Beyoğlu 
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250 gramlık ambalAJ 

T U R Y A G saf, hazmi kolay n bütün yemf'kler 

iç n kullanılan m· kemmel bir nebati mutbab yaı}adır. 

Çok idart>lı olup, ate, tuirile tebahhur edecek hiç b.r 

maddt>yi muhtevi değıldır 

Kt nd · ambalajında bir kaç ay taze oJarak muhafaza 

edılt>bi1'r 

Saf oebati TURY AG ıle piş rilen yemekler çok lezzetli 

olur. 

TüRl.<iYE YA VE MAMUlATI 
5,QN.6.Yii LiMiTED ŞiRKE Ti 

istanbul • izmir 

Devlet Demiryollan ve Limanları işletme 
Umum ldd.resi ilanları 

Muhammen bedeli 27 564 lira olan yük ve yoku va
gonları yedek aksamı 16 İkinci Kanun 19 3 6 Perşembe 
günü saat 15,30 da Ankarada İdare binasında kapalı 
zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2067,30 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekli~erini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine verme
leri lazımdır. 

Şartnameler 13 5 kuruş mukabilinde Ankara ve Hay
darpaşa veznelerinde satılmaktadır. ( 7 5 8 O) 

Kleinwanzleben 
Tohum 

Türk Anonim Şirketinden: 
1935 yılı birincikanununun 5 

inci perşembe günü saat onda 
Şirketin Bahçekapı, Taş handa
ki merkezinde fevkalade surette 
toplanacak olan heyeti umumi
ye içtimaına şirketin hissedar
ları davet olunurlar. Işbu içti
maa iştirak etmek için gerek 
asaleten ve gerek vekaleten şir
ketin en az 10 hisse senedine 
sahip hissedaranın mezkur se
nedatı veya bunu müsbit vesai
ki yevmi içtimadan bir hafta ev
vel şirket merkezi idaresine 

Istanbu) Har·ci Askeri 1 ,. _____________________ _ 

Kıtaatı ilanları KAPALI ZARF USULiLE 
Pınarhisar Topçu Alayı

nın 21,000 liralık yulafı ilk 
peyi 1 61 7, Demir köyün 
7200 liralık sade yağı ilk pe
yi 5 40 ikisi de kapalı zarfla, 
Demirköyün 4620 liralık ı 5 
ton gaz yağı ilk pey 276 li
ra, açık eksiltmeye konul
muştur. Üçünün ihalesi 3 
Birincikanun 935 salı günü 
saat 15 tedir. İsteklilerin 
Vize Satmalma komisyonu
na gelmeleri. 
(460) (7241) 9848 

• :(. * 
İzmit için 160 ton ve Da

rıca için 1 O O ton ekmeklik 
un 9-12-935 pazartesi günü 
saat 16 da kapalı zarfla alı
nacaktır. Kapalı zarfla her 
iki yer için saat 14 te mak
buz karşılığı komisyon baş
kanlığına verilecektir. İzmit 
ununun tutarı 27200 Dan
ca ununun tutarı 17000 li
radır. Muvakkat teminatı 
İzmit icin 2040 Darıca için 
12 7 5 liradır. İstekliler her 
<;Ün şartnameyi komisyon
-la görebilirler. İstekliler 
'Jelli gün ve saatinden bir 
ıaat evvel kanunun istediği 
'1elgelerle İzmitte Tüm bi-
1asındaki Satınalma komis
·onuna gelmeleri. 
(276) (7459) 9875 

*** 
Bir çiftine biçilen eder 

200 kuruş olan 15000 çift 
yemeni kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Şartna
mesini 150 kuruşa almak ve 
örneğini görmek isteyenler 
hergün M. M. V. Satınalma 
Komisvonuna uğrayabilir
ler. Eksiltmeye girecekler 
2 2 5 O liralık ilk inanç parası 
mektubu veya makbuzlari
le kanunun 2 ve 3 üncü mad 
delerindeki belgelerle bir
likte teklif mektuplarını iha 
le günü olan 18-12-935 
Çarşamba günü saat 11 den 
bir saat evvel Ankarada M 
M. V. Satmalma Komisyo
n una vermeleri. ( 4 9 1 ) 

(7606) 

tevdi ile mukabilinde dühuliye 
varakası almaları rica olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
ı - Şir><etin fesih ve tasfiye

si hakkındaki İdare Meclisi ra
poru. 

2 - Tasfiye memurlarının 
tayini ve salahiyetlerinin tesbi
ti. 

EKSiL 1 ME il.ANI 

·SÜMER BANK 
Genel Direktörlüğünden: 

1 - Nazilli basma fabrikası esas binaları inşaatı vahidi fiat 
esasile eksiltmeye çıkarılmıştır. Bu işlerin tahmin edilen bedeli 
1,711,992 lira 35 kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 

a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Fenni şartname 
d) Hususi şartname 
e) Metraj ve keşif hulasa cetveli 
f) Projeler 

İsteyenler bu evrakı 50 lira mukabilinde Sümer Bank Ankara 
Şubesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 25 Birincikanun 1935 Çarşamba günü saat 15,30 
da Ankarada Ziraat Bankası binasında Sümer Bank merkezin
deki komisyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - a) Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 62,109 lira 77 

kuruş muvakkat teminat vermesi, 

b) Ehliyeti fenniye vesikası ibraz etmesi, 
c) 2490 numaralı kanun mucibince teminat mektubu ver

meye salahiyetli bir banka tarafından verilmiş ı, 711,992 lira 35 
kuruşluk bir işi halen yapabilecek mali bir iktidarda olduğunu 
mübeyyin bir şahadetname ibraz etmesi, 

b) maddesinde anılan ehliyeti fenniye vesikası Banka ta
rafından teşkil edilecek bir heyet tarafından verilecektir. Istek
liler bu gibi büyük işleri muvaffakıyetle bitirmiş olduklarına 
dair vesaiki en geç eksiltme tarihinden üç gün evvel bu heyete 
ibraz etmeye mecburdurlar. 

6 - Teklif mektupları yukarıda yazılı gün ve saatten bir saat 
evveline kadar münakasa komisyonuna verilmiş bulunmalıd~· 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saatinden bır 
saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış 
olması lazımdır. • 9823 

ŞiŞMAN Y ANKO 
MAGAZASI: lstanbul Yenipostane caddesi no. 39 

Mantoluk ve Robluk Yünlülerimiz 
QELMiŞTiR 

Her neri 

ipekli, Pamuklu, Patiskalar, Ketenler 
Beyı:z ve renkli 

Tuhafiye Dairemizde En Zengin Çeşid 
Hazır ve ölçü üzerine 

Gömlek, Pijama, Kuan dö fö, Robdöşambr 
Kıolık ihtiyaçlarını temin için muhterem mü,terilerimızin 

• teşriflerini hassaten rıca ederiz. 

CiHAZ TAKIMLARI _ ... 
rtEFASET-META"ET-UCUZLUK 

- 9819 --. . -~ e 
U · --: t · M .. d .. ·· - E - . ~-t BENtC mum1 neşnyat ve vazı ış en u uru: tem zze d-
Ga~etec.1 lik ve matbaacılık T. A. Şirketi, fstanhul. Ankara ca 

desi, 100.- Basıldığı ver : TAN matbaası. 
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