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ltaiyaya Barış için Mühlet l!erildi 

italya Müzakerelere Girişmek 
Mecburiyetinde Bırakıhyor 
İngiltere Kralı " Hükumetim Barış İçin 
Bütün Nüfuzunu Kullanacaktır ,, Diyor 

Vaziyet 
ln6ili2 lıabineai, ltalyan • Habeı 

'"•aele•i 12 Kanunueuuele lıador 
,...,.lihane bir tanda halledilmetlili 
tolrdirde ltalyaya lrarfl petrol ya • 
•iı lıonmcuını karar altına almlf
hr. Bu karar •İymal mahafilde bü • 
Jliılt bir alaka ile ltarfllanmalıtıulır. 
Bu auretle ltalyanlar, •ulh fGrl• 
lorı etrafında derhal mü20lrereye 
•irmelı ve yahut petrol.ü2 kalmalı 
IJG2iyetinde bulunacaktırlar. in • 
~ltere Dış ifleri Balıanlıiı hala ltal 
Jlo ile Habeıi•tan arcuında bir ara
&i rnübadeleai me•ele•İni ileri sür • 
ftaelttedir. Faltat barııın tahak • 
lıult edebilme•i için Habeı İmpara. 
torunun da vapılan tek/illere rcuı 
olrnmı fGrlh;. 

ı.,gili2 Baıvekili Baldvin • /ngiltere Kralı Befinci Corç • Petrol am
bargoauna muhali/ balıanlardan Neuil Çemberlayn 

lnwiltere lıabine•inin aldığı bu 
ltorar Fran•ı2 ga~etelerinde tür -
lii türlü tef•İrlere yol açm1Jtır. 

Matin ga~eteai, 18 ler komiteai 
ltarannın bir dünya harbinin çık • 
rna.ına •ebebiyet vermelı tehlike•İn 
de olduğunu yazmaktadır. Bunun
la beraber •on lıarann yine Ulu• -
lar Soayete•i Kon•eyİne ait olduiu
rau unutmamalı lôımdır. 

L ier tara/tan /ngiltere kralının 
'"•ili2 parlamento•unda lngiltere -
~İn dıı •İyalaaını anlatan bir aöy. 

Uİ olıunmUftur. Kral hu aöyl.oin • 
!• ln11j!Slf.enir. ti•• fİ'WICUln~J Mil. . ''•r ıye ınıJı litaf'ı mu~ncre-
lı •aaana iatinat edec:eiini aöyl. • 
~Atedir. K~ ri!«J 'Niltere, ..ı 
....,. rnahalaaaaı için bütün nüfu -
~u lrullanmaya azmetmiftir. /n • 
Wiltere, ltalya, Ha/Hıi«an ue Mil • 
!;!ler Cerniyeti taralından kabul e. 
&.~ecelt bir mlh lelainde nüf u2una 
>qfllaıarnalrta deuam etlecelıtir. 
l» lnwiltere Kralının •Öyledilrlerine 
I altılır.a, bu •ulh fartlannın yalnı• 
f~lyayı delil, belki üç taralı da tat 

ltıın •decelı wrette olrnaaı lôımdır. 
. lnwilterede yapılan bütün bu 

:•Plomatilı hareketlerin manaa fU 
lır: 

Londra. 3 A.A. - Parlamento -
nun açılmasında Lord Şansölye ta
rafından okunmut olan Kralın nut. 
!lunda fÖyle denilmektedir: 

"- Ecnebi devletlerle olan mü
nmebetlerim da.tane olmakta ber • 
devamdır. Hükümetimin drı aiya•mı 

[Arkası 10 uncuda] 

ltt, Balclvin ltabineai, •on ••çimde 
be Uuetlendilrten •onra ltalyan - Ha.. 
lı f harbini önlemelı için daha e.aa-

. bir wrette hareket etmelr yalana 
.ırmiıtir. 

- Fran•al •• Sevwili Fran•a! •• 
- Rire'den -

Habeş Cephesinde Mühendis 

lta lyanların Ric'at Hattı Üze- Mektebinde 
~inde Çete Harpleri Oluyor Açl ık Grevi 

İtalyan tebliğine göre yalnız üç Habeş Ku

mandanının emri altında 70 bin asker var 

Şimal cephe•inde /tal)'Gll bataryalan 

İtalyanlar iskorpit has- Dagabur ile Harlem üzerinde uçtuk -
lan haber veriliyor. Italyanlann Ha -

talığma tutuluyorlar bet mevzileini ta.ra11ut ettikleri ve bu 

11~di~baab, 3 (A.A.) _ Bazı ltal- bölıelerin reıimlerini çcktiklei zanne-
llçaklamun, bomba atmaksızın, [Arkam 9 uncuda] 

Meseleyi tahkik için An

karadan heyet geliyor 
Ankara, 3 (Husu si muhabirimiz -

den) - htanbul Mühendis Mekte
binde açlık ırevi yapan talebenin du
rumunu yakından.tetkik l'e tahkik et

mek üzere bir heyet bu ak9am İstanbu 
la hareket etti. Heyette Bayındırlık 

Bakanlığı baı müfettiti ile memurin 
direktörü de bulunmaktadır. 

[Bu meaele etrafında duba etraf. 
la maliamat ikinci aayfamızdadır.] 

G. ismet ln6nü 
Baıvekil General laemt lnönU, dün 

saat 15,30 ia DitÇi Mektebine gelmit 
ve ditlerinia tedaviaile meşgu1 olmut
tur. Batvekil, mektepte yanm saat ka
dar kaldıktan aonra Dolmabahçe sara
yına dönmüttUr. 

Spor Değil, 
Zabıta Vak' ası ! 

. 7 inci sayfada okuyunuz. 

I stanbul Limanı 

Limanda Ucuzluk Ve Sür'at 
lemini için Çalışılıyor 

Şimdi 2 4 saatte 2 5 O ton kömür yüklenirken yeni 
tesisatla 2 saatte 500 ton 

Ekonomi Bakanının yarın tekrar Li 
man Genel Direktörlüğüne gelerek in 
celemelerde bulunması muhtemeldir. 
Liman Genel Direktörü Raufi ve lkti
sat Vekaleti müşaviri Wander Porten 
bugünlerde Celal Bayarın evvelce ver 
diği direktifler dahilinde çahımaları
na ba!Jlayacaklardır. Liman Genel Di
ıektörü Ruhi lstanbul limanının yeni 
alacağı 9ekil ve yapılacak işler etra
fında dün bir muharririmize §Unları 
atiylemittir: 

Fırtınadan 
Vapurlar 
işleyemedi 

Karada denizde bir 
çok kazalar oldu 

Evvelki gece saat yirmi ikiden son-
ra başlayan şiddetli lodos fırtınası, 
dün sabah bir parça dinmiş, fakat öğ
leye doğru tekrar bütün şiddetini göı 
termiştir. Fırtına, bilhassa denizde te
sirioi arttırdığı gibi karada da bu yüz 
den bazı kazalar olmuştur. Şiddetli 
esen lodos, vapur seferlerini bozmuş, 
Akay ve Şirketi Hayriy idareleri 
muhtemel tehlikeleri önlemek için ted 
birler almışlardır. Şehrin birçok sahil-

. teri, çoşan deniz dalgalan altında in
• lemi§, nhtımlar bozulmuş. alçak kıyı
l lan tamamen su basmıştır Fırtına, "Limanın ıslahı için esaslı tctkik\t 

J·.apıJacaktır. Incelemelerimiz iktıu -
di, idad \oe teknill ~olacak· 
tır. Gaye: ucuzluk •e iUr'at temini
dir. Tesisatımız d• yeni bir ıekildc 
makineJe_ştirilecektir. Mihaniki bir te
sisat elde edince ıilr'at ve ucuzluk ta 
kendiliğinden ortaya çıkmış olacak -
tır. Çünkü şimdi 24 saatte 350 ton kö 
mür yüklenebilirken yeni tesisatla 2 
saatte 500 ton kömür yüklemek kabil 
olacaktır. Bu suretle gemiler de lima
nımızda fazla beklememiş olacağın -
dan ucuzluk kendiliğinden meydana 

•-••n1iitka halkri\ gtınlüli' yasayışı 
f ~de de mücHir olmuttur. Birçok 

l!'Wmurlar, ubahleyin işlerine geleme
mitler, gelenler de akşam üzeri evle-

(Arkası 9 uncuda J 

_____ Makineye 

r verilirken' 

Habeşler 
Makalleye 
ilerliyorlar 
A•mara, 3 A.A. - Genel karar

gahtan bildirildiğine göre, Makal
lenin cenubunda ltalyan cepheai. 
ne doiru kuvvetli Habeı mü/re;ac_ 
leri ilerlemektedir. ltalyan öncüle
ri ıimdiden Habeı öncülerini gör -
müılerdir. 

Röyter teyid ediyor 
Londra, 3 A.A. - Röyter ajan -

ıınm muhtelif muhabirlerinden: 
Bir taraftan T embien ormanlık. 

larında iki tarafın da müaademele 
ri devam ederken, diğer taraftan 
da büyük bir kıamı Deuie yolu ile 
Adiaababadan gelen kıtaattan mü 
teıekkil kuvvetli bir Habet ordu • 
ıunun Makalleye doğru yürümek
te oldufu bildirilmektedir. 
Ogıulende: Cic:iganın cenubun -

dalıi Habeıler ltalyan taarru211. 
na intiMıren müdafaa IHQİyetinde 
bulunuyorlar. 

Röyterin Aarnarodal.i muhabiri 
büyiilr bir Habeı orduaunun Ma1'al 
lenin 2S lıilometre c:enubundalri I 
talyan hatlanna taarrua mcılraa • 
diyle Malralleye dofru ilerlemelı. 
te olduia haberini teyit ediyor. 

Hab99 orduıu Raı Ka ... krtaa. 
tiyle buna ilave edilen ıü bekanı 
Raı Nulugatanın muntazam kıtaa. 
tmdan müteıekkildir. 

Liman Genel Direlıtörü Raufi 

[Arkası 9 uncuda] --Dünkü lodos fırtınası es
nasında fotoğraf muhabi
rimızın aldığı resimler 

.6 mcı sayf amızdadır . 

. . ... ' . . . . ... , . 

Ev KralDçesl 
Müsabakamızm bütün şeraitini ilan 

edeceğimiz gün yaklaşıyor. 
2,750 liralık hediye ayırdığımız bu 

müsabakada gazetemizin bir tek ga
yesi: 

Türk kaclıruncl• yuva 
duyguıunu arttınna 

olduğu için imtihanların tam bir bita
raflık içinde yapılmasını, bu imtihan
larda en fakir ev kadınının en zengin 
ev kadını ile müsavi şartlar altında 
karşılaşmasını temine uğraııyoruz. 

Bunun için imtihanlan, memleketin 
üç büyük Kız San'at mektebi müdü
rünün hezareti altında bu itte tema
yüz etmii kadın ve erkek ö~retmenle
ri yapacaktır. 

1 - Yemek pifİr'ınek 
2 - Çocuk bakımı 

3 - Dikit ve biçki 
4 - Ev idaı-e.i. 

gibi dört kısımdan mürekkep olan 
müsabakalanmızm yalnız birine, ya
hut hepsine birden girmek için kupon 
gibi kayıt, prt koymuyoruz. 

Kendine süven .. her Türk ka. 
dını ve kızı müaabakalarunı· 
za ka.pt11z, prtıız l'ireceiidir. 

Her kııım için ayrı müsabakalar 
yapılacak; her kısımda kazanan yüz 
kişiye -yani dört müsabakada dört 
yüz kişiye- hediyeler vereceğiz. 

Bu hediyeler içinde ..ıon takmun
ct.n, kiirtden, dikit, ve biçki ımıkine
sinden, sahibine bin lira temin eden 
ıicortaclan tutunuz ela radyoya, ku
matlara, çay ve sofra takımalnna ka
dar her evin ve ber lradmm İfİne yan
racak etYa Yardır. 

Ev Kraliçesi 
Güzel olmanın zeki ile, alınteri ile 

hiçbir alakası olmadığı için güzellik 

Beyoilu Kı2 San'at mektebincle 
kı2lanmı2 bir fapka prova. 

yaparken 

kraliçesi belki salonlarda hayret ve 
takdir toplar. Fakat binlerce ev kadı
nı arasından Ev Kraliçesi aynlmanın 
getireceği şeref yanında bu, hiç kala
caktır. 

Bundan dolayıdır iri, müsahakala
nnuzın dördüne birden girip te mu· 
ayyen dereceyi kazanmıı ve Ev Kra. 
liçesi aynlmıı olana bizim vereceği
miz 750 liralık kürk manto da onun 
kazanacağı ıeref yanında hiç kalacak
tır 
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Düşündü kçe 

Namık Kemal ve gençlik 
Ben Türk gençliğini nasıl sev

miyeyim, ona nasıl hayran olmı
yayım, varlığına nasıl inanmı

yayım, onun rnuvaffakıyeti için 
U<endimi döke saça nasıl harca
mıyayım ki, Namık Kemal için 
evvelki gün yapılan ihtifalde bu 
gençlik Universitenin bilmem 
kaç bin kişi alan büyük konf e
rans salonunu sıra dağlar gibi 
koskocaman cüssesile, enine bo
yuna, tıka basa doldurdu; Na
mık Kemalin şahsında, vatan 
için, fikir için ve fikir hürriyeti 
için kendini yok etme fazileti
nin bizzat varlıktan daha lezzet
li, daha devamlı iradesini avuç
larının sesile adeta camları kıra
cak kadar alkışladı; Namık Ke
malin hatırasına ruhunun bütün 
aşkını ve tap taze muhtevasını 
lboşaltarak onun gibi kendini ica 
bmda yakmaya hazır olduğunu 
anlattı; bliyük va.tan ve hürriyet 
gönüllüsünü ölümün koynun
dan çekti, çıkardı, yaşattı, düş
manlarını yakasından tuttu, itti, 
dürttü, onun yerine soktu, göm
dü, üstünü kapadı. 

Hiç bir otoritenin işaret ve 
müdahalesine lüzum kalmadan, 
gençliğin kendi kendine tertip 
ettiği bu merasimin büyük ve 
taze yığını içinde o ne disiplin, 
di, coşkunluğunun hudutsuzlu -
ğu ve kaosu içinde o ne muh
teşem ahenkti, kürsü dikkat iste 
diği zaman tek bir insan gibi 
vahdetin sıkı dokuması içinde o 
ne susuştu, kürsü, derecesine gö 
re icap eden şiddeti haiz bir işa
retle cevap istediği zaman mil
yonlarca insan gibi o ne kükre
yişti, ne coşuştu, ne fışkınştı ! 

Gençliğin bütün hatipleri, ki
mi bir monografi yapanların va
karile, kimi bir hitabenin ve bir 
inşadın teknik galeyanile bir ne
silden Namık Kemale giden yo
lun en doğru, en temiz, en kısa 
çizgisini ne güzel buldular! 

Ben artık bizde memleket ve 
hürriyet aşkı, bizde efkarı umu
miye, bizde gençlik var mı, yok 
mu gibi inkıraz ve inkar sayıkla
malarına~ kulak asar mıyım? Be 
ni daima çığırımdan çıkarmış o
lan bu varlık şüphesine arkamı 
nasıl dönmem? 

Peyami SAFA 

Serseri köpekler 
Derhal öldürülecek 
Sıhhat direktörlüğü, son günlerde 

artan kuduz vak'aları için esaslı ted
birler almıştır. Köylerden gelen ser
seri köpeklerin hemen öldürülmeleri 
için ilgililere kat'i emirler verilmiştir. 
Bir senede İstanbul ve sınırları içinde 
40 bin köpek öldürülmüştür. 

Kuduz vak'aları hakkında vilayet 
baytar direktörü Etem Elcvli diyor 
ki: 

··- Belediye hudutları haricindeki 
köylerde bir sene içinde 4 kuduz 
vak'ası kaydcdilmittir. Kuduz görü
len köyler kordon altına alınmııtır. 
Bu arada fenni tedbirler de tatbik e
dilmiş ve ayrıca bu köylerdeki bütün 
hayvanlar müşahede altına alınmııtır. 

Haliçte talebe pasolan 
Muvakkat Haliç idare heyeti, eski 

ıosycte zamanında satılan halk abo
neleriyle memurin ve talebe pasoları
nın eldeki mevcutlar 1arfedilinciye 
kadar muteber olacağına karar ver
miştir. 

No. 109 

Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDi 

Tahsin Bey, ertesi ıün öileden 
aonra ıeldi. Cemile ile salonda yal. 
nız kaldığı zaman. avakta. hiç kı. 
mıldamadan, batı hafifçe öne eğil. 
mit gözlerini yerden ayırmıyarak, 
§İmdiye kadar kendisinde hiç ıö
rülmiyen manalı bir hareketsizlik 
içinde duruyordu. 

Cemile onun bu haline dikkat et
ti: 

- Sende buıün bir mazl\amluk 
var, dedi. 

O zaman Tahsin Bey daima önü
ne bakarak Cemileyi elinden tuttu 
ve divanda yanına oturttuı 

- Beni dinle Cemilem, dedi, sa
na böiün Tahsini anlatmaia ıel. 
dim. 

Kızılay 
Derincede 
Aşhane Açfı 

Trakya da yerleştiri-

len göçmenlerin sıhhi 

vaziyetleri iyidir 

Kızılay cemiyeti, Romanya'dan ge
lecek olan 3.000 göçmen için Derin
cede bir aşhane açmış ve bütün leva
zımını hazırlamııtır. Göçmenler, bu
radan iskan mıntakalarma sevkcdile
cekleri zamana kadar Kızılay cemiye
ti tarafından iaşe edileceklerdir. 

Bir hafta evvel Trakyadaki göç
men durumunu incelemek üzere Kırk 
larcline giden sıhhat müsteşarı Hüsa
mcttin, dün ıehrimizc dönmüştür. 

HUsamcttin, Edirnedc Kazım Di
rikle konuşmuş, Kırklareli, Tekirdağ, 
Uzunköprü. Keşan ve Çanakkale mın
tak~lar!n~aki iskan işlerini gözden 
geçırmıştır. 

Sıhhat müsteşarı, dün öğleden son
ra ııhhat direktörlüğümic meşgul ol
muş ve vilayet iskan direktöründen 
İstanbula gelen göçmenlerin vaziyet
leri hakkında izahat almıştır. 

Hüsamettin, dün kendisini gören 
bir muharririmizc tetkikatının sonu
cu hakkında malumat vermiş ve şun
ları anlatmıştır: 
"-Trakyanın bütün vilayet ve ka

zalannda göçmenleri gördüm. Bu 
yurtt.ı.şlarımızm sıhhi vaziyetleri çok 
iyidir. Hastalık yoktur. Tohum ve ia
şe maddeleri tevziatı muntazaman 
yapılmaktadır. 

Dört vilayet içinde dört sıhhat es
pekteri henüz tetkiklerine devam et
mektedir.,, 

Pazar günkü 
Hadise ve 
Polis takıbatı 
Pazar günü Güneş - Galatasaray 

maçından sonra Taksimdeki Güncı 
klübü önünde yapılan çirkin hadise 
hakkında polis tahkikatı, bize ifade e
dildiğine göı:e ehemmiyetle devam 
etmektedir. Hidiscyc sebebiyet ve
renlerden bazılııit'ı dün poliste sorgu
ya çekilmi1lerdir. Tehkikatm buıün 
tamamile neticelenmesi ve mcs'ullc
rin meydana ~ıkarılması beklenmek-
tedir • • 

EV~AFTA 

Cemaati olmıyan cami ve 
meacidler 

İstanbuldaki cami, mescitlerin ha
kiki ihtiyaçlara göre tasfiyesi hakkın
da hazırlanan kanun v:liyet vasıtasi
le Evkafa tebliğ edilmı~tir. 

Kanun, cami ve mescitlerin hakiki 
ihtiyaçlara göre yeniden tasnif edil
mesini ve mevcut bir ihtiyacı karşrlı
yamıyan ve cemaati bulunmıyan.. cami 
ve mescitlerin kapatılmasını emret
mektedir. 

Tasfiyesi gerek:n cami ve mescit
ler Bayramdan sonra kapatılacaktır. 
Bu camilerd·ki demir baş l'Şya Evkaf 
Müzesine kaldırılacaktır. 

Tam randımanlı ekmek 
Fakir halk için tliiz kırma undan 

tam randımanlı ekmek yapılması için 
incelemeler sürüyor. Bu ekmeğin ge
lecek Çarşambaya piyasaya çıkarıl
ması umuluyor. 

Şimdiki ikinci ekmek o zamana ka
dar kalacak Çarşambadan sonra de
vam edip ctmiyeceği gelecek Pazar
tesiye kararlaştırılacaktır. 

iini belli etmemek istiyordu. Bu 
korku Tahıin Beyin Cemileye sev
dasından bahsetmeai ihtimalinden 
doğuyor<lu Öyle ya, onun bütün 
bu feclak&rbkları neden? Hem maa 
raflara, hem de hakaretlere kat
lanması neden? Tahsin Beyin Ce
mileyi çok sevdiğine ıüphe yoktu; 
bunu nhtımda Ali de aöylemiftİ ve 
yalan değildi. Fakat bu sevginin 
kan kocalığa götüren sevgilerden 
olduğuna timdiye kadar hiç inan
mak İıtememiıti. 

Cemilenin elini tutarak: 
- Bak, dedi Tahsin Bey, doğnı

dur, ben timdi bekar•m, evli deği
lim, aenin yaıında, senin boyunda 
kızım yok emme eskiden evlidim, 
bundan dohuz sene ıadan evvel, ev
lidim Cemilem, Mnin yafmda, se
nin boyunda bir kızım .:la vardı. 
inan buna. yalan diyorsam sözle
rim kör ollftln. 

- Ne oldu onlar? 
- ilk önce ıamn öldü. On altı 

sene var tama111. Mebrüke, yani k1-
zım o zaman on yedi yaımda idi. 
Bah sana fotoirafını soaterem. _ Hangi Talııini! 

- Bir ıimdi senin garşında gör
düğün Tahıin var, bir de baıka 
Tahain ... Benim gonlüm var. 

Cemile de gözlerini önüne eğ
aiftİ. BüyÜk bir korku içinde eridi-

Tahsin Bey cebinden çıkardıiı 
bir ream; titriyen .. 11erile Cemileye 
uzattı. Bu, uzun boylu, saç Örgüsü 
omuzlanndan sarkan, ince boyun
lu, zayıf, çok mahzun bakı ılı bir 

T A N============================================= 4-12-93.~ 

Ne Dersiniz? -
PARAZiTLERE DAiR BiR MEKTUP 

Birkaç gün evvel bu •Ütunlarda 
tramvay hattı yakininde oturanla
rın tramvay tellerinden çıkan ıe
rareler ve parazitler yüzünden 
radyo dinliyemediklerini yazarak 
latanbul ıehrinden geçinen bu ıir. 
ketin arabalanna (anti parazit) 
tertibat yaptırmaaı la~ımgeldiiini 
yazm11tık. 

Dün de bir okuyucumuz bize 
gönderdiii bir mektupta bakınız 

ne yazıyor? 
''Tramvayların yaptıiı parazit. 

ler hakkında çok yerinde yazdığı
nız aatırlarla gerçekten bizim gi. 
bi radyo amatörlerinin fikrine ter. 
ciiman olcluğunu~an dolayı •İze 
tefekkür ederiz. 

Bir taraftan bu fikayetimiz ya. 
pıla clurnın diğer taraftan bizi 
rahataı:s eden birtakım •aygıaız 

korrtfUlanmız var ki, onların civa
nna clüpnek bir radyo amatörü 
için felôltet oluyor. Bunlar elek • 
trikle çalıfan cliıçiler, rontkenciler 
ve küçük büyült motörlerclir. 

Oturduiumuz apartımanın alt 
katındaki di§çi çalı§ırlten bizim 
için radyoya dokunmak imkanı 
yoktur. 

Bitifiiimideki rontgenci işler • 
ken aleti açmak kabil değildir. 

T akaimde bir apartımanın üstün _" 
de yürüyen harflerle yaprlmıf o
lan ilan o civarın bütün raclyolan. 
nı berbat etmektedir. 

Avrupada, hele mesela Viyana _ 
da bir himae radyosunda böyle en. 
düatriyel paraz;it i§itir.e hemen tel 
•İz fİrketine telefon eder. Oradan 
bir memur geli~ ve parazit yapan 
mücrim motörü bulurlar. Eier 24 
•aat zarfında (anti parazit) terti. 
batı yaptırmaz;sa o elektrikli alet 
aahibine para cezaaı falan lceaer • 
ler ve İfi mutlaka yerine koyarlar. 
Bu malum olunca artık hiç kimse 
bir iki liralık bir ıey için kaçak 
motör kullanmaz;. 

Bizde ele bir telsiz; firketi var. 
Senede on lira aboneman ücreti 
alıyor amma fehirdeki dinleyicile. 
rin parazitlerden çektiğini bil -
mek i•temiyor. Komfum diıçi pa • 
ra kazanacak veva rontltenci hıu. 
tasının ciğerini görecek cliye ben 
neden bir medeni :zevkimden mah
rum kalayım?,, 

Tramvay parazitlerinden ıiltô -
yet ederken bu huauai makinelerin 
yaptıiı parazitlere ele nazarı elik • 
katiniz;i celbetmeyi faydalı bul _ 
clum .. Neıriyatınızda bunlan ihmal 
etmemenUıi dilerim,, 

Okuyucumuzun bu mektubuna 
ilave edecek bir f•Y bulamıyoruz. 
Her eve girmif olan radyonun ma. 
nası varaa artık parazitlerle mü • 
cadeleye ba1lamalıyız. 

Biz; böyle düıünüyoruz;. 

Siz ne dersiniz? 

HEYBELİDEKİ FACİA 

33 Kişinin Ölümüne Sebep 
Olan Kaptan Mahkum Oldu 

Afita.P motörü Kaptanı 2 sene ağır hapse ve 

200 lir.a da .para cezası.na mahkum ~dildi 

Ge~en yıl sonbahar mevsiminde bır 
gece sabahii karŞ_ı Heypeliada ile Mal •. 
tepe açıklarında bir denız faciası ol -
muş, 55 kişi denize dökülm ş, bunlar
dan 33 kişi kurtarılamıyarak boğul
muştu. Ağır eczada dün suçlular hak
kında karar vcrilmistir. Bu acıklı 
\•ak"a ıudur: Ehliyetnamesi olmayan 
Faik kaptan, Afitap motörünün arkası 
na Yalovadan büyükçe bir kayık bağ
lamıştır. Bu kayığa Istanbula gelmek 
üzere kadın, erkek, çocuk 55 kişi bin
miş ve akşam üzeri Yalovadan hare
ket edilmiştir. Faik Kaptan, motörü 
yine ehliyetnamesi olmayan Mustafa. 
ya bırakmıs. kendisi motörde uykuya 
dalmıştır. Gerek motöre ve gerekse 
kayığa usul ve nizamına göre, görü -
necek şekilde fener de konulmamıştır. 
Motörle kayık tam Heybeliada önüne 
geldiği sırada Hüsnü Kaptanın idare· 
sinde bulunan ve Kartala doğru gi -
den Füruzan vapuru ile karşılaşmış -
tır. Vapurun kaptanı önce motörü 
görmüş ve ukasında kayık olacağını 
tahmin etmiyerck buradan bir manev
ra ile geçmek istemiştir. Fakat vapur 
birdenbire kayığa çarpmış ve içinde 
bulunan 55 kişi denize dökülmüştür. 
Geçen yıldan beri devam eden bu fa
cia hakkındaki kararı Ağır ecza mah
kemesi dün bildirmiştir. Suçlu yerin
de Füruzanın kaptanları Hüsnü ve 
Şevki kaptanlarla Afitap motörünün 

kaptanı r:aık ouıunuyorou. verm:ıı 

karar şudur; Afitap kaptanı Faiğin eh 
liyetnameaiz olduğu, bununla beraber 
motörü yine ehliyetnamcsiz olan Mus 
tafaya idareyi bıraktığı sabit olduğun 
dan Faiğin dikkatsizlik ve nizamlara 
riayetsizliğinden dolayı 383 üncü mad 
denin son fıkrası mucibince iki sene 
müddetle ağır hapsine ve 200 lira da 
ağır para cezasına mahkum edilme
sine, Hüsnü ve Şevki kaptanların ha
taları sabit olmadığından bcraetlerine 
karar verilmiştir. Faik, mahkemeden 
çıkarken kararı temyiz edeceğini söy
lemiştir. 

Kadın yüzünden cinayet 
Ali oğlu Hüseyini öldürmekten suç 

lu Abdullah hakkında dün ağır ceza 
mahkemesinde karar verilmiştir. Ab -
dullahın almak istediği kadını Hüse
yin almış ve bundan muğber olan Ab· 
dullah, Hüseyini öldürmüş. Abdulla
hın Hüseyini öldürdüğ'j sabit oldu • 
ğundan 12 sene ağır hapsine ve 500 
lira tazminat alınmasına karar veril
miştir . 

• Usküdar tramvay arabasında vat 
man Hüseyin oğlu Hasan, Alinin su 
arabasına çarpmış. yolculardan bir ço. 
cuk ölmüştü. Dün ağır ceza mahkeme 
sinde Hasan hakkında karar verilmiş
tir. Vatman Hasanın dikkatsizliği sa
bit olmadığından beraet etmiştir. 

KUÇUK HABERLER 

• Okullardaki vakıf ve sair tarihi 
eserlerin yıpratılmadan korunmaları 
mekteplere tamim edilmiştir. 

• l lk tedrisat talimatnamesinin ı 6 
mcı maddesi şu şekilde değiştirilmiş
tır: "'Çarşamba günleri öğleden son
raki zaman; okulca yapılacak gezinti
lere, fabrika ve emsali müesseseleri zi 
yarete, okulda yapılacak konferanı, 
konser, temsil veya bahçe işlerine, ya 
hut beden hareketlerine ayrılacak
tır ... 

• Ati nadan gelen bir · habere göre 
Y~na?istanm Ankara sefirliğine tayin 
edılm2ş olan Delmuzos, Ankaraya git
mek uzere, gelecek hafta zarfında Ati 
nadan Istanbula hareket edecektir. 

• Yeni Alman sefiri Von Keller 
bugün Ankaradan §ehrimize gelecek 
ve yarın şehrimizdeki Alman koloni
ııini kabul ederek kendilerilc tanıta -
caktır. 

• Birtakım hususi kanunlarla bele 
diyeye verilmiş bazı hakları takip ve 
tesbıt etmek için belediyede bir komis 
y~n ~urulmuştur. Bu komisyon bele
d~yc ıspekterlcrindcn Cabirin başkan-
1.ıg.ınd~ hu~uk • işleri yardirektörile 
ıki muhendıs, bır hukukçu, bir katip
ten ibarettir. 

• Y enibahçedc yapılacak stadyum 
sahasındaki istimlaklere devam cdili
Y?r. Bu. saha içinde henüz istimlak c
clılmemış bazı evlerin de dün istimlak 
muamelesi" yapılmıştır. 

• Hasekide yaprlmakta olan do
ğum paviyonu ikincikanunun sonun -
da açılacaktır. 

• Motörlü deniz nakil vasıtaların
dan yıllık muayenelerini henüz yap -
tırmamış olanlara son defa olarak bir 
hafta mühlet verilmiştir. 

• Belediye ile Evkaf arasındaki 
anlaşamamazlıkları inceleyen komis -
yon bu ayın 15 inde toplanacak ve 
mezarlık meselelerini neticelendire -
cektir. 

• Fransanın Amien şehrinde bir 
tren kazası neticesinde ölen Bayan 
Zebranın evvelki cün yapılan cena
ze törenine lstanbul komutanı Gene
ral Haliste ittirak etmiştir. Ayrıca bir 
askeri kıt'a törende bulundurulmuı -
tur. 

• Hava tehlikesinden korunma i -
cin herycrdcn 1 O kuruı alınması hak
kındaki çalışmalar son bulmuştur. 
Dün, Fatih Hava Kurumu ilçe şubesi, 
bölge içindeki evlerden yapılan tcber
rüleri toplamaya başlamıştır. Bu uğur 
daki 921ıtma\a11; her İl!C)'e teşmil olu
nacaktır. MaballLnıiime.aaillerinin de 
yardımları temın .~cmnuşlır. 

• i ı 

BuOday yolsuzlu§u 
Etrafında tetkikat 

Ziraat Vekaleti müsteşarı Atıf buğ
day yolsuzluğu hakkında şehrimizde 
yaptığı incelemelere devam etmekte
dir. Atıf geçen sene de bu hususta 
tekikatta bulunmuı ve bir rapor ha
zırlıyarak vekalete vermişti. f Ziraat 
müsteşarının şimdiki tetkikatı bu ra
porda muğlak kalmış olan noktaların 
aydınlanması içindir. Atıf değirmen
cileri ve buğday işlerile alikası bulu
nan bazı kimseleri dinlemi§ ve dünden 
itibaren evrak üzerinde tetkikata ba§
lamıştır. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl 
da buğday yolsuzluğu ile alakalı gö
rülen bazı kimselerin işten el çektiri
leceği söylenmektedir. 

Gazi köprüsünün 
iki tarafında · 
Meydan 

Günln i~inden · 
Alaka 

. Hademenin onume yığdığı cin• 
cıns gazeteler, mecmualar, kitapla~, 
mektuplar ve Bırosürler arasında bır 
kitaptan koparılmıŞ sekiz on sayfa 
gözümü çekti. Bunlar bir çelik rapti· 
ye ile biribirlerinden ayrılamaz bir 
hale sokulmuşlardı. Asabi bir el, kır· 
mızı bir kurşun kalemiyle bu sayfala
rın bazı satırlarını çizmiş ve kıpkır
mızı birtakım oklar bana, "- İlle bu 
satırları oku 1,, der gibi bir eda ile yol 
gösteriyorlardı. 

Şöyle bir göz attım: 
. Sivcn Heden'in Hint ilinde yaptıtl 

hır seyahatten bahsediliyordu. 
Sivcn Heden büyük harp günlerin

de Bahriye Nazırı Cemal Paıanın ka
rargahında bulunmu§ yarı seyYah 
yarı müşahit ve istihbarat işlerinde 
"Alman büyük karargahı umumisi
ne,, ve arasıra da Cemal Paşaya fay· 
dalı olabilmiş bir şöhretti. Ama durup 
dururken bana onu hatırlatmak kimin 
aklına gelmişti? 

Bir kenara ittim. 
Gece, ajanslara göz gezdirirken 

şöyle bir telgrafa rastlamaz mıyım? 
'Seyyah Sivcn Heden dün verdiği 

konferansta Çinde on bin kitabe bul· 
duğunu ve bunların okunması ancak 
on yılda mümkün olabileceğini söyle
miştir. 

Derhal anladım: 
Alakalı adam, konferans gününU, 

konferansın söylenişinden nekadar 
zaman sonra ajansların bu haberi İl· 
tanbula ulaştırabileceklerini ve ajansı 
eline alacak adamın bu haberi daha 
göze çarpar bir hale sokmak için rna· 
sası üstünde duran bir vesikadan, is
tifade etmek istiyeceğini düşünınü§• 
tü. 

Bu bir. Gelelim ikincisine : 
TAN bir aydanberi ekonomi hare

ketlerini memleket için daha faydalı 
bir şekilde takibe başladı. Bütün bir 
sayfa ayırdl ve bu sayfa şimdi Bal· 
kanların, Akdeniz devletlerinin Uzak 
Şarkın, Garbın ve Amerika ile' Afri· 
k~nm, tek kelime ile dünyanın Türk 
pıyasasını, Türk finansını, Türk va• 
tandaşını alakadar edecek en ufak kı· 
mıldanışlarını kaydeden bir ekonomi 
sismografı halini almıştır. 

İlk günlerde direktörlük, büyük 
bir tereddüt içinde idi. Çok geniş bir 
çalışma sahası arzedcn bu mühill'I 
mevzuu iyi başarmak mümkün olabi· 
lecek miydi? Zamanında istatistikler 
vermek, nisbetleri kolaylıkla göze vu· 
racak diagramme'lar neşretmek "' 
hemen her an dünya ekonomi basını• 
nı takip etmek lazımdı. Büyük bit 
bankada, bir Finans Bakanlığında, 
~ir. borsada ço~ P.~~jl~ çal.ışan genil 
ıstıhbarat ıcrvıı;.ll'rımn .bir ıhtısas su• 
oesı n1lımac VC cDUY\lK lG(cuwcıu .. ıı,a .. 
şarak güçlükle başarabildikleri bu if' 
te nisbeten zayıf .biı: gazete bür4>ll\~· 
nun birçok zorluklara uğrayacağı 
muhakkaktı. • 

İlk ekonomi sayfammn neşredildi
ği gün bu sayfayı hazırhyan arkadat 
)arın önüne hademenin iki kuc•"" 
zarf, kitap, mecmua ve muhtelif dil'" 
lerdc ekonomi bültenleri yığdığını 
gördük. . 

Arkadaşımızın ve bizim hayreti~il 
büyük olmuştu. Zira bunlardan b_ıç• 
birine ne abone olmuş, ne de bız• 
gönderilmesini rica etmiştik. 

Alakalı adam kendisine faydalı ola
bileceğimizi, bu yığın yığın vesik~la~ 
dan bir tek satırı, bir tek kelimeyı ~ • 
sun kullanacağımızı binde bir bir ~
timal halinde umarak bize faydalı 0 .. 

mak istemişti. 
Bu nevi alakanın adına bu asırd• 

propaganda derler ve alakalı adam el1 

modern propagandacı tipidir. 
Nizamettin NAZIF 

Belediye Gazi köprüsünün Azapka
pı ve Unkapanı taraflarında Taksim 
meydanı büyüklüğünde birer meydan 
yapmağa karar vermiştir. Bu mey
danlara Alman hcykcltraşlarından 
Thoraka birer heykel yaptırılacaktır. 

Maarif memurları toplantısı 
İstanbul kazalarındaki maarif llld~· 

Ü ı• 
murları bu sabah saat onda kült r 1 .. rektörlüğünde bir toplantıya çağr1 
mışlardır. 

Bütçede tasarruf maksadiyle şelti~ 
sınırları içindeki kaza maarif rne~ur 
luklarımn kaldırılması muhtemeldır· 

Meydaolar için istimlak planları 
hazırla tıl mııtır. 

çektirmedim bir daha ... GörM idin 
aon halini Cemilem, daha çok ya
nardın. 

- O da mı öldü? 
- iptida validesi vefat itti. Ben 

galdım orada Mebrükemle baıba
fa. 

- Kayaeride. 
- Evet, anaaının derdini bana 

unutturuyordu Mebrükem. Emme 
naaıl bir kızdı: Hiç aeai çıkmaz. 
Emme bu yürek yok mu yürek, öy
le yufka. öyle merhemetli ki ben 
tarif idemem gayri... Her feyi his 
iderdi de belli İtmezdi. Bir R'Ün 
müftünün o;tluna •evtf• 1· .. -•c 
Müftü ile ben de ıanlı bıçah düt
manız biribirimize... Oilunun c.ıa 
v~; .. ;;.,e .... l,m•m ı . ,.,,dii•i1nii .. de. 
All"hın hilnletine bak, ~ör ki Nus-
ret ilen Mebrüke aevifirler. Benim 
habanm yok. Nusret babaaının ava
ğma diifer. "Cet, der, Tahainden 
kızmı iıte!'' Müftü de kibirli herif. 
Bu diditim inkıli.Dtan eTTel. Mi11i 

- Dur Cemilem. Yaramı def~~· 
Müftü bana dimedi bunları. Bir 0:; 

le üstü idi, yazıhaneye uğr• ' 
camdan basını uzattı, ayakta, ır 
l&ımız sabahaız: • • di· 
' '- Tahsin Bey, aana bır l~f ·s• 

yeceiim, sonra yine eaki haliıO' 
döneriz, dedi. b h• 

"Ben anlamıyarak yüzün• • 
ton Hic kelam itmedim. ti 

' '- Bir hayırlı ite razı ol1'!J':ı. benden vana hakkım aana b• • 
aun. dedi. .. ıedi 

"Emme öyle bir tavır ileti soY 
ki, ben: .,.r 
''- Senin bende ne hakkın 

ki helal olsun? diye sordUID· • er 
"- Tllh•İn Bey, dedi, ben ııe!'~ Jıİ 

vapsız komazdnr emm• nid.eY~rh
elim kolum b11.ğlı. zir• aenın ,.ı· 
riikevi bizim Nusrete istemeie 
dim! ...,, 

''Dimez mi? Ben bir aıçraıoıf .,,. 
"Ne? Urya mı söriiyon?" di,. 

kızdı. Resmin arkaaına acemi bir 
elle: ''Sevgili babacığıma yadiıa
nmdır." diye yazmıf. 

ti d" ·• il f le t ti l • mÜcfldele yeni baılamıf. Aflar oi· 
e. ~n ı, ıuz~ e' ~' pe. a 1 0 uvır- lan. Onun orada, Gezi bağlannm, 

fmn1fım. elİ.,i 
Cemile Tahsinin avueundarı 

çekti: 

Tahsin Bey ellerile bir ölçüde tit
riyen seaile devam etti: 

- Bu on sekiz yaıındaki hali. 
Zayıftır burada Mebrükem. Sonra 

dıdı. Hele yır.mıyı ıeçınce pek bat- T 1 1 ·· .. d b" • " 1 " ""'" " .. ·• "'"'"'" e ır zencı ne-
ka attı. re vardır. Kend•mi oraya at11> bo-

Cemile mırıldandı: ' iacaiım, der. Müftü d~yanamadı, 
- Benim gibi. 1 kalktı nldi bana. 
- Emme hiçbir insan ne olaca- Cemile heyecanla sordu: 

iını bilmez, ihmal ittik, resmini - Vermedin mi kızını? 

- Beieıwmediın, dedi. efil• 
- Kerem it .. B?yle da~d•" •'' 

ter ıibi aöyleyivırınce bennn 
ba•ıma uı-radı. 1 ... .,., 

(Arkası 
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co~oK TE~Kt~Tı Ktzılayın Habeş 
Baş Dırektöru Kızılhaçına· 
Tayin Edildi Yardımı 

Ankara, 3 (Hususi) - İstanbul Gümrük bq direktörü Seyfi, 
lanir Gümrük bat direktörlüğüne, lzmir Gümrük bq direktörü 
.~•mi Bursa Gümrük direktörlüğüne' Ankara GOmrük direk

torij Cevat ta İstanbul Gümrük salonu direktörliifiine tayin edil
ınişlerdir. 

Giİrl)riik ve İnhisar Bakanlığı, İnhisarlar ve Muhafaza Genel 
koınutanhğı hariç olmak üzere Bakanlığa ballı daireler me -
llıurlnnm tahsil derecelerini vezifeye bqlacbldan tarihi ve doğ
duldan yer ve tarihi de ihtiva eden bir kıdem liıtesi hazırlamış 
"'bunu bastırmıştır. Buna göre lnlüurlar ve Muhafaza Genel 
komutanlığı hariç olmak üzere Bakanlığa bağlı memurların sa
}'ıaı 1815 tir. 

Ankara, 3 (A.A.) - ltalya - Habq 
harbi esnasmda yaralanan ve hastala
nan askerleri için yardım isteyen Ha
beı hük\lınetine diler benzer cemiyet
ler gibi Ku:ılay da Üzerlerinde cemiye 
tin allmeti ve "Türkiye" ismi bulunan 
100,000 harp paketi ıöndermek sure
tiyle yardıma karar vennittir. Bu pa
ketler, Adiaababadaki maslahatgtlza
rımız namına Habqiıtana ıönderile -
cektir. 

tGtklye • lsvl4}re 
'ticaret anıa,ması 

"ULUS,,un Dil Yazlları 

"-a~) 3 ( Huauai muhabirimia. 
l•~• - Türkiye • lniçre arumda 
.. ~ tarihinde akdedilen ticaret Ye 

1;;:- anlapaalan 31 ikiacikinun 
Is.•-_ ~a kadar mer'iyet me•kiinde 
L:ı ..:aktar. Bu uzla,malar bu ta • 
~:bar müddetine tüi olmadan 

Allah 
" Allah, ilih, ilihe ,, sözlerinin etimoloji, morfoloji, 

fonetik bakımından analizi 
itebilecektir. ALLAH 

fcit~ i~~cikiman sonunda •. -1 "~LLAH" kelimesinin türkçede 
~~en. bın ~arafmdan feah~iL bellıbatlı manalannı tetıbit edelim: 
.;;:ıen takd~e 19~ ........ ao- (1) Kuvvet, kudret , büyük, sahip, 
'- kadar tahdıt edllllUf adclolu. yaratıcı coıkun cesur c:liribaf, iyilik 
>.t C.k •• bu halde iki itilafın mer'i· yapmağı aeven .' ' 
tdiı~I~ iki taraf arumcla tayin (2) Sür'at, ~iyet. 

--=-tir. (3) Su. 

iç Bakam geliyor 
.._~ 3 (Huausi muhabirimiz. 
aL-~ - ·~ Bakan Şükrü Kaya bu 
--...a Ltanbula hareket elımİftir. 

l~K ANKARA 
~RLE R I 
1 • Ankara, (Tan) -Maliye mea. 
:.._lc_.-..tebi mezunlan kendi arala -
-._.. bir cemiyet ku.-ıtlardır. 

41 ~ Alllbra, (Tan) - Baııı:ı yerler. 
L.~ llticla Ye aaire sibi tayyare yo. 
:.~ tabi nraka t-nan pulw yeri-

~ir: ,u;. .. •k.a:bt ... ~.ı. 
• .._.aka tan~ pal•~....._ 
~ ... !u yapııtırthnaanua een,i ma 
'-lu!ldutunu alakadarlara bildire.. .... 
.:. Ankara, (Tan) - Fiaam Ba. 
~ •iı merkez daireleri için bir e• 
taa.:...!~ doeya talimab haııı:ırlamq ve 
Jl~ ..-belere dairtmlftar. 
~ık ltu talimatname ile eYrak 
~ -.yalarmı en aon usullerle tan
~ ettirmektedir. 

"• f A.kara, (Tan) - Almanya 
1..:..~ıilterecle baııı:ı firmalar memle 
~den mal almak için Tiirlrof"ı. 
"-~lardır. Ofis, kendileri
~ -.ı itlerile ufratan tüc:carlarmu 
.... ~ ..... erini bildirmiıtir. 

t • . Ankara, (Tan) - Yabancı 
lr~ .... ihrakiye olarak •erilen 
~ere ait maden resimleriaia 
~ memlekete ihraç eclilmiı kö
-~ ıibi reuniyata tlbi tutulma. 
il_- kında.ki kararname Bakanlar 
--.ıtetiaee kabul edilmiftir. 

~·Ankara, (Tan) - Kütahya 
tt~lia. lııı:mir vali maa.W Sedat 

..... edibniftir. 

J& • .Ankara, (Tan) - Edine Yi
~~lle batlı KHakb kaııı:aaa adı. 
~ ..:riç adına çevrilmesi Bakan
' ~etince kabul edihniıtir. 

~zım Karabeklr 
Habe' ordusu 

~~ çıkan "YenicUn" gaze
~ 29 Tetriniaani tarihli nüaba

• •)Den tayle yuılıyor: 

~•= pian Elhilcif ...-ıai 
~ - ...,.,. ""7dila ,. '-· 

Derna.Iİtecfir I 

S, «-.. «... Belıir (P.,.) a. 
ı,s: dört Türl. m6a.)IUIUI haraya 
it ...... helıl•melıteclir. Banlar, 
~ ...... ,,..,,,,_ tertilıafı,.. 
"et.&.ı_ .... v el.ip P.,.ya yan/un ._ 
~~ır. 

,----._ ICflnlhelriıW •eleeelı olan 
e....=_ .,..__p ,.....,.,..,.,. iJıüi 

~ De İJıİaİ fle .; __ , .-L • 
-~lı•-- J• ..,._ ee,,_..,.. 
"' ~ır. ~ ~WWW•ın •hıi laoherleri tlı-
i~ ...........,, ~ °""" •• tetl ..,; "•.a. 6a AoNria "°'"'. ~ t~ ecla.-.;,tir •• 
~ ~ pzetetbıin verdlfi bu 
::'4'le General Kbım Kara Be 
~ oı'll CpfS~· Bu haberden malOma
~ : 0 iuu ıon!uk. Bize decli .. 
"'lı "bıa ~takya p.zeteainin naklen al
~ )o herden katiyen mal6ma. 
~. ant"r· Haber, tamamen asılsıs
ltlıtt l'lca ... ıazetermle tebip etme-

ederiın . ., 

ihtar: Kelimenin türlü anlamlara 
geliıi bittabi orijinal kökünden ileri 
gelmektedir • 

Allah sözünün etimolojik ıekli ıu
dur: 

(1) (2) (3) (4) 
(•i + ağ + al + ah) 

(1 ) Ai: Köktür. Kökün yukarda 
söylediiimiz birinci anlammı alarak 
kelimeyi mlltaJea edelim. 

(2) Atı Köldin manaaım kendinde 
tecelli ettiren ıiijeyi cöıterir. 

Ai +at+ atat: (Kullanııta son-
daki ''i" düıer.) (A) aeyyid, 
(B) efendi, (C) rical, (D) 
1&ff& büyük ve eski, öa baba, 
ayp~hM~ tbıere....,.._e 

..n.ı...._,"_" hHvfUr n&ın. haı 
~ .... ului baba. 

Nota •~). • ., u fm as 1 
bir kelbpeyl de burada cösterelim: 

Ağabıt (cem'i: atabıttar) """'" baba
mu, nıiı. papaa, ruhani ayi
.m icra eden [ 1] : "baıtm ağa
bıt - bat papaz"; "hara ağa
bıt = kara rahip"; "hara ta· 
naatab atabıt - dint rahip ve 
yalıut dul kalmıt ketit"; "ata.. 
bıt buolar = ruhaniler güru
rubu" 

Dldu.tt Arapça zannolunan (ibid) 
aözünün bu miaallerde orijini pek 
açık olarak (aiabıt) olduiu cörül
mektedir. 

Gelelim kelimenin esas unaurla
nndan üçtlncüailne : 

(3) Al: (. + 1), ektir. Bilindiği gi
bi "ıenit. belli olmıyan, gayriıabıi, 
h~r abada bulunur, her ıey, engin, 
fÜmul" pbi um~ anlamlarla süje 
veya objeyi ftaıflanclmr. O halde: 
<atat + al= aiafal: (1) ekinin göa
terdiii tUmul aaha1mda kuvvet, kud
ret, biiyülrlilk, yapıcılık, aahiplik v. a. 
anlunlarmuı llfabdır. 

• (_4) ~ı ( . + h) ektir: k, s, f, y 
cıbı, obje ve panteyi tamamlar tayin 
eder, ifade eder. Yani, onun achm "ko
yar. Demek ki: 

Aiatal + ah = ataPlab: kelime
nin ortasındaki ( i), eau kai
de mucibince kendinden son
raki konaonla tebadill edince 
kelime: 
Aillllah olur. Battaki (i) de 
ortalamada bulundutu YU&y
yellerle kaynqmca eon fone
tik fekli: ALLAH olur. 

Manaya "kuvYet ve kudrete, yapı
~lıp, bilyilldtlfe, uhiplffe f&IDil olan 
bir pansenin" lfadeai•ir. 
Notı Tilrk dilinde •Y"' an1ın..,da ,u 

kelimeler de vardır: 
A-Çalap 
B-Celep 
C-icli 
D-lzi 
E-t ye 
F-Otan, ofun 
G - Okan, okkan 
H-Tann 
J - Tenri ("gök" mana11na Ka

zan lehçesinde "put" manaaına) [•] . 

i l.AH, i LAHE 

Bu a5slerin e1imolojik ıeldllerini, 
(Alala) ICSrinilftkilnUıı altına ya.a
hın: 

Alllılu •I + •i + aı + ah 
IWu il + . + il + ah 
llUaeı il + . + il + ah + et 
Bu üç kelimenin etimolojik tekille-

rini cöıteren tablonun mütaleasın
dan ıu anlatılır : 

(Allah) ICSzilnde, "büyüklük v. a." 
mefhumlarını ifaret eden kökten so:ı
n mefhumlan kendinde tecelli ettiren 

(A) Kamaııa TU1'kl 
(B) Tilrk Dili lipti 
(C) hıail lltiheana Ltpd 
(D) Pekanki: Yakut Dili L6pti 
[I) Pebrüi: Yakut Dili Ltpti 
A - Kama111 Ttlrld: Dede Korkat Ki

tabı: Radlof. IlL "Oamanlı lehçai" 
B - Pavet de Coarteille: Çatata1 16p

ti 
c - BU,ak Tilrk leaati "Unm lehçe

ıi" 
D - Utprca Karaa ten:emeai: Çaia

ta1 Ulcati 
E - BilJtik Tarlı llpt1 "ÇalataJ' leh

çesi" 
F - ltacDof. 1. ~ " Unar leh

çeleri" 
G - BtlJlk Terk lbatl "Unar leh

c-1" 
H - Kaman Tarld: Jta41of. m .'Os

manlı lehçeai" 
J - Radlof. m. "Orhon. u,..., ç.p. 

tay. Kll'llll, Baraba lehçeleri" 
(*) Banlardan "Çalap" ve "Tanrı" ıöz

leriyle arapça denilen "'Rab" ve farsça 
sanılan "Hadat" a6ıı:lerinin 1 analizleri, 
bundan IODl'Üİ JUdanmaıda çıkacaktır. 

A FRiK A H A RBi : 4 

• 

italya -Habeş sa~aşı-
na toplu bir bakış Bu çatırb! .. 

Kefke lifı .açmaz olaydım: iki 
da pyel SİDJOI' Muuolini aöııı: aöy. 
lemiyor diye yazmıttım. Ertesi ıü.. 
nü mübarek adam dillendi. Gaze
telerde kopyası çıkan bir nutukta 
tunlan demit: 

Şimal cepheainde harekitm ikinci safhası 

ikinci safha harekltın batlıyabilme
Iİ için ltalyanlann birinci safhada va
rılan yerlerde satlamca yerlqmeli ve 
bunun için de her ıeyden evvel yol
larla geriye baf lanma11 linmdı. Çün
kü bu mmtakanm en büyükçe ıehri 
olan Aduaya dahi dar bir patikadan 
batka yol yoktu. 

Bu itte İtalyan ameleıile birlikte 
çalıpn fen kıtalan ve mühendillerin 
bapnları çok mühimdir. Ayın yedi
ainde esterle zor varılabilen Aduaya 
ayni ayın 14 ünde General dö Bono 
otomobil ile ıelmit ve törene iıtirak 
eylemiıtir. 

İkinci safhanın batlama11 için İtal
yanları teıvik eden en mühim vak'a 
bir kısım askerlerile 10-10-935 te 
İtalyan hatlarına ilticı etmiı olan 
Makallenin bikimi ve imparatorun da 
madı Ru Guksa'nın teslim olma11dır. 
Yanında bulunan askerlerinin İtalyan
lara yardımından .ziyade bu iltihakın 
hariç ve Habefliler üzerinde yaptığı 
manevi teıir fÜpheıiz çok büyük ol
muıtur. 

Maamafih, 1896 hezimetinde bir 
teğmen olarak bulunan ve o günlerin 
acı hatıraaı aklından çdmuyan İtal
yan Baıkomutanı belki bu acı deraler 
dolayısile Habeılilere kartı teenni ve 
ihtiyatla hareketi o kadar ıaımaz pren 
aiple tutmuıtur ki, bu çok müsait fır
attan istifHeye- tiemen blkı9mamı1, 
y~e :;öDai'm 7&P'' ....._ iDemil eq
kilitmın i1t1MJfnf beklemittfr. Halbu
ki Gukaa'nm tealim otduiu--cüftlinle
Adigrattan ancak 85 Jülometre ötede 
bulunan bu tehire kadar rahat rahat 
ilerlemek itten bile değildi. Bu yapıl
madı, birinciteırinin 25 ine kadar he
men tam•.men hareketıiz kalındı, ba
ı:ı yerlerde tahkimat yapıldı ve ancak 
bundan ıonra ikinci safha harekatı 
baıladı. 

Bu harekatta da hedefler ıöyle idi: 
İtalyan ıol yanındaki Santini'nin 

birinci kolorduıu en kısa yoldan yani 
Malı:alle - Adicrat üzerinden, Biroli
nin yerli kolorduıu Tembien yüksek 
yayliaı üzerinden, sağ yandaki Mara
vicna'nın ikinci kolorduıu Akaum'dan 
evveli Takkue vadiaine doğru ilerli
yecek, sonra bu nehir vadisı boyunca 
Makalle'ye dönecektir. Bu suretle 
Tembien yükaek yayliamda mukave
met edeceti diifilnWen Raı Seyum'un 
yanı ve arlıca11 kesilecekti • 

Raa Seyum ne ltalyanlan fula oya
ladı, ne de bu tuzata düttü, ceri çe
kildi, İtalyanlar kolaylıkla ilerlerken 
Makalle yakınında Raı Kasaa'nın 
ıarptan buraya yeni celmekte olan 
kuvvetlerine çattılar, müıterek tesir
ler ile bunlan kolayca geri attılar ve 
Makalleyi ele ceçirdiler. Hili bu te· 
hirde ve bu ıehrin biraz ileriıinde ve 
fakat daha mühim olmak üzere ceri
aindeld Tembien yüksek yayli11nda 
Habef kuvvetleri ile utra11p durmak
tadırlar. Çünkü bidayette bır çevirme 
tehlikesinden kurtulmak için ıeri çe
kilen Seyyum'un kuvvetleri ltalya.n 
yerli kolorduaile ikinci kolorduıunun 
araamda bulunan cenit aralıktan isti
fade ederek tekrar Teınbien yüksek 
yaylbma çdmuflardır. Hemen her· 
cünkü ltalyan ve Habet tebliğleri bu
ralardaki ~te harbinden ve çarpııma
lardan bahsediyor. 
~ durumu: Habefler ilk 

çarpıpnalarda kendilerinden beklenen 
cesareti ve sevildiii ıösterememiıler
dir. Bu belki de bunlann hiç alıpna
dıldan yeni sillblar karpaındaki tıt
Jnnhklannclan ileri ıelmittir. Birınci 
barekit aafbaaında hatti doiru dürüıt 
bir çete harbi bile yoktur. Habeı çe
telerinin Eritre içeriıine dalma tqeb
büaleri de kolaylıkla pülkü~ttir. 
Fakat son ıelen haberlere bakıbna 
bu durum deiipıekte. Habqliler mo
dern aillhlara kartı barbetmeie, tay
yarelere karp kendilerini korumaia, 
plenmeie alıtmüta '" en mGhimmi 
ufak çeteler halinde dilfllWl hatlan
nm ıeriainde ıörilnmektedirler. Bu 
faaliyet arttmlına buradaki İtalyan 
kuvvetleri imha edilemeae dahi ( çün
kü bu kuvvet mevcut itibarile öyle 
ıayrimuntazam topluluklann imha 
edemiyeceii kadar büyüktür. Menzil 

Adiıtut 

~ :.--o. !aatiai 

K. O. 
• 

ve amele tefkilltı hariÇ 150.000 iman, 
2.300 makineli tilfek, 92 tank, 250 
top, 500 tayyare, 5.000 kamyon, 
7 .ooo deve, 18.000 e.ter, 10,000 bey
cir olarak tahmin edilmektedir yap
ratıla bilir. 

İtalyanların birinci safhada Fransız 
Somalisi hududundaki Musa Ali dağı 
mıntakaaından demiryolu istikametin
de yapmak istedikleri barekit çöl do
layısile inkipf edemedi. Fakat Makal. 
lenin alınma11ndan aonra Danakil is
tikametinde sol yanlarını geniılettiler 
ve Danakil mıntakaaına kartı sol yan 
larını emniyet altına aldılar. Şimdiki 
halde İtalyanlar yeni baıkumandanla
rınm cepheye gelmesini ve üçüncü 
safha harekatın baflamaaını düıünür
ken Habeıliler de bir taraftan çete 
harbile ltalyanlan yıpratmağa, di
ğer taraftan da Desaie - Ambaalugi 
mıntakaaında sağlam mevziler tutma
ğa çalıııyorlar. 

M. ŞEVKi 

Limon hale ainneli mi ? 
Limonun hale cirmesine itiraz eden 

limon tacirlerinin ıikiyetleri üzerine 
Ticaret odaıından bi rhey~t tetkikata 
baılamııtı. Bu incelemeler bitm.it ve 
heyet bir rapor ha.zırlayarak Ticaret 
oda._ ~. Teddbt Hmoaun 
ha:Je cfrmeli lilaumunu ortaya koy • 
mutadır. Fakat limon tacirlerimizde 
yeni yeni enditeler uyanmakta ve li
mon hale aokuluraa burada muhtelif 
~evad üzerinde aatıı yapan tacirlerin 
lımon üzerine de it yapabiie"ceklerini 
ve bu durumdan da kendilerinin zarar 
göreceklerini iddia etmektedirler. Me 
ıele yakında Oda mecliıinde müzake
re ~dilece~ ve bu huıusta bir karar 
verılecektır. 

''- BiMlen ne idiyorlar? lıal;yo 
tliin;yo;yo ne yaptı lıi, böyle laerlrea 
aleylaimiae birlefti? •. ,, 

Dotruau böyle 11zlanarak aö.z 
söylemek Sinyor Muuoliniye hiç ya. 
kıpnıyor. Bu sözler bir diktatör aö
ri defildir. 

Hani hir hı"klye nrdır. 
Birkaç kiti hayatta olmıyaa hir 

papnm lehinde söriifirlerkea iç. 
lerindea ltiriai: 

- Bırakın ta keratayı. Onan ha. 
yatta iken yemedifi hene kalma • 
IDlfb. Şimdi otunnu itana methedi
~ııı:. O Cim. Dat Pqamn me
ııı:anna çabr çabr ..• 

T111111 'bu amada ,..anm otlu o. 
daya ırirml• fakat ltahaanm mez .. 
nna clair SÖ•lenen aMG İfİtmİ4. Sös 
~li•• de lnnna söriinc• kemae • 
dendevametmq: 

- • • • Cabr cabr GIR' yapm! De. 
mit. Pqaam ofhıı sarif ltir adam • ...... 

- T ... kldir ederim umna, ... 
mit bu eahrtı hiç MU' çabrbmla 
benııı:-Uyor .. 

Omm ~"iti ha li:ııler de hie dikta
tör IÖziine ....... "'.. ,.,.3if .,; ? 

B. FELEK 

ikramiyeli 
Paketleri a~anlar 
inhisarlar idaresi aatıı ıubeıinin 

sıla kontrollanna reğmen bazı tütün 
bayilerinin ikramiyeli Yenice sigara
lannı açarak ikramiye kuponlannı al
dıkları haber verilmektedir. Söylendi
ğine göre, birkaç bayi zan altındadır. 
Paketlerin açılmaması için bazı tec• 
rübeler yapılmaktadır. idare, birkaç 
gün içinde kat'i kararını verecek ve 
bu iti önleyici bütün tedbirleri alacü: 
tır. 

Bahk ihracatımız 
Balık almak üzere limanımızda 

bekliyen İtalyan gemilerinin bundan 
bir müddet evvel bo, olarak memle
ketlerine dönmüılerdi. İtalyan balık 
gemileri limanımıza gelmemektedir
ler. Bu münasebetle şimdilik balık 
ihracatımız Yunaniıtana inhisar et· 
mektedir. 

Çanakkale vapuru tahkikatı 
Bonaade atı~ımda 9aftı kını.. 

rak Haliçte havuzlanan Çanakkale va 
purunun fen heyetleri taraf1ndan ya
pılan muayenesi bitirilmiştir. Hazırla
nan raporu yakında Ekonomi Bakan
lığına göndereceklerdir. Hadise dola
yısiyle ıimdilik itlerine nihayet veri • 
len Denizyollan Fen heyeti reisi Sırn 
ile Çanakkale süvari ve baş çarkçı11-
nın vaziyetleri Bakanlıkça yapılacak 
tetkiklerin sonunda kararlaıtmlacak
tır. 

.........., neu- - - - - - - - _ _ _ 
--<auGZ<sNL<a~<a~tw .... .._....... ....... 

Fotoğraf lahlilleri 
Resimlerinizi bize gönderin 

Fi_zyonomist Profesör J can Karteret'nin tanınmış adamların 
fotograf~arına bakarak karakterleri üzerinde koyduğu teşhisleri 
gazetemızde neşrettik. Bugün de okuyucularımızın karakterleri 
hakkında yaptığı teşhisleri neşretmeğe başlıyoruz. 

Okuyucularımızın fo&oğrafları 
H uıusi bir ka

rakterdedir, çok çe 
titli ve mütenevvi 
işler elinden gelir. 
Ba.zan çok mea'ut
tur, hazan çok ke
derlidir. Faaliyete 
ihtiyacı vardır, fa-
kat bu ihtiyacı ha
zan ıevıer. Çok uy 
sal olduğu halde, 

D. ICa;,vm int pddet cöıterdi 
ği .zamanlar olur. Kendi hauasiyetine 
mağl6ptur. Enteresan neticeler elde 
etmek iç.in, faaliyetini aarfettiii mu
hiti nazarı dikkate almalıdır. 

Fotofraf objekti 
fi kar1ı11nda çeh
resinin ifadeıi ge-
rilmiı olaa bile, 
kendiıi herhalde o 
kadar lenfatik de
ğildir. Hayatta bü 
yük rol oynamakta 
gözü yoktur. Yal • 
nız mümkün oldu
ğu kadar daha ra. 

iti. A lôecltlin hat ıeçirmek için 
kendi bayatı ve refikaunm bayatı ile 
meıculdür. Pek yumuplrhuylu delil
le de, aert te detfldir. Onda mes'ut bir 
tesir bırakabilecek fey, seven ve aa
brıh davruwı bir kadmm rolüdür. 

Haaaas karakter 

de kadın. Deruni 
birçok reaksiyon-
lar geçir~or. Fa • 
kat bu karıtıkhkla 
n kısa bir zaman
da hal çarelerini 
arıyor. Bir ıeyi 

tahlil etmefini se
ver. Kararau:dar. 
Şahıi büyük aneli 
yoktur. Çok milte- N.Gencoy 

ceuiıtir, fakat muhitine çok baflıdır. 

Sade ve emin ka 
rakterde, ıempl • 
tik ıenç. Hauaai· 
yeti ıuuruna hi • 
kimdir. Gayretin -
den niklrindir. 1 ti -
mat ve emniyete 
ihtiyacı v a r d ı r . 
Her ıeyde müva-
zeneden ziyade a
henk arar. netice -

den hotlanır. Bir Ferrula 
parça bariıtir, çünkü gençtir ve azçok 
otorite ile hareket eder. Bu otoritesi 
inkipf edecektir. Muvaffak olacaktır. 

Resimlerinizi bize gönderin, Profesör 
Carteret sizinde karakterinizi anlatacaktır. 
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No. 52 Yazan: Ziya ŞAKIR 

Kösem Sultan Şehzade Mehmedi 
Kuytu Bir Köşeye Gizlemişti . 

Abdürrahman efendi, mecliı namı
na saraya gitmiJ; bostancıbaşıyı gö
rerek, evveli doıtluğundan bahıettik
ten sonra: 

- Ağa Hazretleri!.. Cümle vüzera 
ve ulema toplanıp padişahın hal'i 
takarrür etmıştir. Hatta, bu bapta 
fetva dahi verilmiştir. Şehzadeyi ic
lis etmeksizin bu cemiyetin dağılma· 
ıına imkan yoktur. Hemen ilacı, k.a
pıyı açıp maslahatı tamam etmeye 
aay eyıemektir. Ve illa, ıizin; ve bu 
işın hilafına hareket edenlerin helaki 
mukarrerdir .. Ümmeti Muhammet a
rasına kılıç girmekten hazer edip, 
dünya ve ahiret vebalini boynunuza 
almayın. 

DemittL 
BoıtancıbaJı bir müddet uzun bı

yıklarını çeke çeke duıünmeye başla· 
mıştı. Bir tarafta, yarı mecnun bir pa
<lıtah vardı. Eğer ıu anda paditahın 
~mrine itaat edecek olursa, Sultanah
met camisindeki mecliıı gücendire
cekti. Halbuki, paditah da hal'edil
mişti. Ar~k bu mahlu padiıahın em
r ıe itaat ederek, kanlı hır hadiseye 
ı-.oebiyet verme~/ şüphesiz ki kendi
ııni mes'ul edecektl. Ve o zaman, ha
yatı büsbütün tehiikeye girecekti. Şu 
hale nazaran en akılane hareket, (&a
lip) lere iltihak etmekti .. 

Bu ıuretle düşünen bostancıbaşı.: 
- Efendi!... Bizden muhalefet e

der yoktur. Bostancılara da muhkem 
tenbıh eylerim. Varın, itinizi görün. 

Cevabını vermitti... Fakat ~eyrek
zade ihtiyatla hareket etmiş, bostan
cı başının bir ihanetine maruz kalma
mak için: 

- riay, Allah ıenden razı olsun; 
ağa hazretleri... imdi, ben gider.m. 
\. ı.izera, ulema ve ağalara böylece 
ıöylerim. Ama, zatınız da biraz son
ra tebdili kıyafet camiye varıp ağalar
la bir muşavere eyleseniz, hakkınız
da çok hayırlı olur. Zira bu it. can 
pazarıdır. Başka işe kıyas degııdir. 

Dedi... Bostancıbaıı, bu teklife de 
muvafakat etti. Biraz sonra, arkasına 
bir bostancı kaputu giyip, aarayın ot
luk kapısından yalnız batına çıkarak 
6ultanahmet camiine geldi. 

Ağalar, Boıtancıha~ıyı, bir kenara 
çektiler: 

- .tSaka, ağa! ... Eğer bostancılar
dan bir hareket zuhur etlerse, şu dun
ya yüzünde bostancı namında kimse
yi bırakmayız. 

Dediler ... Boıtancıbaşı, esasen mec
lisin, heybet ve azameti altında ezil
miıti. Cami avlusunda, ikide birde 
yukselen tekbir sadaları, kalbine bi.ı
yük bir korku vermişti. Bu tehdi~ 
karıısında derhal başını iidi: 

- Boıtancılardan yana emin olun. 
Ben, cümlesine kcf ilim. hemen, sa
rayı hümayuna buyurun. 

• 
Paditah İbrahim, büyük bir tellı 

içindeyai... ikide birae, gızlice ~uı
tanahmet meydanına adamlar 'önde
nyor; oradaki hart:kt:tin seyrini öğ
renmek istiyordu. Fakat gönderdigi 
adamlar, vaziyeti görür görmez, ar
tık saraya dönmenin beyhude oldu
ğunu anlıyorlar, birer köşeye ıinip 
saklanıyorlardı. 

Gönderdiği adamların geri gelme
meleri ve kendiıine bir haber getir
memeleri, lbrahimi fena halde ıinir
lcndiriyor; 

- hay kodotlar ! .. Hay pezevenk
ler!.. Avret isteseydim, derhal ıe&ir
tirlerdi. Şimdi, bu dar zamammda be
ni nice terkederler ... Hot imdi bu da
hi, geçer. Cümlenizin kellesini kesip, 
derilerinize saman doldurmak, boy
numa borç olıun. 

Diye söyleniyordu. . . . 
Bir aralık, harem daıresıne gıt

miş, annesile eörüşmek istemişti ... 
Fakat kurnaz Kösem Sultan, bunu ev 
Yelce tahmin ettiği için ~ebzade Meh
medi alarak baremin kuytu bir köşe
llne ıizlenmitti· lbrahimi kafJıhyan 

Valide Sultan kalfa1an, Valide Sul
tandan aldıkları talimat üzerine: 

- Kenduleri hamamdadır. lliç edi
nürler. Ferman buvurulursa, arze
delim. Tezce olsunlar. 

Demişlerdi... lbrahim, bir aralık 
Huhvarı ~örmek, onu'lla dertleşerek, 
kendisine birçok iılerde yardım eden 
bu zeki ve fettan kadından bir tedbir 
öğrenmek, istemİ!!tİ. Fakat Hubyar, 
&arayda defildi. Ve üç gündenberi de 
saraya gelmemişti. Hayatında zevkin 
envaından başka hi~bir §ey dütünme· 
miş olan bu kadın, esasen kocaya var
dığı gündenbcri artık kendisini büs
bütün içkiye vermişti. Kocası, sarhoş 
İbrahim, ona emsalsiz bir eı olmuştu. 
Kadirgadaki sarayında, hergün genç 
ve dil·üba mahbuplarla körpecik ca
riyeleri (halvet odası) na topluyor: 
üryan rakıslar, ıehvetle malama) fa
sıllarla efsanevi bir ömür sürüyordu. 

İbrahim, bir kere de Telli Haseki
nin dairesine uğramak; hiç olmazsa, 
vaziyet hakkında ondan bir fikir al
mak istemi1t\. Fakat Telli Haseki, Şe
kerpareye yapılan muameleden önirU. 
lbrahime fena halde giicenmişti. Da
ha lbrahimin ilk sözünde aeı bir ce
vap vermiş: 

- Ya ne sanırsın: aslanım? .. Vali
de Sultan olacak o cazuvu ekberin 
sözüne uyarsan, encam işte böyle olur. 
Ah, ah... Ne oldu ise bizlere oldu. 
Acep nerelerde sürünüp ge.,.ecc~iz? .. 
Dilerim bari itudadan, bu i~leri kim 
etti ise. peri,an olsun. 

Demişti. 

Halbuki, (bu işleri eden) lerin biri 
de, bizzat kendisi idi. Rekabet ve kıs· 
kançlık yüzünden sarayı altüst etmiş: 
'>'tlt.ını)an karımıınrla elnenre rlivan 
durdurarak. padişahı israf ve sefahe
tin en büyük çılgınlıklarına sevkeyle
mişti. ( Cev;ıhir döşeme kubbeli ara
ba) lar, denk denk samurlar, etek do
lııh~· el..,.,ıı.!'ll=tr · vh bütün bunl;ırı te
darik edebilmek için o~taya dökülen 
paralar. hep kendi uğruna feda edil
memi§ midi? .. Hatta, bu son isyanı 
husule getiren amillerden biri de. At 
Meydanındaki Ibrahim Paşa sarayı. 
nın döşenmesi için gece yarısı bedes
tenin açılması, tüc.car mallarının ceb
ren alınması değil mi idi? .. Şimdi bun
lar çarçabuk unutuluverm:ş: herkeı 
gibi. Telli Haseki de bir tarafa çeki
live-mişti. 

tbrahimin aklına, bir aralık Cinci 
Hoca gelmişti: 

- Hoca bu derde ilaç olur Ecinni 
padisahına yalvarıp onun ıe,keri ile, 
bu cemiveti dağıtır. Tez bana Hocayı 
alın, gelin. 

Demişti... Fakat Cinci Hocanın U· 

rayına girlenler. ıelmitler: 
- Sultanım! .. Hocanın yerinde yel

aer eser. 
Cevabını eetirmitlerdi. 
İbrahim, artık her taraftan 

ümidini kesmiş, kendi saray kuvve-
tile kendini muhafaza etmek: 
ha vat ve saltanatını şiddetle 
müdafaa eylemek iıtemitti ... Evveli. 
Bostancıbatıvı çağırtmış: bütün bos
tancıların harbe hazır olmalarını em
retmisti. Ve ıonra, bostancı ağalarile 
kapıcıları, enderun ağalarım, sarayda 
bulunan bütün hendeganını arz odaaı 
karşısına •oplamış: 

- Baktn ağalar 1 .. Ben size her da
im lutfettim. Bunca ihsanlar verdim. 
lmdi, gün, bugündür. Göreyim sizi. 
Can ve baş feda edecek, tuz ve ekmek 
hakkın eda eyliyecek zamandır. 

Demitti... Ağaların cümlesi birden, 
bat efmifler, yalnız isteksiz bir hal
de: 

- Ferman, gadişahımu:ın. 
Demekle iktifa etmişlerdi ... Fakat, 

İbrahimin kalbine bir kurt girmişti. 
Acaba yeniçeriler ve ocak ataları, ken 
di hakkında ne dUt6nmektelerdi? .• 

( Arlcaıı var 1 

T A N==:=::=::=:==================================== 4 - 12 • 935 :::s 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Hareketsizlikten §İfmanlık 
Bazıları da vardır ki çok yemedik

leri halde, yedikleri kadarını yakıp 
eritemediklerinden gene şişman olur
lar. 

Erkeklerde bu türlü şişmanlık ka
dınlardakinden daha azdır. Ancak it
lerinin kendilerini hareketsizliğe mec 
bur etmesinden oturdukları yerde fi
kirleriyle çalışan kalem veya . yazıha
ne adamları, çok yemedikleri halde, 
bu türlü şiımalığa tutulurlar. Bu hal 
en ziyade meslek değiştirenlerde gö· 
rülür. Meseli bir komisyoncunun ki· 
tibi genç iken patronu onu daima ora· 
ya buraya gönderdiği için, aldığı ay· 
lık elverişli olup da çok yese bile, ye
diğini gene eritir şiımanlıyamaz. Son
ra kendisi bir çaresini bulup da ken
di hesabına bir yazıhane açarak, baş
kalarını öteye beriye göndermek ü
zere, patron olduğu vakit koltuğa o
turunca tiımanlamağa başlar. 

Birçok kimseler bunu yaşın ilerle
mesine hamlederler. Bazıları da, in
sanlar da ağaçlar gibidir, ağaçlar ge
littikleri vakit nasıl genişlerlerse in
sanlar da öylece §İ§man olurlar, diye 
tabiat kaidesini bildiklerini anlatmak 
isterler. İnsanların da agaçlar gibi, 
yaşlandıkç~, kalınlaşmaları doğru bile 
olsa bu~u ıspat etmek güçtür. Yaşlan
dıkça fışmanlıyan insanların bu hali
ni hareketsizlige bağlamak daha ön
ce hatıra gelir. 

Bayanlarda görülen şifmanlığın 
pek çoğu böyle hareketsizlikten ileri 
gelen cinstendir. Zayıflık moda ol
duğundanberi bu kadar çok bayanlar 
yemeklerinden kıstıkları, bazıları has
talığa tutulacak kadar aç kaldıkları 
halde aralarında bu vasıtayla zayıflı· 
yabilenler pek az bulunuyor. Bunun 
sebebi hareketsizlikte olduğu şüphe
sizdir. Züğürtlemek için yalnız az k.a
zanmak yetişmez. Hir taraftan da, 
elindekini sarıetmek lazımdır. Onun 
gibi, zayıflamak için de bir taraftan 
yalnız az yiyerek zayıflamak istiyen 
bayanlar şişmanlıktan bir türlü kur
tulamadıkları halde, işe giden, çokça 
yol yürüyen bayanlar ötekilerden 
fazla yesebr bile daha çabuk zayıf o
lurlar. 

Bizim doğu illeri bayanlarının ba
cakları, batı kadınlarının bacakların
dan daha kalın ve daha yağlı olduğu 
ötedenbcri garplıların gözlerine bat
mıştır. Daha yüz yıl önce lstanbula 
~ezmeğe gelmiş bir ıeyyah, "Burada 
insanın en ziyade dikbt ettiği tcY ka
dınların kalın bacaklı olm.alarıdır 
diye yazmıı. Belki o vakit biintıuıd~ 
kalın ve tombul bacaklar daha zıyade 
hoşa giderdi. Fakat şimdi batı illerin
den gelen bütün modalarla beraber 
batı kadınlarında olduğu gibi, narin 
bacaklar daha makbul tutuluyor. 

Burıu istiyen bayanların yapacakla
rı en iyi şey çokça yürümek, hareket 
etmektir. 

Lokman H EKi M 

( T!~::!!~?: ü.ıü .. alt• de~ 
1 ferli antihiteler, anıtlar ve tarihi 

eserlerle doludur Bunlar, Türk 
Ulwunun dünyada ilk kültürü kur 
dulunu, Ulwumu~n baıka Ulua. 
lara kültür önderliii ettiiini bü _ 
tün acuna tanıtacak ıahidlerdir. 

lnaanlık kültürünün lruruluıunda, 
11eli1iminde ve ilerleyiıinde Türk 
Uluaunun yaratıcı uarlıiını •Ö.t•
ren, bu ata andaçlannı korumalı -
la, "Türk Tarihi,, ni korumUf olu_ 
ru.ı;. 

Yurddaı, Ulu Cumurbaıkanımı.ı; 
ATA.TURK'ün )'Üc• önd•rliii al_ 
tında ''Türk Tarihi,, ni baılangı. 
cından baılıyaralt incelemekte o _ 
lan v• "Türk Tarihi,, nin Hltiliii _ 
ni, ••niıliiini V• )'Ültaekliiini bü -
tün dünyaya tanıtmaia çalııan 
Türlıt Tarih Kurumu, bütün çalıı
malannda tarihi nerlere dayan _ 
malrtadır. Bu •••rler, hepimi.ı;in u
luNl, müıt•r•lt malımıMır. Onun 
için bu e•erleri yıltılmalıtan, laa _ 
rap olmalrtan, yabancı illere ue el
lere l'•Çm•ltten lıorumalr her Türk 
için Uluaal bir öJevdir. Yurddaı, 
bu ödevi canla. boıla yerine ge • 
tirrn•i• çalıf. Tarihi ••erler bulur, 
böyle ••erlerin yerlerini l'Örür 11e. 
ya İfİtİraen, bu .. erlerin ıunun bu
nun elin• weçmeain• meydan ver
meden müzelere 11e hükumet 
adamlanna haber l1flr. Kendi iten. 
dine uauı.ü:s 11• Tarih de11irl•rini 
altüd edecelı topralı lıa:sılonnda 

bulunma. Böylelilrle deline aroya_ 

cafım diye, bulacafın aerler ne 
aona, ,.. de tarihe )'WlrClr. Sana ata
lanlan lıalmJf H)'CI •line •eçmif o. 
lan tarilai .....ıeri de yobencı elle. 
re lraptırma. Bütün bunlan Ulmal 
Kuramlara vermelr Irat.al amacın 
ol..,n. 

TURK TARiH KURUMU 

Mimar Yansen'in 
Antepteki 
incelemeleri 

Antep, (Hususi muhabirimiz bildi· 
riyor) - Şehircilik Uzmanı Mimar 
Yansen şehrimize gelmiş, şarbayla gö
rüşerek şehrin umumi görünüşünü 
tetkik etmiştir. 

Profesörle yapılan görüşme sonun
da şehir imar planı on dört bin liraya 
Yansene verilmiş ise de son dakikadıt 
planın büyüklüğü üzerinde çıkan bir 
ihtilaf yüzünden mukavele yapılama
mış ve Yansen şehrimizden ayrılmış· 
b~ . 

Pamuk yeHştirme 
Müsabakası açıldı 

lzmir, (Hususi muhabirimiz bildi
riyor) - Onümüzdeki pamuk mevsi
minde pamuk müstahsilleri arasında 
bir iyi pamuk yetiştirme müsabakası 
yapılacaktır. En iyi pamuk yetiırene 
para mükafatı verilecektir. Mahsul 
yetiştirilen tarlalar ziraat direktörü 
ile Bornova Ziraat Mektebi Direktörü 
tarafından gezilerek mahsulün duru· 
mu tetkilc olunacak ve not verilecek
tir. Para mükafatı verilecek derecede 
iyi mahsul yetittiren müstahsilin pa
muğu vilayetçe iki kat fiyatla satına· 
hnacaktır. 

Balikesir uray meclisinin 
bir kararı 

Balıkesir, (Hususi Muhabirimiz-
den) - Uray meclisi son toplantısını 
dün yapmıştır. 

İlin su gerekliği önüne geçilmek 
üzere daha evvel bulunmuş olan su
yun Şara getirilmesi için şarbaya sek
sen bin liralık istikra?. aktine veya o 
miktar taahhüde girişmesine salahi
yet verilmiştir. 

Yirmi kadar meclis üvesinin imza 
etmis olduğu bir takrirle ilbay ve 
şarbay Salim Gündoğana Balıkesir 
hemseriliği teklif edilmiş ve bu tıık
rir ittifakla ve alkıslarla kabul edile
rek karar ·altına alınmıştır. 

K iJ Ç U K TELG_::_ı 
HABERLERi ......,._ ... , ... 

• Antep, (Tan) - Şehrimiz ço
cuk esirgeme kurumu tarafından ter
tip edilen balo güzel olmuıtur. 

• Antep, (Tan) --:- :savt'ı ıaıırenn-

den Şeyhman oğlu Ali geçenlerde ölü 
olarak hulunmuş ve katilinin kim ol
duğu anlaşılamamıştı. Zabıtaca yapı

lan takibat sonunda bunu öldürenin 
kayın biraderi Omer olduğu meydana 
çıkarılarak katil adliyeye verilmittir. 

• İzmit, •(Tan) - Şehircilik uz
manı Profesör Yanıen lzmitin ıehir 
planını hazırlamağa başlamıştır. 

Acıkh bir ölüm 
Tarihi evrak tetkik heyeti reia -

liğinde çalıtmakta iken hastalana • 
rak oradan çekilen ve dört aydan -
beri tedavi edilmekte bulunan mu • 
allim Cevdetin öldüğünü teeaıürle 
öğrendik. 
Namazı bugün öile vakti Beyazıt 

camiinde kılındıktan ıonr• Edime
kapı dııanaında Ahmet Naim ve 
Süleyman Nazifin yanına ıömüle • 
cektir. • 

Büyük bir ilim adamımız olan 
Cndete son hizmeti yapmak isti • 
yenlerin pek çok olacafından emi • 
niz. 

'I " , p;w; 

"l 

Silvanm En Büyük Derdi 
Susuzluk Ve Yolsuzluktur 

Sifoan ilçeainin bir •örünÜfÜ 

[H....,.; muluıbirimi:s bildiriyor] nin yüz kişilik bir müsamere salonu 
Diyarbekir, 3 olduğu gibi temsil ıahneıi de ıayet 

Silvan, Diyarbekire 84 kilometre güzel yapılm19tır. Komiteler çalıptıa
uzaklıkta bir ilç1t merkezidir. Her yön- ıı çok geni,tir. Evin cüzel bir kiltÜP" 
de eski izerler göze çarpar. Kasaba- hanesi de vardır. 
nın etrafı vaktile hisarlarla çevrilmi!- ilçemize yalan ve Diyarbekir • 
ken bu~n bunlar yıkılmıt ve yalnız Muş illerini ayıran Batman çayı iize
kulelerle kapısı kalmıştır. Silvan ile rinde Uçüncii Dara tarafından yaptı
Diyarbekir arasındaki yol bozuktur. nldığı ıöylenilen büyük bir köprO 

Uray bütçesi 6370 liradır. Şehire vardır. Köprü yapıhı biçimi ve mima• 
1200 metre uzaklıktaki içme suyunun ri tarzı itibarile cidden görülmeğe de
membaı ve kanalları tamir edilmekte- ier. Köprü 225 metre uzunluğunda
dir. Burada bin yıl evvel yapılmıt gü- dır. Bir gözünün su ıeviyesindell 
zel bir havuz vardır. Havuzun üstü yüksekliği 25, ve bir gözünün genit
evvelce kapalı iken sonradan yıkıl- liği de 48 metredir. Köprünün orta• 
mıstır. Uray bunu yaptıracaktır. sında muazzam ve hic bir taşı düşıne
Uray muntazam bir pazar yeri yaptır- mit bir kapı vardır. Bu kapının ön ve 
mıştır. İlçe sokakları şimdiye kadar arka tarafmdan açılan özel kapılarilt 
karanlıktı. Uray yeni lambalarla ıo- köprünün içinde yapılmıt olan on ıl
kakları avdınlatmaktadır. tı metre uzunluk ve dört metre re-

Silvanda be! sınıflı ilk okulda 160 ni•lii!indeki odalara inilmektedir• 
kadar talebe bulunmaktadır. ilçemiz- KCSprü ve odalı rçok güzel yapıtnut
de güzel bir halkevi vardır. Halkevi- tır. - M. Yücel 

Hallcımııın en çok •nditi 
iKi BOYOK JsıM 

JOAN CRAVFORD 
KLAMK GABLE 
ye 

ROBERT MONTGOMERY 
Etlta~, ıHlc H nete kaynatı 

olan Franaııea .aıUl 

KiRALIK 
G ONUL 

:..D-.r--. - - • et.._.__...,.. 

~~:'MELEK 
SlNE.~.ASINDA 

Ayncaı Y •ni Paramount , .... 
tffi 'H BERLIN SENFONi OR· 
KES TRASI tarafıadan W AG· 
NER'in TANtiAUSER unrtlrl 

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

Sigortalarınızı Galatada Unyon Hanında Kiin 
UNYON SIGORTASINA yaptırum. . 

Türkiycdc bilifasıla icrayı muamele etmekte olan 

aa 

WJIMW@IM 
Kumpanyaıma bir kere uğramadan ıiıorta yaptırmaynus. 

Telefon : 4.4888. eaot 

~ı ubar •be aahneleri .. Asilerin hücumu . 
1 ubaf b r ••k .. EnarHf•• bir kararılb .. 
Bir ıabıtın .aslfe bimi ile kar,ııa,aa bir ••k hlklyeai ... 

ı,t• bGtGn bunlan yarın ak•amdaa itibaren 

SUMER SiNEMASINDA 
1r6.ter•lmete ba.ı.nacak n büyik bır Frannı tabeıeri olan 

~JA@[Q)JA ır W@ILOJJ 
hlauade 16ncelr•aiz o,um,aaıar: ae,.uk fılmleria 711d1darl 

PIERRE RICHARO WıLLM . KATE DE NAGY . 

100,000 kit• " KAR YOKA • yı takdır nazar artan le aeyrettl 
300 000 kiti de yann abtamdaa itıbaren 

SARAY SiNEMASINDA 
G&terılecek olan 

Ko·ntnantal 
Fllmlnl g6recek, alkışlayacak, dan• 

edecek ve f8rkı s6yllyecektlr. 
G8zter lıamaftıraealr hlm Buton duayayı 

muıatf.-rane dolatan film 

Biletler satılmaktad1r. Yerlerinizi 
evelden aldırınız. 
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Şimali Cindeki Ayrılma 
Uluslar Kurumunun 

Olmak istemediği 
Bu işle Alakadar 
Anlaşılmaktadır 

DIŞ POLi TiKA 

ikinci Yorgi 
iş başında 

Yunan Kralı ikinci Y orai ile kra. 
~.'n Yunaniatana ceri dönmeainde en 
onemli amil olan Kondilia arasında 
çıkan ihtilaf, Kondiliain itbaıından 
ç~kilıneai ve yerine Demircia'in ta
Y•ni ile nihayetlenmitlir. Kondilia 
~abineainin iatifaaına sebep olan ih· 
tılaf, ilan edilecek cenel affin tü • 
rnuı ve mahiyeti etrafında Kral ile 
!l•§bakan arasındaki anlatmazlık 
ıae de.bu nokta üzerinde anlatmak 
lrı\İnıkün olsaydı da hükUnıetin it 
b~tında kalamıyacaiı itikardı. Ha. 
kıkat ıudur ki, ikinci Yorcinin Yu. 
llaniatanda takip etmek iatediii ai
>'aaa ile Kondiliain fikirleri arasın • 
da çok esaalr ve çok derin ayrılık • 
lar vardır. Ve bu aynlıklar kralın 
Y unaniatana ayak basar basmaz, 
lcendi,ine Kondilia tarafından veri. 
len nıuhtıra ile açık ıekilde tebarüz 
•tıniıtir. 

Kondilia bucün mecliste ekseri
)'~ti olan Çaldariain itbatına ce~i . • 
.. drneaini muvafık bulmadıiı cıbı, 
leniı bir temerküz kabinesinin teı. 
~ilini de tavsiye etmem.ittir. Kondi. 
l!ae cöre, yeni rejim, ancak onu ce. 
l"i ıetirmekte önayak olanlara tev -
di edilebilir. 

Eier Kral bu nasihat ile imil ol. 
&aydı, Kondiliai it batında tutacak, 
l»arl&mentoyu daiıttıracak ve Kon. 
dilis hükUnıetinin iktidarda bulun • 
duğu sırada seçim yaptıracaktı. Ya. 
11~ ınukadderatını, evvelce cümhu • 
.. 1Yetçi olduiu için kralcılara yara. 
ll&ınıyan, sonra da kralcılann ta • 
.. ~.fına ceçtiii için cüruhuriyetçileri 
lucendiren Kondiliae bailamıt ola • 
Caktı. Bütün Yunanlıların kralı ol -
!bak için Yunaniatana ceri döndü. 
~iinü bildiren ikinci Y orci, memle. 
lletine ayak baaarbanaaz, böyle bir 
,.~, t.Jri., ·~-1. ; .... ""~' #"4" ... f -
~n eun.-KJ"alcı partıaı heleri \.&lda• 

ı:·i de it bat~~ıetiaıliy--._·. fOD 

Nanlıin ltuvvetlerinin eline t'eçen Çinli komiiniat uirler 
(•olda) yakalananlar derhal öldürulmelttedirler 

[Nankin hükUnıeti. timali Çin Ü· Cin Sefiri Samuel 
zerinde sözde bir hükümranlık hak Hoari ziyaret etti. 
kı muhafaza eclip, henüz kendi ida. Londra, 3 A.A - Reuter Ajansı-
reai altında bulunan Çinlilerin mil. nın öğrendiğine göre Çin sefiri, Sir 
li gururlarını tatmin etmeye çaba. Samvel Hoar ile görü§tüğü sırada 
lıyor. Zira Mançuriden sonra dıt dokuz devlet muahedenamesi ahka. 
Moioliatan cibi Şimali Çinin anava mırun Japonya tarafından ihlal edil
tandan kopanlmaaı Nankin kabine- mit olduğu hususuna İngiltere hüku
ainin ve hatta Can • Kay. Çek dik. metinin nazarı dikkatini celbetmiştir. 
tatörlüiünün kuvvetini aıfıra indir. Bu tetebbüs, Şimali Çinde Japon
mit ribidir. Fakat Japonların bu- yanın nüfuzu altında muhtar bir hü
na dahi rıza ı•termedikleri anla • kumetin teessüsüne mani olmağı is
tılıyor. Japon generali Tada bir uz tihdaf eden diplomatik tedbirlerin en 
latma tekli bulmak için relen Nan· aonu addedilebilir. 
kin Sü Bakanına hakaret etnıit ve Çin maalahatııüzarı 
hatta Tiyençinde uzun müddet kal. Lavala tilrayet etti 
maama müsaade etmek iatememit - Paris, 3 A.A _ Çin lıgüderi Hsias 
tir. cbiyung, dün öğleden sonra Laval'i 

Diier taraftan lnriltereden son. ziyaret ederek, yabancıların Şimali 
ra, Nankin hükümetinin Amerikaya Çindeki müdahalesine karşı protesto 
bat vurup bir ikinci istikraz kopar ctmiıtir. 

Hıiaschiyung, Fransız Başbakanı
maya çalııtıiı haber veriliyor. Ja. na yazılı bir n'ota vermiştir. Aynı za-
ponlar bu ıayialara ehemmiyet ver manda, Çinin, mevzuu bahis meseleyi 
memekte ve Mançuri harbinde tat· Milletler Cemiyetine tevdi etmek ni
bik ettikleri usul üzeri.ne hareket yetinde olduğunu gösterecek hiç bir 
ederek timali Cine büyÜk kuvvet • emare yoktur. 
ler yıimaktadırlar.Ve bu rürültüler Çin /çiıleri Bakanı i.tila etti 
araamda .Jıızıllarla beyazlpı: arasın Şanghay. 3 A.A _ !çitleri Bakanı 
dald, .. llfJıtli kardet ml~i de Huang - Fou, istifa etmi•tir. 
"UULUU gtu ~:ı~-1---- .~:;ı--· ır 

.Mumaıleyh, .Kuomıntan, m llu-
SoL..ı. hfberler Ufuıl;; Ku • aı••arme _.çaı• •a'•'f idi • .Koumin

ruludli"Vite el a~ıt.A9'elıni tang, kendisini Japon lehtarı bir siya-

Lava! Çetin 
Bir imtihan 
Geçiriyor 
Bir saylav hükumet uaulle

rini değiştirmezse biz hü
kumeti değiştiririz diyor 

Paria, 3 A.A. - ilk istizah tak • 
ririni vennit olan komünistlerden 
Ramet, halihazırda faaliyetleri iki 
misli artmıt olan f aıiat birliklerin 
bu hareketleri karı111nda hüku -
metin ne gibi tedbirler almak ta -
aavvurunda bulunduğunu sormuı 
ve atet haç birliği menauplonnın 
daimi bir seferberlik halinde bulun 
duklarını aöyleıniıtir. 

Ramet, hükumetin kontroluna ti 
bi olmayan muntazam ve ailahli 
bir kuvvet mevcut olmasının ka • 
bul edilmiyeceğini beyan etmit ve 
demittir ki: 

"Alet haçlılar, harekete ieçmeie 
hazırdırlar.,, 

Sol cenah cümhuriyetçilerden 
Delaart buna mukabil kızıl alaylar 
tertip ve ölüler abidesine çelenk • 
ler koymağa giden vatanseverleri 
tahrik edecek mahiyette hareket • 
lerde bulunmuı komünistlerden 
bahsetmiştir. 

Paria, 3 A.A. - Radikal Sosya
listlerden Gernü, Saylavlar Kuru : 
lunda yardımcı aüel kuvvet mahi • 
yetinde olan birlikleri saymıf ve on. 
ların silahlanmakta oldukları nokta 
aında iarar eylemittir. 

Cernü, !çitleri Bakanına hitab 
ederek fÖyle demittir: 

''- Eğer hükUnıet usullerini de
ğittinniyecek oluraa biz hükUnıeti 
değistireceğiz.,. 

Müzakereler, öileden sonraya 
talik edilmiıtir . 

Mısırda ·parti 
Kavgaları sürüp 
Gidiyor 

[Veft taraftarll\rı tarafrnd11n evı 
yağma edilen Mraır uluaal partisi 

lideriJ 

G~aındcıOQı 
ALEKSANDR'ın 

H.A Tl~A.L~~ 

No. 49 

Büyük Frederik'in Halefi Sıfa
tiyle Vazifem Yerimde Kalmak 

KayHr Vilhelm laarpten sonra Hollantlalla PrenH• Hermine H 

Henriette'le 6era6er 

Frederik - Şarl, batyekilin bin bir 
yalvarma ile teklif ettiği nankör me· 
muriyeti, evveli kabul etti. Fakat 
Spaya hareket edeceği vakit, yani o 
günün akıamı başvekile gelerek: 
"Beni bu memuriyetten muaf tutu-
nuz. Dedi. Tanıdığım bazı zabitlerin 
fikirlerini yokladım ; böyle bir feraga
tin ordunun üzerinde fena tesir bu
ıule getirmeainden korkuyorlar. Bu
nun için böyle bir meı'uliyeti üzeri
me alamıyacağım ... 

Baıvekil, ümtiıiz nazarlarını onun 
yüzüne dikti; yalvardı, yakardı. 

Prensi yola getiremdi. Kendisi yoru
lunca "Yeni Vilhelmştrasenin bir is
tinatgahı olan Simonau imdadına 
çağ.rdı. Simona. baıvekile yardım e
deceti yerde od\ı uarlaCfı: (Vonm 

şey bekliyordu. Lüdendrofun halefi 
imparatorun ateı hattına sokulacağı· 
nr, orada tüfek ve top mermileri ara
sında ilerliyeceğini tahmin ediyordu. 
Tesadüfen bir de yaralanırsa vatan 
için ne beklenmiyen bir nimet olur
du 1 O zaman dünya heyeçanlanırdı. 
Muhasımlar nasıl hareket ederlerse 
etsinler bitaraf milletler, cihan efka· 
rı üzerinde öyle ağır baaacaklardı, 

ki derhal terem bir müsalcha akto
Junmaaına imkan bulunacaktı. 

ıftika mücaCllmeM.Ben·ÜzalC ka. 
lan Demircia'i Batbakanhia tayin 
etti. Gerek bu tayini ile ve cerek 
tk.ndan sonra ilan ettifi sene) af ile 

cütmediiini cöatermektedir.] sa takip etmekle muahaze ediyordu. ır;~:.._~ıı -~diyetindcld LOterin çehresi ile bizzat 

İkinci Giyom, sulh zamanında her 
vesileden istifade ederek aırası eeıdi
ği vakit milletin batında kahraman.ık· 
lar göstereceğini iddia eder dururda 
ve Almanların çotu ona inanırlar Jı. 
Şimdi de, muzafferiyetten tamam.. • 
ümidini kestiği ıün. bir bana ala.>' ı· 
nın önünde, onun ölüme ko1&cat.nı 
bekliyorlardı. 

. •nci Y orci, ıeçen hidiaelerin üze 
l'ine sünger çekmek istediğini ve Yu 
b• · tanın politika tarihinde yeni 

1~ nyf a açtığını cöatermek iate -
"-•ttir. 

kral, Yunanıatanı sükuna kavut. 
"-!'inak yolundaki aiyasaaında mu • 
~affak olmak için iki it yapmalıdır: 
il • Politika hırslarını teakin etmeli. 
~ • Orduyu aiyaaetten ayırmalıdır. 
~~ne) af ilanında ve bir parti, bir 
•1111ıre batkanı değil, bütün ulusun 
hiiküından olarak ileri atılıtmda 
hlitika hırslarını teskin ribi bir 
~llYe rözetmekte olduğu görülüyor. 
l "• Yunanistan cibi, politika hıra -

1 
arının çok Clerin itlediği bir mem • 
•kette kolay bir it deiildir. Fakat 
~duyU aiyaıadan ayırmak daha 
t01- bir mesele olacaktır. Yunania • 
:allda Baviyera hanedanının iakati. 
e neticelenenl843 ihtililinden1935 
~lll't ayaklanmasına kadar bütün 
ihd·tililler ordu tarafından tertip e. 
•lınittir. 

d· ~tinadan bildirildiğine ıöre, Kon 
• 

1lıı bile çel<ilirken, orduyu itin 
•çille karıttırmak iatemiıtir. Genel 
&ffin Venizeloa ve Plaatirasa lef • 

~· edilmesine mani olmak için af 
h" kadar ıenit tutulduğu takdirde 
la ' 11• rikaek rütbeli ukerlerin der. 
.._a_I ıatifa eCleceklerini krala bildir. 
-•ı. 

it kraı, Kondiliain bu aözii üzerine, 
) ~biye Bakanını çafırarak vazi • 
~ aonnut ve bu nokta üzerinde 
t . nat aldıktan sonra Genel af fi 
..:nıa ve t•mil yapmıya karar v~ • 
ı-t Eğer Kral Yunan aakeri teıki
,,j"•, politika itlerinden ayırarak 
•it 111~ Yun an yurdunun müdafii va. 
-._ ~~.ne retirebilirae, Yunaniatana 
~ \lJük hizmeti yapmış olacak
~ - A. Ş. E. 

lsvı~rede de 
ICar fırtınaları 
fıt.t8-ra., 3 A.A. - Bütün laviçrede 
dil'.llaalar, karlar devam etmekte • 

ı·· "b >iia;ı1 te bir duvar yıkılmıştır. Bu 
ilbatl en birçok kimaeler yaralan -

it ardır. 
"'-ıcİ"an kantonlannda birçok ır • 
tltrncİ" tatmıt ve birçok tehirler au 

• lcalmııtır. 

YUNANlSTANDA 

Kondilis Partisi Parlamento 
T oplanfılarına Girmiyecek 

... 
(Bir hatıra) ikinci Jorj'un on iki yıl önc:e taç Ve tahtını bırakıp Yuna· 

ni.tanJan uzakla,tıiı gün alınmıı olan re•İm 

Atina, 3 (Hususi Muhabirimiz
den) - Demerces kabinesine karşı a
J.acaklan vaziyeti tayin etmek üzere 
dün bir toplantı yapan Çaldaris taraf
tarı saylavlar hükumetin Parlamento
da okuyacağı programı beklemeğe ka 
rar vermiılerdir. 

· Kondiliı taraftarı saylavlar da yap
tıkları bir toplantıda, Kondilisin tav
ıiyeai üzerine, Parlimento mUzaliere
sine ittirak etmemeğe karar vermit
lerdir. Bunlar 39 kigidir. 

Kabinenin toplantısı 
Atina, 3 (Hususi Muhabirimiz

den) - Yeni hükumet dünkü toplan
traında memleket için en müsait olan 
seçim uaulünü incclemeic baılamıt
tıt'. 

. 
Affa uğrayanların mallarının iade

sine dair olan kararnamede, bunların 
hükumetten zarar ve ziyan istiyeme
meleri için bazı hükümler ilave edile
cektir. 

Venizelistler tanıyorlar 
Atina, 3 (Hususi) - Liberal par

tisi lideri Sofulis dün aaraya &iderek 
Krabn Yunaniıtana dönmesi dolayııi
le ziyaretçiler için açılan deftere ya
zılmıttır. Bugünlerde ileri gelen bü
tün liberallerin bu defteri imza ede
cekleri anlatılmaktadır. -

Bu jest Venizelistlerin Kralı meşru 
devlet reisi tanıdıklarına deıatet eder. 

Venizelos dönüyor 
Atina, 3 A.A - Burada neşredil-

MAHMUT PAŞA 

Kahire, 3 A.A. (Royter) - Veft 
taraftarlarının lngiliz dostluğu ile 
ittiham ettikleri liberallere kartı o
lan hoınutauzluiu artırmaktadır. 

1 
Mahmut Patanın evinin yağma 
edilmesi, kürrivetin tedricen elde e. 

! dilmesi için milli birlik taraftarı o. 

' 

lan partilerle Naayonalistlerin ara 
sındaki kat'i bir ayrılmanın İfare • 

' tidir. 

Dolandırıcı bir müsteşar 
Pariı, 3 A.A. - Dolandırıcılıktan 

dolayı üç •ene hapse mahkum edi • 
len eıki müıteşar Vidal dün sabah 
Noyi de bir akrabasının evindt"n çı· 
karken tevkif edilmittir. Vidal a _ 
vukatı vaaıtaaivlc öğleyin gelip tea 
lim olacağını bildirmit idi i~e de po 
liı onu en kısa bir zamanda tevkif 
etmeyi tercih etmiıtir. 

F ransada ecnebi devlet reis
leri aJeyhindeki netriyat 
Ankara, 3 A .A. - Aldıiımız ma 

liimata cöre, Fransa hükUnıeti 8 ha 
ziran 935 tarihli kanunla halkın 
korunması İçin kendisine verilen 
fevkalade aalihiyetten istifade e. 
derek matbuat kanunun ecnebi dev 
let reiıleri hakkındaki hükümleri -
ni bir kararname ile ecnebi hüku
met reisleri ve hariciye vekilleri a. 
leyhine yapılacak netriyata da tet 
mil etmittir. 

Bu kararnameye ıöre, ecnebi bir 
hükümetin reis, kabine reiai veya 
hariciye vekiline m.tbuat vaaıtaaiy 
le tahkirde bulunanlar, üç aydan 
bir seneye kadar hapi• ve 100 
franktan 3000 franga kadar para 
cezasına ve yahut bu iki cezaClan 
yalnız birisine mahkUın olacaklar
dır. 

miş olan bir mektubunda, V enizelos, 
seçimlerden sonra Yunanistana döne
ceğini ancak faal ıiyaaaya ittirakten 
vaz geçeceğini bevan etmektedir. 

kendiniz impaartorun karıııına çık.p 
da ona: "İtte ben önünüzdeyim. Baı
ka türlüsünü yapamıyorum. Allah 
yardımcım olsun!., diyem&5eni.z, bu 
Spa seyahatinöen vazgeçinis l 

Makı dö Bad: 
- Kendimin kani olamadığım bir 

şeyde imparatoru nasıl ikna edebili
rim! diye bağırdı. 

İş. bir defa daha, burada kaldı ve 
bu acıklı hal bir karara bağlanamadı; 
fakat başvekilin cesaretinden muhafa
za edebildiği kısım da saraıldı, gitti. 
Yeni bır grip nöbetiyle yataga duş
tü. Bir türliı uyku uyuyamadıgı ıçin, 
doktoru ona bir posyon yaptı; başve
kil ilacı içınce otuz altı saat deliksiz 
bir uykuya daldı. 

Nihayet haberi Spaya götürecek a
dam bulundu: Bu nazır Dreva idi. 
!kinci Giyom, nazırı hiç teesaür gos
termcden dinledi ve aonra onu küsl 
tahça bir aualle şaşırtmak iıtedı : 
•· Efendi! dedi, imparatora ettiği
niz yeminle bugünkü hareketinizi na
sıl telif edebiliyorsunuz?,, Ve sonra 
kat'i bir eda ile ıu sözleri ılive ettı: 
"- Prusya kralı sıfatiyle, büyük 
Frederiğin halefı aıfatiyle vazifem ye
rimde kalmaktır ve kalacağım ... 

İmparator yüz geri ederek yürüdü 
ve yeni demokratik hükumetin elçioi
ni şaşkınlıklar içinde bıraktı. 

Umumi karargahta ilerı &elen ku
mandanlar, kayserin verdıii cevabı 
takdir ettiler. Hindenburı bale, im
paratorun verdiği cevabın tam yerin
de bir cevap oldufunu söyledi Fakat 
dikkat edilmitti ki, Hindenburg söz
lerini heyecanaı.ı söylemiıti. Bilihare 
veliahtın anlattıiınclan anlıyoruz ki 
Hindenburg feragat meselesinde e
peyce paaaif bir vaziyet muhafaza et
mittir . 

İmparator kendisine sadık bulunan 
kıt'aların batında Berlin üzerine yü
rümek maksadını meydana vurduğu 
zaman başkumandan (Yani Hinden· 
burg) onu teşci etmedi. 

Asıl ıaşılacak §ey, teırinisani ayı
nın o feci günlerinde, imparatora, 
eski rejimin tam bir timsali olan Hin
denburgdan ziyade yeni prensipler 
güden ceneral Gröner kuvvetli bir i• 
tinatglh olmuıtu. Gröner fikrini ıu 
ıözlerlc anlatm19tı: 

"İmparatora, efragati reddetmek
teki kararında, iatinatgih olmazsam 
sefil bir adam vaziyetine dümüt olu-
rum,,, 

Gröner, imparatordan tahtta kal
mak ısranndan ve ihtilali bastırmak 
teşebbüsünden baıka . daha mühimblr 

İkinci Giyom, zaten, 1915 te Alman 
Amerika gazetecisi Viyganada bir Al 
man maglubıyetıncıen ı;onra art.k ya
ııyamıyacağım söylememiı miydi? 

Bu kadar felaketli olacagını tahmin 
edemediği bir hakıkatın beklenilmı· 
yen acılıkları karşısında kalınca , ikın
ci Giyom, kahramanlığını gösterece
ğine kaçamaklı yollara sapmıya baş
ıadı. Nihayet büyük umumı crkanı
harbiye reisi Gronerin ve başvekalet 
müsteşarı Hintsenin telkinlerine tabi 
olarak,ateı hatlannda boy goıt~rmck 
gibi kahramanlık har.::ketleri düşi.ın
meye batlttdı. Ve tabii biraz da ken· 
disinc yapılan ricaların teıviki ile: 
"'Buglin cepheye gideceğim . '!'arın 
cepheye gidec:ğim., diye söylenıp 
duruyordu ve bir gün. hakikaten yo
la koyuldu; fakat pek ileri gtimeme
si hakkında nereden geldiği pek bel· 
ti olmıyan bir emre derhal boyun ı· 
ğerek geri döndü. 

Bu yolculuktan avdetinin ikinci gü 
nü, İkinci Giyom. hakiki bir şuursuz
lukla ıu sözleri söyliıyordu: "Asker· 
ler, her tarafta, beni heyecanlı bir 
muhabbetle karırladılar ... 

Cenenl Gröner, yaralanmasının si
yası bır faydası olacağı tüphesiz bu
lunan hükümdarın yaralanmaktan ka
çınmasına karıı duydugu istikı ahı 
mey9ana verm.::diyac de 6 teşriniuni
den '!tibaren "feragat,, prensipı taraf
tarlarına iltihak ettiiinı, hareketleri 
ile gösterdi. 

O, kanaatindeki bu dejifiklifi, Ki
eldeki bahriye askerlerinin iayantna. 
bütün imparatorlufu saran ihtiWin 
alıp yürüm_aine ve nihayet, bırkaç 

günlük bir ziyareti -esnasında Berlin
de, mutlakıyet idaresi aleyhinde gör
düğü kuvvetli hareketlere atfetti. İh
timal ki onun fikir değiştırmesine se
bep olan şeylerden birisi de, bu tari
hi günlerde, imparatorda umduğu ha
kiki cesareti, hakikı haşmeti göreme
mesi idi. 

Alman Bahr:yeai 
isyan ediyor 

Geride, neticeye doğru vürfiven 
vak'alar biribirini takip ediyorlardı. 
Bay9takta, Polonyalılar ve Alaaslılar, 
kendi mulı:adderatlannı imparatorluk 
meseelsinden ayırmışlardı. Kiyeldeki 
bütün askerler, 3 te9rinisanidr :~vc:n 
etmişlerdi. Son bir deniz harb: vap
mak iıtiyen Amirlere, bahriye uker
leri toptan itaatten kaçrnmıılardı. 

f Arkar ı varl 
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Yukarıda soldan sağa doğru sıra ile: Muazzam dalgalar Ka
drköy rıhtımını döverken - Kadıköy rrhtımmın harap olmuş is
kelesi - Rıhtımlan koparan dalgalar - Köprüde boş 

yere saatlerce vapur bekleyen halk - Dalgalar Haydarpaşa men 
direğini bile aşarak Haydarpş iskelesini hırpalıyor - Vapur bek 
liyen bir yolcu - Kadrköy iskelesinde yola kadar uzanan deniz-

Kadıköyünde rıhtımı geçerek kumluğu yalayan sular ve bu su
ların içinde yoluna devam eden bir mektepli - Dalgalar Hay
darpaşa ile Kadıköy arasındaki rıhtımın parkelerini bile söküyor. 

1 

ltral mı, 
Diktatör mü ? 

Kral Corc'un geçmişteki dargınlık
ları unutturmak için ilan ettiği umu
mi af Yunanistanı sulh ve sükuna ka
vuşturmak için ortaya atılan akıllıca 
bir adımdır. Ancak kendisinin tekrar 
tahta getirilmesi için çalışan general· 
ler ve bilhassa General Kondilis or
dunun af istemediğini ileri sürerek, 
krala kafa tuttular. Buna mukabil kral 
da şayet bu arzusuna muhalefette de
vam edilecek olursa, Yunanistam ter
kedeceğini açıkça bildirmiştir. 

Kralın bu kat'i hareketi çok yerin
dedir. Esasen generaller candan kral 
taraftarı sayılamazlar. Çünkü kraliyet 
tarafına şahsi kanaatlerinden değil, 
Yunan halkının ısrarı üzerine meylet
mişlerdir. Bu hususta şimdiye kadar 
kullandıkları usuller ise Yunan tahtı
nın arkasma sığrnarak kendi d"kta
törlüklerini idame ettirmek arzusunu 
s.arahaten göstermektedir. 

Kralın, Venizelist zabitler de dahil 
olduğu halde, bütün memleket adam
larının vatana yarıyacak işlerde kulla
nılmaları için yaptığı teşebbüslere 
mukabil, General Kondilis ve taraf
tarlarının buna mani olm;:ık tesebbüs
leri maalesef Yunanistanda y.eni gö
rülen bir şey değildir. Atinadaki nü
mayişlerde ''Kondilisi diktatör gör
mek istiyoruz" diye bağıranlardan 
2iyade, bunu yaptıran gizli kuvvetle
rin ne derecelere kadar parti politika
sına dalmış olduklarım gösteren bir 
hadise nazarile bakmalıdır. 

Mareşal Badoglio 
Es1<iden Faşist 
Aleyhtarı imiş 

"Vendemiaire" den: 
Habeşistandaki İtalya ordusunun 

n Mare al Badoglio, evvel-

_, ... ____ . __ ,__ -·---"-"' """'"-··;·; ·-""''"'""-""'"''''-"l 

@&~~~~~~~-~~~-@~~[g 1 
ce faşist aleyhtarlığı ile tanınmıştı. 1 Almanya. İngiltere 1 set sokmak fikrini terviç etmemeleri 

Mesela, umui harp akabinde, Baş- herhalde memleket namına çok hayırlı 
vekil Nitti, Gabriyel Danonçiyonun Futbol maCjl bir iş olacaktır. • 
Fiyumedeki hareketlerini durdurmak, " / ·ı ·ı Al n d 
ve ltalya ordusunu tensik etmek va- Daily Telegraph'ın ''Spora siya • k ngıl tere 

1
' e mabuyga·· aLrasıdn a 

· · · · · B d b k arar aştırı an maç un on ra-
zıf esını ona vermıştı. un an aş a, set girmez,, başlıklı başmakalesin _ d l kt 
fa!'istler Roma üzerine yürürlerken, den: a yapı aca ır. 
B~şvekil Facta yine onu çağ:rmıştı ve Dünyanın en 
o zaman general olan Badoglio, ordu- Sir John Simon'un Ingiltere - Al-
nun hükumete sadık oıduğunu söyli- manya futbol maçını protesto eden iş- Meşhur hesabcısı 
yerek demişti ki: çi birlikleri kongresine verdiği cevap 

- Bana emir veriniz, kırk sekiz sa- çok kat'i ve sarihtir. Kongrenin pro
at içinde bütün faşist teşkilatlarını testosunda bu maçın menedilmesi için 
dağıtır ve ellerinden silahlarını alı- ilei sürülen se~epler arasında tngilte
rım. rede birçok kımselerin Almanyarun 

dahili siyasetini tasvip etmemekte ol
dukları söylenmektedir. Bir memle -
ket ahalisi ile diğer bir memleket hal 
kı arasındaki dostane temasları, mah 
za o memleket dahili siyasetinin hoşa 
gitmeyişini ileri sürerek menetmek 
düşüncesi herhalde çok tuhaf ve ma
lUI bir müfekkirenin mahsulüdür. Da
hiliye Nazırı gayrikabili inkar bir akıl 
ve mantıkla isbat etmiştir ki maç si
yasi hiç bir karışrklık doğurmıyacak
tır. Ingiltere birkaç sene evvel Alman 
yaya bir futbol takımı yollamıştı. Fran 
sa, Avusturya ve Italyan futbol takım 
ları da bizim memlekete gelerek spor 
temasları yaptılar. Ingiltere futbol teş 
kilatı Almanları memleketimize davet 
ettiği zaman bu işi srrf sportif müla

Matin'den: 

Dün sabah, onuncu belediye daire

sinde 26 yaşlarında genç bir kız Mo
nique Laborde evleniyor ve Lacome 
ismini alıyordu. Bu evlenme, alelade 
bir evlenme idi ve hiç kimsenin naza
n dikkatini celbetmezdi. Yalnrz bu 
genç kızın bi rbaşka ismi daha vardı 
ve o da Ozaka idi. 

Ateş hac;hlar 
Başkanı anlatıyor 

"Le J ournar': 
"Ateş Haçlrlar" reisi Miralay La 

Roce söylüyor: 
- Biz parlamento sisteminin bu

günkü sukutuna karşı isyan eyledik. 
Yoksa hiçbir vakit bu sistemin kaldı
rılmasını istemedik. Biz sadece par 
Jamento sisteminin bütün manasile 
salahiyetlerin ayrıldığı bir şekle ge
tirilmesini, saylav ve ayan azasının 
otoritelerini azaltan, sukutlarını ha
zırlıyan ve onları umumi hizmetletin 
en büyük bozguncuları vaziyetine ge
tiren tavsiyeler gangreninden kurta
rılmasını istiyoruz. 

Esnaf teşkilatına gelince, biz bu 
teşkilatı Mussolininin anladığı mana
da anlamıyoruz. Biz buna "organize 
meslek'' ismini verdik ve onu anla
dığımız mana mıntakacılık ve teşriki 
mesai ile beraberdir. 

Yahudi aleytarlığı memleketi-
miz için din muharebeleri kadar fe
laketli olur. Benim Ateş Haçlılarım 
arasında Yahudilerden şefler vardır: 
Teşkilatımızın maksadı kendini vata-

na hasretmis olanlar arasında, daimi 
ve tecrübe ~dilmiş vatan aşkı olanİa
rr bir araya getirmektir. 

Matmazel Ozaka, bugün, belki de 
dünyaı:ın en kuvvetli hesapçılarından ı 
dır. Kendisine hesaba dair sorulan 
herhangi bir suale bir saniye bile te
reddüt etmeden cevap veren bu kız, 
hakikatte, doğru dürüst sayı sayması
nı bile bilmemetkedir. Kendisine, he
sap bile bilmeden nasıl ol"! pta en güç 
meselelerin cevabını bildiği sorulun
ca genç krz diyor ki: 

hazalarla yapmıştır. Her taraftan bu - Ben de farkında değilim. Bir me 
maçı görmek üzere gelmek isteyen tn sele sorulur sorulmaz, gözlerimin önü 
giliz halkı da Almanyanın idare şekli ne bir siyah tahta geliyor ve rakamlar 
hakkrnda tarafı;irane bir fikir besle - oraya sıralanıp duruyor. İşin tuhafı 
diklerinden değil; iyi bir maç görmek bu rakamlar hafızamm bu siyah tah
hevesile bu seyahate katlanmaktadır- tasında silinip kaybolmuyor, öyle ki, 
lar. Maçı seyretmek üzere Londraya aynı sual tekrar sorulsa, hafızama 
gelecek binlerce Almanın Londra so- müracaat edip hemen oradan okuyo
kaklannda Nazi rozetlerile dolaşacak- rum. 
lan hakkında da b::1zı savialar deve -
ran etmektedir. Halbuki bu yanlıştır. 
Cünkü oarti isaretinin haricte tasın -
maması hakkında nizam vardır. Bu iti 
barla maça hükCtmetin müdahalesi için 
hiç bir sebep mevcut olmadığı gibi iş
çi birlikleri kongresinin de spora siya 

Genç kıza, otuz üç senelik bir saa
det temenni ettik ve kendisine mesela 
bu kadar yıllık bir saadetin kaç sani
ye edeceğini sorduk. Hemen cevap 
verdi: 

- Bir milyar kırk milyon altı yüz 
doksan bin saniye t 

Bir Dargınlık 
Bostancıdan Neriman imzasile: 

"Geçen gün kocamla Jstanbula 
inmiştik. Karaköyden tramvaya 
bindik. Ben Ön sırada yer bularak 
oturdum. O en arkada ayakta kal
dı. Beyoğluna yakal§tığımız sırada 
arkamdan bir adamın bana doğru 
eğilerek bir şeyler söylediğini duy
dum. Ba§ımı çevirdim; tanımadı-

ğım bir adam arka sıradan uzan
mış, selcim veriyor, nereye gitiğimi 
soruyordu. Kaşlarımı çatarak ken
disini tanımadığımı söyledim ve 
hemen başımı çevirdim. Galatasa
rayda inecektik. Kalktım, arkaya 
bakım. Kocam yoktu. indim, bana 
lakırdı atan adam da indi. Koca
mı göremediğim için telaşla bakı-. 
mrken tekrar yanıma geldi. Yine 
bir ~eyler söylemek istedi. Koğdum. 
Başka bir şey söylemiyerek gitti. 
Fakat o gündenberi zevcim bana 
dargın. Hatta o gün yanımdan kaç
tığını anladım. Kendisine izahat 
vermek istedim. Dinletemedim ve 
dargınlığımız hcilii devam ediyor. 
yüzünü bile görmüyorum; ak~am 
eve gelip odasına çekili.yor. Sabah 
erken kaçıyor. Ne yapayım?" 

Hadise bize anlattığınız gibi ise "e 
hiçbir şey saklamadmızsa bunu ay· 
nen bir mektupla kendisine yazara1' 
masasına bırakınız Ozrünüzü anla~~{ 
nız. Tanımadıg~ ınız bir adamın sıt . ·n 
yalnız sanarak laf atmasından nıcs1 

sizi mesul tuttuğunu sorunuz. Eğe' 
bu laf atan adam hakikaten tanını'i
dığınız birisi ise ... Yok öyle değil dt 
eski, pek eski bir aşinanız size ~~ 
oyunu yaptı ise onu da olduğu gı 
anlatmak, gizlemekten daha fay~· 
dır 

• Uzun boylu kız 
Laleliden Şaika imzasile: • 
"Yaşım yirmi bir, boyum I.70 Jıt· 

Bir iki genç ile ni§anlanmak üz;;:~ 
idim. Hepsi geri kaldı. Bunun se ; 
bini boyumun lüzumundan faZ:1~ uzun olmasına atfediyorum. 1. 
boy bir genç kızda çok görünüyor• 
Nt yapayım?" ~ıı 

Bizde orta erkek boyu 1.67 oıduglc 
için bir genç kızın 1. 70 oırnası ~~i
görünür. Halbuki hiç te öyle de~il. 
di-. Kabahat sizin boyunıııda del! n
erkeklerin boysuzluğundadır. Bu~~eri 
la beraber nişanlanacak kada; 

1 si· 
giden münasebetlerinizin kes1)rne 1tıl 
ne boyunuzun sebep olmasına 3 l<· 
erdiremiyo · uz. lki üç sa.ntimlik JaŞa
lar bu kadar müessir ını oluyor 
şılacak şey... 3 -

. Bu pek mühim arızaya karsı ne 'f11c . rrıan ı 
pacaksmız!.. Zayıflık ve . ':1§ fl'lll 
tertipleri ilacla·ı çarelerı var 8 

.. • ~ • k 1 asıfl" 
boyun uzamasına veya ısa~ rt 
karşı bizim yazabileceğ'imiz b~r e ç~ 
daha bulunmamrştır. Yalnız. s~z lrrıa· 
yunuza uygun bir vücut sahıbı o 
nızı tavsiye ederiz. 



Spor Değil, Zabıta Vak ' ası ! 
Güneş Klübünün Taşlanması Hadise
sinde israrla lakip Edeceğimiz iki Nokta 

1 - Klübün taşlanması, 

2 - Hadisenin mektepte 
zabıta vak'asıdır. Tahkikatın neticesini bekliyoruz. 
tertip edildiği söyleniyor. Kültür Bakanlığının 

müdahalesini istiyoruz. 
Q Pazar günü futbol sahasını ayvalar- ı 
k ~tlayarak kabartılan heyecanın so-
aga taıınca aldığı feci hali oradan 

ıeçenler korku ile gördü ve görme
Yenler gazetelerde hayretle okudu. 

1 ~ N.e .yazı~ ki, her temiz insanın 
grendığıne JUphe olmayan o eli tatlı 

"·' .avuçları zifoslu kaldırım nümayi
ıı~ı Galatasaray gibi eski bir spor o
c:agına ve daha fenası bu ocağın da
Y~dığı irfan müessesine mal edenler 
e riyettedir. Çünkü hadiseyi stad
~ın~ binlerce, Sıreserviler sokağın-

Yüzlerce insan gözlerile gördükten 
~tka gazete fotoğrafçıları da elleri, 

ç ... nna ayvalar ve mumlar takılmıt 
d~Çnekler taşıyan Galatasaray talebe
•ını objektiflerile teabit etmit bulunu
Yorlar. 

Anlaşılıyor ki, sporcunun sahadaki 
l'akibini yenmekle kalmıyarak bir de 
'Yva bombardımanına tuttuğunu gö
ren ayak takımı, sokakta sporcunun 
b;_•sma karı9ınca, ve kimbilir, belki de 

. tına geçince, ilk hareket olarak ra
kıbinin kapısını ve camlarını bombar
dıman etmek üzere taşa ve çamura 
iiilecek kadar alçalmıştır. Sıraservi-
er sokağını aydınlatan kağıttan ya
P•lınıı me,'alelerin ışıklarında camla. 
tın ve kafaların taşlandığını, eli bağlı 
1CYredenlerin o çirkin manzara karşı
•1nda duydukları tiksinti hakikaten 
Payansız olmu,tur. Hakikat ne kadar 
•çık olursa olsun, insan bir sokak hü
tu.~unun çamurlu tarafını bir spor 
lnuesaesesine ve ne kadar az olursa 
ol~un bir mektebin talebesine yüklen
lnit görmekten ıztırap duyuyor. 

.liiç ıüphe yok ki, ıt~dyoma saat 
~ı buçukta masum seyirciler tavrile 
ııren sonraki nümayitçiler, be§ on ele 
batının kızıttırmasile bir zabıta vak'a 
•ının kahramanları olacaklarını tah -
~in edememi'l~_.Kırk sekiz saat-
tnberi ~Aıarn~eıeY• ilk 

tan<hklanm liıuettkmi,ecek kadar.,. 
ilen vı korkanla;\i~ ~ 
halleri bile batlı ;i'Pıfari -hart.: 
~tin nihayet kendi aralarında da ne 

dar çirkin olduğuna ait hiç olmazsa 
;~•ri bir idrakin baıtlamıt olduğunu 
d termek itibarile dikkate değmez 
eğildir. 

b ?.taç günü bir arkadaıımızın yine 
Cu 

1
_ sütunlarda çıkan bir yazısında 

• ... tasaray - Güneı maçına Galatasa 
raylıların ayva ile gelecekleri, bil
tıt gibi, bildiriliyordu. Buna iki ıe
.1 Pten inanmamıştık: Birincisi, ayva 
~ ~ •por arasında, ve yalnız spor de
f~~· herhangi bir espri veya en bayağı 
0

1 e olsa şaka arasında ne münasebet 
b 1-bilirdi? ikincisi, değil Avrupada, 
atta bizde, en hararetli ve iddialı 

~açlarda bile sporcunun bir yemiti 
~tf tat gibi sert olduğu için ailih gibi 
d llanacağına asla ihtimal vermiyor -
ıı:k. Halbuki, arkadaşımızın verdiği 
q ber doğru çıktı ve hırs gözleri o 
t dar bürümüş ki, haberi vermesi, ga
t~ede açıkça yazması bile elebaşıları 
~ebbüılerinden vazgeçiremedi. Çir
ti t~ammüde bundan daha açık han-

ınısal gösterilebilir?. 

1 Bu hadisede halledilmesi lizımge -
~ ve bizim ısrarla takip edeceğimiz 

nokta vardır: 
9

3 
l - Yüzlerce kişilik bir grup, 1-12-

' S •ktamı meı'aleler yakarak Sıra
t~rvi~eki Güne klübünün önüne 
la lırııtler ve orala tamir edilmekte o
lan kaldırımın tatlarile - rakipleri o
'lq n ve hatta o gün yendikle-i için spor 
n rı ve heyecanı noktasından kendiıi
ır:ı lcarıı tatmin edilmemiş bir hisleri 
liıt ~ıt olması lizımgelen - bir genç 
bu ınUesseseıini taılamıılardır. Vak'a 
it .noktada tamamen bir zabıta ve a-
1'1 Yıı vak'asıdır. Polis hidiseye elkoy
~ Uftur, tahkikat yapmaktadır. Tabiri 
~:dan •onunu bekliyoruz ve bu ba-
1'1 n vak'ayı bir efkarı umumiye 
.s~~~~•i olarak ehemmiyetle takip e-

.ız. 

hı!l - Hadisenin ikinci ve daha mil
?in ve elim bir safhası da mekteple
bir ve .. mekteplilerin maalesef artık 
qk klup rekabeti ıeklinden çıkıp ıo
tav··"•k'ası haline gelen bu çirkin te
Çi \ize karıştmlmıı olmalarıd·r. Ger
ı.te nıe~teplilerin klüplere girmeleri 
nıe:dılınittir amn.a, bazı klüplerin 
huıaı eplere mektep idareleri yoliyle 
d~bnit olmaları yüzünden bu hi-
1'1eJct hemen hemen bütün unsurlan 
ıır, ,~Pte &ünlerce hazırlanmıt olduğu 

r .... 1 larına. '~Y enmekte v~ m~ktep duvar-
teıcı· · Maça gel, bır kılo ayva al., 
l'an=~e •fitler yapıttınldığı bu me -

t ileri sürülmektedir. 
a'tıi i.er hakikat böyle ise, mektep ida 
ı.tuhnın vaziyeti hakikaten tetkike 
ltnırıtaç~r. Vak'anın bu safha
t~ı:ır. an evvel tahkiki ve körpe 

Ü&erinde yapılan bu çirkin 

[Pazar günkü maçtan sonra Güneş Klübünün taşlanması hadise
sinde ismi geçen Galatasaray mektebi ve mektebin 

direktörü Behçet] 

telkinlerin mes'uJJerini bulup kültür 
müesseselerini böyle fena cereyanlara 
alet olmaktan kurtarmak ta Kültür 
Bakanlığına düıer. Çünkü nihayet 
masum olan ve tenzih etmek istediği
miz talebe arasına karıtan birtakım 
mütevvikler bu çirkin hadisenin su -
çunu onların üzerine c tmak günahını 
da irtikap edeceklerdir. 

••• • 
Bir yalanı tekzip 

Dünkü "Son Posta" gazetesinde 
Galatasaray klübünün erkanından ol
duğu söylenen, fakat kim olduğu tas
rih edilmeyen birine atfen birtakım 
sözler netredilmiftir. Insanlarm taıır
~ı'lr'lan .saman, ne Clediilerini, nasıl 
bilmediklerine=§ayaıu dikkat bir örnek 
oJu bu ~ llli;tevadi b!Atanba-
a &:v1rölC'ltlfti- e hl tç 1 fO'· 
türmediği için, tekzibe değmez. Yal
nız içindeki bir cümleyi tavzih etmek 

Mühendis 
Mektebinde Talebe 
Yemekten şiklvet~i 

Mühendis Mektebi talebeleri, ken
dilerine verilen yemeklerin uzun za
mandanberi bozuk olduğunu iddia e
derek yemek yememektedirler. Mü -
hendiı mektebi talebesi, mektebin fev 
kalade yemek vermsiııi dğil, bilakis 
verilen erzakla dal.a iyi yemekler ya
pılmasını dilemiılerdir. Hatta, söylen
diğine göre, mektep açıldıktan sonra 
da talebe, birkaç defa idareye başvur
muşlar, fakat müsbet bir sonuç ala -
mamıtlardır. Yemeklerin iyi pi§irilme 
diği gibi tertip olunan yemek listele
rinin de dil.katle yapılmadığı iddia e
dilmektedir. Yapılan listelerde hemen 
hemen nohut, prasa, patates ve pliv· 
dan başka yemek görmenin imkanı bu 
lunmadığı da tikiyetler arasındadır. 
Maamafih, bazı gazetelarin yazdığı 
gibi talebe, mutlak bir açlık grevi 
yapmış değildir. Talebe, e··velki gün
den itibaren, yalnız beğenilmeyen, 
çok çok verilen tertipsiz yemekleri ye 
memeye karar vermiştir. Talebe, aç 
kalmamak için yemeğini hariçten te
mine mecbur blmı,, dün ayni ttekilde 
verilen yemekler yenmemiştir. Kendi
sinden bu mesele hakkında maHimat 
isteyen ıuetecilere rektör, bu busu .. 
ta Naha v"ktletine müracaat edilme
sini aöyleı. •, izahat vermemiıtir • .ıl -
gil;ler, mektebin buttünkünden daha 
çok iyi yemek verebilecf'k bir iaşe 
tahıiMtına malik bulunduğunu, fakat 
mevsim dolayııile mütenevvi sebze -
nin kolay teftarik edilemediğini ileri 
sürmektedir. Oğrendiğimize göre, dün 
akşam talebeye köfte verilmiş ve ye
dirilmiştir. Derslere muntazam giril -
diği için tedrisatta bir aksaklık yok
tur. Mühendis Mektebi muallimler 
meclisi, dü.1 toplanmış, talebe arasın
da birdenb4'e b1şröıteren açlık grevi 
itini konu,muıtur. Meclisin bazı yeni 
kararlar verdiği söylenmektedir. 

Caddebostanında 
Bir tramvay kazası 

Dün Suadiyede feci bir tramvay 
kazası olmuıtur. 

Bostancı - Kadıköy hattında çalı
tan 110 numaralı tramvay, Cadebos
tanında Mustafa isminde birine çarp
mııtır. Zavallı adamın kucağında bu
lunan çocuk, bu çarpmada taşlar üze-

isteriz. Bu cümlede meçhul zat şöyle 
demektedir: "T~Jebe kafilesi ve bun
ları toplu görünce aralarına karıtan 
birçok kimseler Sıraserviler yolunda 
Güneş klübü erkanından Bay Yusuf 
Ziyanın otomobili ile karşılaşmıslar
dır. ve ilah .. .,, Bu cümle bütün diğer 
teviller Pibi valarıdır. Yusuf Ziyan•n 
otomobili o gün garajda idi. Kendisi 
maça yaya gitti, yaya döndü ve klübü 
taslandığı zaman taşlayanların hare. 
ketlerini onların arkalarında durarak 
seyrediyordu. O halde, cümle, bütün 
di{7er teviller pihi. hacıtıuı b;ıcıa valan
dır.Binaenaleyh"otomobili görmücler, 
bazı sözler aövlemişler, yok pencere
den huı isar,.tler olrn•ıcı. talt-he hunla 
rı gö•cnüş ve kızmrı., bu bayağı masal 
tarı artık «lh'e'ecek kimse kalmamıs 

"UJ'. Vak'a po'htcdir. Jcıe tatebe karış· 
trnW,~ k'a. KW1iir.. Balranlriı da me
ıelevi tllttm ' tC'.t~Ei!'fctfr, binaenaleyh 
artık izah edilecek ve konu"ulacak şey 
de kalmamıştır. 

POLıS 

Kı -;ka., c;hkla 

iki kişiyı yaraladı 
Samatyada Sancakdar mahallesinde 

Araplar sokağında oturan Leon kızı 
Marika, patronu Lfıtfi ile eve gelmiş· 
!erdir. Kendilerini kapıdan karşılayan 
Marikanın dostu Koço, vaziyetten bir 
denbire asabilesmiş, kıskançlıkla Ma
rikayı da, Lutfiyi de bacaklarından 
maka!ila varalamıstr. Suçlu tutulmuş
tur. Yaralılar hastaneye kaldırılmış • 
tır. 

• Hobyar mahallesinde Bayrampa
şa tekkesinin kubbesinden 15 kilodan 
fazla kurşun çalan Salim yakalanmış
tır. 

• Dördüncü Vakıf Hanı önünde 
bekleyen 1291 numaralı husus otomo
bile 94 numaralı tramvay çarpmış ve 
otomobilin bazı yerlerini kırmıştır. 
Hadise zabıtla tesbit edilmiştir. Ya -
ralanan yoktur. 

• Sirkecide Gümrükte çalışan şi -
mendifer bölüğü hammallarından R.a 
mazan, arkasındaki 200 kiloluk yükü 
indirirken ayağı kaymıış ve bir ayağı 
koca sandığın altında kalarak ezilmiş
tir. Ramazan, hastaneye kaldırılmış • 
tır. Hidiıede kimsenin suçu olmadığı 
anlaşılmıttır. 

• Hobyarda Çukurçeıme sokağın • 
da oturan 20 yaşlarında Mithat. evi
nin balkonupdan dışarı bakarken bir
denbire sar'ası tutmuı. 6 metre yük
seklikten apğı yuvarlanarak ba!'ın -
dan ağır surette yaralanmıştır. Mit -
hat. Cerrahpafa hastanesine kaldırıl
mıştır. 

Bakaloryada bir 
Derşten kalanlar 
Eskiden orta mekteplerle liselerin 

bakalorya imtihanlarında bir dersten 
kalanlar mektebe tekrar devam et
meksizin ertesi sene imtihana girmek 
hakkına maliktilre. Bu usul bu sene 
kaldınlmı' olduğundan bir kısım tale
benin tikiyetlerini mucip olmuıtur. 
Maarif Vekil eti 160 imza ile müraca
at eden talebenin bu dileğinin bu se
ne için kabulüne imkan olmadığını 
bildirmiştir. 

rine yuvarlanmıı, Mustafa da batın· 
dan ve kolundan yaralanmııtır. 

Suçlu vatman tutulmuş, yaralı 
Mustafa hastaneye gönderilmiıtir. 
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ilk Çocuk Doğuran Anaların Daha 
Doğurmazdan Evvel Öğreneceği Şeyler 

• 

Bilgili Anaların 
Ne Kendileri, 
Nede Çocukları 
Rahatsız Olur 

Ilk çocuk; bazı kere acemi annele
ri o kadar rahatsız eder ki doğurduk
larına bile pi§man olurlar. Fakat ço
cuk bakımı o kadar karışık bir ıey 
değildir. Ancak biraz bilgi, biraz da 
kuvvetli bir karakter meselesidir. 

Zavallı küçük; hiç ümit edilmedik 
zamanlarda uyanıp ağlar. Acaba ni
çin? Bir yeri mi ağrır? Meme mi is
ter? Gezdirilmek mi lazımdır? Yok
sa altı mı ıslaktır? 

Belki bu sebeplerin birinden biri 
mevcuttur. Fakat asıl sebep, hem si
zin, hem de yavrunuzun henüz biri
birinize alışık olmamanız ve sizin 
acemiliğinizdir . 

Her şeyden evvel anneler kendi 
sıhhatlerine dikkat etmek mecburiye
tindedirler. Çünkü onların sıhhatsiz
liği derhal yavruların üzerinde tesiri
ni icra eder. 

Bu meyanda genç annelerin sık sık 
uzanarak istirahat etmeleri, hiçbir za
man asabiyete kapılmıyarak tabiri 
marufile "geniş" olmaları lazımdır. 
Bunun çocuğun üzerindeki tesiri çok 
büyüktür. Sakin ve asabi olmıyan bir 
ananın çocuğu en ·z ağlıyamdır. Bu
na da sebep çok basittir. Çocuk mu
hite göre büyür. Eğer muhiti fazla 
gürültücü ve asabi ise o da derhal bu
nu taklitte gecikmez. 

• 
Çocuğun 'işelerini ve sair gıda ih-

tiyaçlarını hazırlamanın en iyi zama
nı yavrunun sabah uykusuna daldığı 
7.amandır. Çama"rrlanftt yıkamak. ye
meli:lcrini ve şişelerini hazırladıktan 
sonraya bırakılmalıdır. 

Çocufa meme Yerm~nden yir
mi dakika evvel anneler bir bardak su 
içmelidirler. Memeyi de yıkıyarak 
vermelidir. Çünkü hem çocuğa daha 
rahat, hem de bu vakitten istirahat 
hususunda anne istifade etmiş olur. 
Çocuğa şişe ile süt verirken bile 

anneler yine çok rahat bir vaziyette 
durmalıdırlar. Şişenin yavru tarafın
dan bitirilmesi en fazla on beş daki
kayı geçmemelidir. 

• 
Çocuğun gıdasını birdenbire değiş· 

tirmek ıon derece mahzurludur. Eğer 
çocuğun kafi gıda alıp almadığı hak
kında şüphelenirseniz çocuğu besle
meden evvel ve yirmi dört saat zar
fında müteaddit defalar tartarak kilo
sunu almalısınız. Bu suretle kilo far
kından çocuğun gıda alıp almadığı 
kolaylıkla belli olur. 

Küçük yavruların bilhassa huysuz 
oldukları günlerde acemi ana ne- yap
malıdır? Evvela şunu bilmelidir ki, 

çocuk bir ağlama tutturur ve bunda 
ısrarla devam ederse, muhakkak ki, 
bir derdi vardır. Birkaç kere bağırıp 
bilahare susmak nev'inden huyıuzluk
Jar hariç, uzun uzun ağhyan yavru
nun muhakkak bir derdi vardır. Genç 
annenin ilk vazifesi çocufunun haki
ki derdini anlamaktır. Bununla bera
ber bu hususta da asabiyete kapılma
mak ve çocuğa fazla yüz vererek şı
martmamak şarttır. Çünkü fazla ok
şar ve fa veriraeniz, bilihare her za. 
man için sizden bunları iıtiyecek ve 
bu suretle em •e kendiaini rahatsız 
edecektir. 

a en yuİÜı Clol 
ru çekiyorsa bu muhakkak surette 
karnının ağrıdığına bir işarettir Bu 
takdirde hemen kaldırarak karnını 
ve arkasını çok hafif surette ugmah
dır. Midesindeki gazin bo,alması ile 
ağrının geçtiği nadir değildir. 

Ekseriya çocuklar yattıklan taraf 
üzerinde rahatsız olduklarından uya
nırlar. Bu takdirde hemen öbür tara
fa çevirmek lazımdır . 

Bu usullerden ikisi de muvaffak o
lamadığı takdirde evveli kaynatılmış 
biraz ılık !u vermek faydalı bir ted
birdir. Ayni zamanda ayaklarının so
ğuk olup olmadığını, altını ıslatıp ıs
latmadığını da muayeneden geçirme
lidir. 

Şuna da dikkat etmelidir ki çocuk
larda gündüz görülen ufaktefek ra
hatıızlıklar geceleri daha şiddetle te
kerrür eder. Bunun için gündüzkü 
rahatsızlıktan misal alarak gece de 

KıŞ K I YAFET L ER i 

Kıı layafetlerinden 
dört model 

ayni tedbirleri tathik doğru elur. 

• 
Çocuğun son nı~meıini onu müm-

kün olduğu kadar yerinden oynatmı
yarak ve az rahatsız ederek, loşça bir 
odada vermelidir. Meme verdikten 
sonra biraz dik tutarak bundan son
ra sağ tarafı üzerine yatırmalıdır • 

Geceleri lüzumu halinde kullan· 
mak üzere bir tite içinde ılık su bu
lundurmalıdır. Bu şişeyi ayni harare
ti muhafaza etmen ;.a,rvvela biJWbn
lu, sonra da bir fanila parçasına sa
~ aak..,_tr W6eirt 

Bu yaz 
genç anne aha birçok ıeyler bilmek 
ihtiyacındadır. Bunun. için her anneye 
tavsiyemiz çocuk bakımı hakkında ge
niş bir bilgi ile kendini analığa hazır
lamaktır. Aksi takdirde öyle yanlışlar 
yapılabilir ki insan bunlardan bütün 
bir hayat müddetince nedamet ve aa 
çeker, 

Evde de 
Dikkatli 
Giyinmeli 
Birçok kadınlar misafir geleceğini 

ümit etmedikleri günlerde ev kıyafeti 
hususunda son derece lakayttırlar. 

Sokağa çıkarken saçın her teline 
ayrı bir ihtimam gösteren bu kadın
ların saçları darmadağınık ve peri· 
ıandır. Sırtlarına bir hırka geçirip e
vin içinde dolaşırlar. Halbuki kadının 
evde giyeceği elbiseyi seçmesini de 
bilmesi lazımdır. 

Elbiseyi nasıl seçmeli 
Kış içinde olduğumuz için evde gi· 

yitecek elbjselerin bütün olması da· 
ha münasiptir. Bunun için de mutla· 
ka büyük para sarfına hacet yoktur 
Hem de vücudunuza uygun ve sizi 
sıcacık tutacak olan yünlü bir elbise
nin temin cttği rahatı düşunmek bile 
bu suretle hareket etmeniz için kafi
dir. 

Sabahları kalkınca kadınlar darma 
dağınık saçlarla dolaşacakları yerde, 
saçlarım taramalı, dişlerini fırçalama
lı, hem de hiç olmazsa bumun üstü· 
ne birazcık pudra sürmelidir. 

İnsan if görürken bile üstündek 
elbise rahatsızlık veriyorsa, şu tavsi 
yeleri okuyunuz: 

Kadınların yüıde doksanı kışlıl 
bluzlannı kendileri örmektedirler. Bı: 
bli'ızların altına giyilen eteklikler mu· 
hakkak surette örme olmak şart ol 
madığına ve şimdi yünlü yerli ku 
maşların çok ucuz olduğuna göre 
bunları yünlü yerli kumaşlardan yap
mak en muvafık harekettir. 

Ev için çok muvafık olan bu kıya
fetten maada hem ucuz, hem de çok 
sıcak tutan yünlüler de vardır ki 
bunları mümkün olduğu kadar sade 
modeller seçerek dikmelidir. tı görü
len elbisenin süslU olmasında hiçbir 
fayda yoktur. Ancak büsbütün de sa
deliğe kaçmağa lüzum yoktur. Bu gi
bi elbiselerin bilhassa yan kısmına 
çok itina etmelidir. Yakası güzel bir 
ev elbisesi ev kadınını yilzde yfi7 bt
çimli gösterir. 
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Ekonomi - Piyasa - Borsa 
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CEVİZ PİYASASI 3 Bırincikanun SAL 1 

Samsunda Fiatler Geçen Seneye ,_P_A_R_A_B_o_R_s_A_s_ı_ 
Nazaran Yüzde 55 Fazladır sterlin 6;:.~ ;;;~~ 

İç piyasalarda 

lstanbul mıntakasında ceviz piya
sası normaldir. Mevsi~ bitmek üze
re olduğundan muameleler az olmak. 
tadır. Karadeniz mallarının fiyatları 
l 1 • 12 kuruştur. 

Samsun mıntakasında ceviz piyasası 
sağlam ve fiyatlar geçen seneye naza
ran yüzde 55 nisbetindc fazladır. Mın. 
takanın başlıca ceviz merkezlerindeki 
azami fiyatlar §U suretle tcsbit edil· 
miştir: 

Tokat Kabuklu 8,57 kuruı 
Amasya ., 11 

" Uny' e ,, 10 
" Kastamonu ,, ı ı ,, 

İnebolu ,. 8 ,, 
İnebolu iç 40 ,, 
Giresun ,. 36 ,, 
ihracatçılar tarafından yapılan fop 

Karadeniz satışlar yüzde 85 sağlam 
olmak cartile 13 - 14 kuruştur. 

Mıntakadan birincitcşrin içinde 
muhtelif memleketlere ihraç edilen 
ceviz miktarlarile gönderildikleri yer
ler a~ağıda yazrl•rltr : 
Gönderen Miktar 
limanlar kilo 

Samsun 

Gittiği 
yer 

Kabuklu 22.050 Almanya 
Giresun 

Kabuklu 65.000 Almanya 
İnebolu 

Kabuklu 10.000 
Ordu ., 416.846 
Fatsa ,, 135.045 
Fatsa ., 1.495 
Fatsa ,, 20.000 
Unye ,, 254.945 
Unye ,. 9.255 
Unye ıç 4. 170 
İnebolu iç 500 

939.306 

Hamburg 
Almanya 
Almanya 
Iskendcriye 
Tiryeste 
Hamburg 
lskcnderiye 
Tirycstc 
Hayfa 

Ege mmtakasında ceviz piyasası 
sakindir. Fiyatlar kabuklu 12,50 • 14 
kuruıtur. 

Kars bölgesinde ise ceviz üzerine 
muameleler normaldir. Fiyatlar ka· 
buklu 13 - 15, iç 35 • 50 kuruştur. 

Dış piyasalarda 

Almanyada ceviz piyasası nocl yor 
tutarının yaklaşmış olmasından ve 
bundan sonra sipariş edilecek malla· 
nn vaktinde yetişemiycccğindcn do· 
layı biraz gevşemiştir. 

Fiyatlarda önemli bir değişiklik 
yoktur. Son fiyatla r şu surctlcdir: 

Karadeniz cevizleri 100 kilo başına 
sif Hamburg 17,S • 18, İzmir malları 
ise 23 • 24 liraya teklif edilmiştir. 

Damgah Kaliforni~ ekstra ekstra 
cevizleri Alman ithalatçıları tarafın· 
dan dahile 100 kilo baııına looa Ham· 
bur( 120 ve ltalyan Vezüvleri 70. 
Sorrcnto Ruvaval cevizleri ise 85 mar 
ka teklif cdilmistir. 

İtalya piyasalarına dışardan e:elcn 
haberlerden M>n hafta icinde ceviz pi· 
vasası da iyi sonuç vcrmcm1ştir. 
Muı1ıtf'lif piyasalardan gelen malumat 
şövled;r: 

HAMBURG - Pivasa çok istekli 
fakat döviz müsaad,.lcri gayet mah· 
dut oldui7undan satı!llar çok güç ol· 
murtur. Bu vüzdcn srönderilen malın 
ır.ülıim kısmı abcr olmı.sına rağmen 
satılmamıs bulunmaktadır. 

BERLIN - Pivasada henüz mev. 
cut olan 1934 r«-koltesi veni ı?Öndcl"i· 
len ,.,.Vİ71,.rirı satrııına mani olmustur. 

LEIPZIG - Gönd~rilen bir miktar 
1taJ.,an cevi:ı:i kolaylıkla satılmıştır. 

FRANKFURT - ltalyar'lan gön· 
d~rilen cevidcr istekle kar!\ılanmı~tır. 
Pivnada eski mallar üzerine muamc· 
le olmustur. 

ViYANA - Ceviz üzerine hic ta· 
lep olmadıiündan gönderilen mal &a· 

tıla.,,llmt!ıtır. 

LONDRA - Piyasada fazla mal 
olduğundan satıslar gayet durgundur. 

f 4'l(ENDERfYE: 
lskendcrivc piyasasında ceviz üze. 

rine muameleler normaldir. Türk ce
vizleri fivatlan şu suretledir : 

Kabuklu ceviz okkası 4 - 4,5 Mrsır 

kurıısu. k r eviz okkası 10 • 12,5 Mı· 
sır kuruşudur. 

Un satışlarında ipekci er dün 
Canhhk var Toplantı yaptı 

Ziraat Bankası dün 
de piyasaya 3 1 O 
ton buğday çıkardı 

Dün Zahire borsasında un satışları 
bi· az canlı geçmiştir. Birinci yumu
şak unlar 800 • 825. birinci sert unlar 
700 • 790, ekstra ekstra 1050 - 1060 
ve ekstra unlar da 900 kuru§tan mua· 
mele görmüştür. Bu fiyatlar un fiyat· 
larmın düştüğünü ve birinci ekmek
lik unun da narhtan aşağı satıldığını 
göstermektedir. Buğday fiyatlarında 
da düşüklük göze çarpmaktadır. Sert 
buğdaylar 6 kuruş 32,5 paradan mua· 
m ele görmüş ve 15 ton satılmıştır. Yu 
muşak buğdaylar da 6,30 ile 7,5 ara· 
sında muamele görmüştür. Ziraat Ban 
kası dün de piyasaya 310 ton buğday 
çıkarmış ve satııa iştirak etmiştir. 

Dün 6elen ue ,iden maJJelcr 
Dün şehrimize 132 ton buğday. 31 

ton da un gelmiştir. Bundan başka 42 
ton arpa, 36 ton çavdar, 48 ton Mısır, 
3 ton mercimek, 7 ton beyaz peynir, 
8 ton yulaf, 2 ton nohut, 23,5 ton fa. 
sulye, 55 ton keten tohumu, I ton ka
buklu ceviz, 10 ton kabuklu fındık ve 

No. 20 

Polis Nikol 
MORIS LOBLAN 

Nikol giyindi ft Höle indi. Alek -
aandra Bazilyenin gazetesi masası • 
nın üzerinde bükUlmüt duruyordu. , 

Prenses az sonra geldi. Hiçbir 
ıeydcn haberi yokmuı gibi görü:ıü • 
yordu. 

Gazetesini ancak yemeğini yedik -
ten sonra açtı, birinci sayfasına göz 
gezdirdi, sayfayı çevirdi. Birden ba· 
şını eğdi ve sarsıldı. Kadın kendini 
topladı , okumaya başladı . Son satır -
larda Nikol Prensesin ncrdcyse ba • 
yılcağına hükmedecekti. Fakat ka • 
dın tekrar kendini topladı. Masasına 
geldiğindcnbcri, bir defa olsun Niko 
le bakmamı§tı. 

lngiliz Bimiç te oradaydı. Otele 
pek yakın olan Marbuf barı baskının 
dan kurtulanlardan biri de acaba o 
mu idi? Ve acaba Araen Llipen hak 
kında Prensese maHimat vermek üze 
re mi oraya gclmitti? 

Nikol her ihtimali dütilnerek aya 
ğa kalktı, önceden yukarıya çıktı ve 
odasının kapısı arkasında bekleme -
ye baıladı. 
Düşündüğü gibi de çkmııtı. Evve 

Ji Rus karısı göründü. Kendi oda • 
aınm ka ısı önünde asabi ve sabırsız 

İpek endüstrisini ko
rumak için yapılacak 
işleri gözden gecirniler 

ipek sanayii üzerinde tctkikatta bu· 
lunan genci direktör Reşat dün ipckc;i 
leri Ticaret odasına çağırarak dilekle
rini sormuştur. Bundan sonra bir top. 
lantı yapılmış ve sanayi müfettişi Da
niş, Sanayi Birliği namına Vasıf bu 
toplantıda bulunmuşlardır. !pek sana
yiimiz bir buhran geçirdiği ileri sürül 
mcktedir. İpekli kumaşlarımızın gra
majı da düşmüştür. Bütün bunların 
önüne geçmek için icap eden tedbir
lerin alınacağı gibi şehrimizde bir bo
ya santrralı kurulması, ipekli kumaş· 
larımızın en ve boylarının tayini ve 
bir şirket tesisi dügünülmcktedir. Dün 
kü toplantıda bu hususta görüşme
ler yapılmıştır. Tetkikata devam olu. 
nacaktır. 

592 kilo da iç ceviz gelmiştir. Buna 
mukabil 3,5 ton afyon, 32,5 ton ka· 
buklu ceviz, 7 ,5 ton iç ceviz ve 16,5 
ton da iç fındık muhtelif yerlere ihraç 
edilmittir. 

beklemeye başladı. 
Çok geçmeden İngiliz de asansör

den çıktı. Koridorun sagına, soluna 
baktı. Kimseleri görmeyince, hemen 
Prcnacıe doğru kottu. 

Birkaç kelime konuıtular. Rus ka 
dını bir kahkaha salıverdi. lngiliz de 
uzaklaftı. 

Nikol dütündü: 
"Prenaea, Arsen Lüpenin bakika • 

ten metresi ise, lngiliz onaya Arsen 
Lüpenin bar baskmında y.akalanma -
dığını haber vermeye gclmit demek
ti. Kadın da bunun üzerine bir kah· 
kaha salıvermitti.., 

Çeteden yakalananlardan hiçbiri de 
Arscn Lüpen. degildi. Bu adamlar 
Rus tebaasından idiler. Dıt memle -
ketlerde bazı hırsızlıklar yapmış ol -
duklannı itiraf ettiler. Fakat kendi • 
terini kullanan beynelmilel hırsız çc· 
tesini ıeflerinin isimlerini dahi bilme 
dikleri iddiasında bulundular. 

Kaçmaya muvaffak olan ark.adat • 
larmdan bri lngilizdi. Otekini de da
ha ilk defa cCSrmütlerdi. Bu adam top 
lantıda hiçbir a<Sz söylememittL Ya -
ralanan adamın da bu olmaaı lbım
geliyordu. Rualann verdikleri qkll, 
Nikoliln otel holünde lngiliz Bimiç 
ile beraber oturduğunu gördilğü tık 
delikanlının etkiline uyuyordu. 

Üç Rus bundan fazla birtcy bilme· 
diklerini söylediler. Kırk sekiz saat 
sonra, bir noktada daha tenvir edil • 

Dolar 124.- 12b.-
20 Fransız Fran&ı 165.- 167.-
20 Liret 165.- 170.-
20 Belçıka Frangı 82.- 84.-
20 Drahmi 22.- 23.50 
20 lsv.çre fr. 812.- SiS.-
Fiorin 82.- 84.-
20 <;ek Kuron 93.- 96.-
Avusturya §ilin 22.- 24.-
Mark 33.- 36.-
Zloti 22.- 24.-
Pengo 22.- 24.-
20 Ley 13.- 14.-
Levıı 23.- 25.-
20 Dinar 52.- 54.-
y en S2.- 34.-
İsveç kuronu 31.- 3l.-
Altın 940.- 941.-
Mecidiye 52,75 53,25 
Banknot 234.- 23b.-

Paris üzerine 
İngıliz lıra•ı 
Dolar 
Liret 
Bel&a 
Cenevre 
Leva 
Florın 

Çekoslovakya ku 
Avusturya 
Mark 
Zloti 
Pen&o 
Ley 
Dınar 
Yen 
Çeınovets 
lsveç kuronu 

Çekler 
12,06 

619.-
0,79,50 
9,87,71 
4,70.
l,45,79 
4,44,96 
1,17 ,33 
9,21,40 
4.22.88 
1,97,53 
4,21.-
4,51,40 
3,77,55 

•4.96.33 
2,73,30 

10.98 
3,12,50 

E aham 
İş Bankası Mü. 92.-
" N. 9.75 
.. ,, H. 9.85 
Anadolu 3 60 26,25 

., % ıo , 42,so 
Şirketihayrıye ıs.-
Tramvay 23.-
Bonıontı-Nektar 8,30 
Terkoı 14,50 
Reji 20,-
Aııan Çimento 8,90 
Merkez Bankası 62.25 
Osmanlı Bankası 23.-
Telefon 8,50 
1ttıh at Deiirmencilı k ~.40 
Şark Merkez Eczanesı 4,20 

Tahvilat 
Rıhtnn 
Anadolu I v~ 11 

.. lI 
Anadolu mtiınesaıl 

Kupon keıik 10.-
4Sj90 
4:i • ..-
47.Z~ 

istikrazlar 
Turk Borcu I 

" il .. .. ııı 
İstikrazi dahıli 
Erpni 

25.SO 
23,SO 
23.75 
95.-
95.-

ZAHlRE BORSASI 
İstanbul Tecim ve Zahire Borsanında 

dün muamele ıoren maddeler §Unlardır: 
Cınsi Ks.P. Mıktarı 

ARPA 
Yemlik çuvallı 5,35 -T. 

BUGDAY 
Sert 6,32 
Yumuşak 7,25 
Ekstra 8,10 
Çavdar 5,30 

FINDIK 
Iç sivri 
Kabuklu - .-

C EV 1 Z 
İç - .-
Kabuklu -.-

TİFTiK 
Oilak 79-

YAPAK 
Trakya 58.-

YON 
Yıkanm11 (cüz) -.-

di. Ruslardan birinin ölen Eliz Mas
sonun metresi olduğu ve hatta metre 
sinden para aldığı öğrenildi. 

Uzcrinde Eliz Massonun bir mck· 
tubu bulunmuştu. Genç kız ölümün • 
den bir gün evvel itıkına tunları yaz 
mıştı: 

"İhtiyar Dotrey büyük bir itin üze 
rindedir. eğer muvaffak oluna, be • 
men ertesi gün beni Brüksele götüre 
cek. Sen de orada beni bulmaya gele 
ccksin değil mi canım? llk fırsatta 
ikimiz de bütün paralan alır, savuşu . 
ruz. Ah, seni ne kadar seviyorum • ., 

AL TiNCi KISIM 

MUDAFAA BONOLARI 

-1-

Marbuf sokağındaki hidisc, Nino· 
tün epey. canını sıktı. Emniyet me • 
murları beyaz kök§ cinayeti, Vüji
rar sokağı cinayeti tahkikatı ile is • 
tcdikleri kadar uğratsınlar, umurun • 
da delildi. Olsa olsa bu tahkikatın 
Araen Lüpene temas eden noktala • 
rında alikadar olabilirdi. Fakat Ar • 
aen Lüpcne kimsenin dokunmasını iı 
temiyordu. Nikol bu silsile içinde Ar 
sen LUpeni kendi payına ayırmı,tı. 

Bu mülihazalarla bir de emniyet 
müdürlüğüne uğrayıp yeni vaziyeti 
ve Molconun ne yapmak istediğini öğ 
rcnmek istedi. 

Alcksandra ile ajanı Bimiçin ken • 

BEYAZ PEYNİR 
Tam yailı 
Yarım yailı 
Yağsız 

- .-
KAŞAR 

Yağlı 
PEYNİRİ 

Yağsız -.-
ZEYT1NYAGI 

Ekstra 
1 inci yemeklik 
2 inci yemeklik 
Sabunluk 

NEBATİ 

Pamuk tasfiye 
Susam tasfiye 
Bezir pişm"ı 

UN 

38,20 
35.20 
- .-
- .-
YAG 

-.-
- .-

Eks. Ekı. 
Ekstra 
1 inci yumu. 

72 k. 10 55 
9.00 

72 k. 7.50 

Cava 
Çin 
Hindı. 
Seylan 

BORSA DIŞI 

ÇAY 
(tca~ .. - -- ' ~ ·11biledir) 

K,. S. 
260.-
-.-

285,-
265,-

DEMİR VE ENVAI 
(Kilosram beaabil•dİr) 

K,. S. 
Camlık, köşebent 
Dörtköse, !ima, yuva. 
Mıhhk, silme 

-.--.--.-
Potrel 
S yah çember 
Yuvarlak (6 mm. ve ataiı 

.. ., (oluklu) 
Siyah saç 
Karfiçe 
Çinko 

-.--.--.-
16,-
11 ,50 
10.50 
27 ,-

DERİ "İşlenmiş., 
(Kilosram hHabiledir) 

Kö .. le 

ıc. s . 
Sıiır I 120,-

" 
n 105,-

Manda T 115,-
II 100,-

~ 
Elvan I ad 60.-.. Ti .. 40,-
Beyaz c;ekme T " 50.-

il .. 35,-
s .. hti:r•n 
Elvan T " 75,-.. il .. 55.-
Beyaz 1 .. 50.-

n .. 55,-

KİTRE 

(K iloıraın b .. al.iledir) 

K,. S 
360,-
,-,-

350,-
360,-

Kt S. 
8,50 

• 7,75 
8,50 
7,SO 
9.50 
8.50 

16,50 
12,50 
12,Z5 .,q_ 

Kt s 
150.-
125.-
12S,-
110,-

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

ııs.-
75.-
75.-
65,-

Kt S. Kı. S. 
Fiyor 
Beyaz .. 
Piyanto 
$arı 
Galo 
Çamurlu 

I 
ll 

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

PATATES 
(Kilosram beaabiledir) 

Kı 1. 
Kaba s~o 

Ekstra Ekstra 4,50 
Ekı;tr• 3,50 

Kı. S. 

SABUN 
1 Kilosraın hHabiledir) 

Zeytinyaimdan 1 
il 

Pirina ·~aimdan 

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

SADEYAô 
(Kilosreın haaabiledir) 

Urfa Taze l 
11 

M~rdin "Diarbekir ve ayarı 
Erzuru~ Kars erinmİ$ taze 
Erzurum: Kars erinmemıı taze 
Trabzon Taze 
Vejetalin Yerli 

-.-
125,-
110.-
60,-
47.50 
35,-
22,-

Kı. S. 
67.-
6,
s.-

Kı. S. 

Kı. S 
25,50 
23.50 
18,-

Kı. S. 
90.-
85.-
90.-
110,-
65.-
68,-
47.-

dilcri için o kadar tehlikeli olan bir 
zamanda oteli tcrkctmiycceklerini dü 
şüncrck, yürüye yürüye otomobilini 
bıraktığı garaja gitti. Otomobiline Bo 
lonya ormanının tenha bir tarafında 
durdu. 

Takip edilmediğine emniyet hasıl 
ettikten sonra, kanapenin altından bir 
sandık sıkardı, içinden meıhur dar el
biselerini çıkardı. O zerindeki kıyafeti
ni değiştirerek, tekrar müfcttif Pol 
kıyafetine girdi. 

Başmüfettiş Molcon Nikolü geniş 
bir tebessümle karşıladı. Bu tebessüm 
de Nikolc karşı elde edilmiş bir zafer 
ifadesi okunuyordu .. Başmüfettiş de
di ki: 

- Ey bakalım Nikol, bize yeni ne
ler getiriyorsun? Her halde çok bir 
§CY olmasa gerek. Zaten ben de siz
den fazla bir ıey beklemiyordum. Sen 
kimseye haber vermeden öyle tek ba
tma i§ görmekten hoılanan birisin. 
Halbuki ben işimi apaçık görüyorum. 
Pek ~l da muvaffak oluyorum. Mar-
bof barında yaptığım baskına ne der
sin? Üçünü enseledim. Allaha yemin 
ederim, ıeflerini de geciktirmiyece • 
tim. Eğer o bu sefer yakayı kurtardı 
ise .çetesinden bir adamın üzerinde 
bulduğumuz bir mektupla biz tekrar 
ona kadar varmasını bileceğiz. Bu 
mektupta Eliz Ma11on, mezarının i
çinden Baron Dotreyi itham ediyor. 
Gotyc o kadar memnun ki .. 

Hikiye Şefini Seven Kız 
Yazan: Peride GENCAY 

Narin bir dairede çalışmıya başla
mıştı. Yirmi üç yatında, kumral saç
ların kendinden bükümlü, güzel, ince 
bir kızdı. 

Bir scnedcnbcri çah§tığı dairenin 
tefi Siyret beyi seviyordu. 

Bu, saçlarının telleri arasmrla kır
kını geçkin yaşının beyaz parıltıları 
ile yüzünün fazla pembeliğini tadil 
eden, iki· çağ arasında, kıbar bir 
adamdı. Ailesinin teıvikiyle çok 
genç yaıında bir akraba kızı ;le ev· 
lendi. Fakat genç karısı ona yeni 
emckliycn bir çocuk bırak.uak. kısa 
bir hastalıktan sonra ölmüştü. 

Bu felaketten sonra bir dana ev
lcnmiyerek senelerce çocu~unıı ye
tiştirmek için uğraştı. Şimdi en bil· 
yük sevinci tadıyordu: Ba')asının 
gençliğiyle eğlenir gibi ayni boya 
gelen oğlu Hulki, çok dürüst, ahlak· 
lı, sevimli bir genç. 

Narin, her şeyi bilerek, h!r ır.cyi 
gözüne alarak Siyret beyi seviyor
du. Onun hazan bir yalvanı gibi yu
muşıyan, hazan çok dik bakan siyah, 
erkek gözlerine bayılıyor. Siyrct ocy 
de ekseriya gülümsiycn bir yüz ır· 
kasında Narinin tahminlerini şaşırta· 
cak bir his çeşidi saklıyan bir adam
dı. 

Narine karşı bir erkek arkada~ gi· 
bi gayet alakasız davranıyor, fakat 
yerinde nazik olmayı biliyordu. 

Genç kız hem onun bu hareketle
rini b :: ğcniyor , hem de alakasını hii 
üzerine çeviremediği için asabilcşi-
yordu. .J 

~ a~ıaaı_ Qiiud~ ıAi'k.-l••••• 
Siyret bey gTnÇ kızın kulağına iğil-
di, ~arip bir tavırla: 

- Sizinle yarın akıam buluşsak ..• 
Hususi bir mcsle için görüımck isti
yorum, dedi. 

Şaşırdı. Bu hayretinin içinde, Siy· 
ret beyin bir teklifte bulunacağı ümi
di, o ana kadarki alakasızlığının ver
diği korku ile karıııyordu. 

Ertesi akşam aynasının karşısında 
her zamankinden fazla kaldı. Yeşil 
çuha şapkasından ince büklümlerle 
çıkan kumral saçları, birçok cazibe 
arasında güzelliğine kendisinin ina
nabilmesi için kafi gelmişti. 

Buluştukları zaman Siyret Bey de 
buna dikk-at etmiş göründü, fakat bir 
şey söylemedi. 

Genç kız onun asıl itirafını, ezeli 
ve mahut cümle ile: 

- Narin seni seviyorum! demesi· 
ni bekliyordu. 

Biraz sonra beklediği olmadı de
ğil. 

Siyret Bey gözlerinde bütün fef
katini toplıyarak ona uzun uzun bak· 
tı, sonra dedi ki: 

Narin, yüzü buğulanmış. kalbi ko
pacak gibi çarparak dinliyor. Bu söı• 
ler bir senedenbed Siyret beyin al• 
zandan çıktığını tahayyül ederek t~ 
selli bulduğu güzel aşk sözlerı .. 
Genç kız gözlerini yarı kapıyarak 
içine toplanan sevinci biraz örtmcr!e 
çalışırken, Siyrct bey ağır ağır de
vam ediyordu: 

- Evet yavrucuğum, seni çok be
ğeniyorum. Ve sana bir teklifte bu• 
lunmak istiyorum. Oğlumun kansı, 

benim de ikinci >İr evladım. vani ge
linim olmayı kabul eder misin? .• 

Bu sözler üzerine boğulacakmıf 
gibi gözlt"ri büyüyen Narin bağırdı: 

- Aptal!. 
V c dışarı fırladı. 
Siyret Bey bu yeni sıfatının asıl 

manasını bir türlü anlıyamamıştt. 
Narin o vak'adan sonra bir dahi 

daireye uğramadı ve bu güccnişin sc· 
bebini kendisinden başka bilen ol· 
madı, 

Bir gen~ Fransız 
Kau~uk sandalla 
istanbula geldi 
J can Thorcan adında bir Fransıl 

genci üç metre uzunluğunda kauçuk· 
tan yapılmış bir sandal ile şehrimiz• 
gelmiştir. Jean Thorcan talebedir, se
yahatini şu suretle anlatıyor: 
-7 Ağostosta Paristcn hareket et

tim. Scinc nchrüıdc: ~ndalıma • bin" 
dim. Bundan sonra Mar:n..nchrini yt 
Marn kanalını ve Ren nehrini gcço
rek Strazburg şehrine geldim. 

Oradan Tuna nehrinin mel""b•• 
ında bulunan Donacschingen'e gid• 
rck orada tekrar sandalıma birıuııD• 
Tuna sahillerini takip ederek Karade• 
nize çıktım. Bu seyahatte suların ce
reyanına göre günde 80 - 120 kilo
metre mesafe alıyordum. Karadcnfı• 
de seyahat biraz güçleşti. Hatta şıd" 
dctli bir fırtınaya tutuldum. Fırtı~~· 
nın geçmesi için Tsarevo'da altı guıı 
beklcmcğe mecbur oldum. 

Sandalım kauçuktan yapılmıt "' 
pek hafif olmakla beraber fırtınaıa:• 
mukavemet edecek bir kabiliycttcd1~ 
Baıta ve kıçta bulunan iki boşlu1 sandalı yüzdürmektedir. Bunlar 0 • 

masaydı sandal batardı. ,. 
Fransız genci bu seyahati, memle

ket görmek. milletleri tanımak ~ ve 
ııpor yapmak maksadiylc yaptıgını 
söylemektedir. 
m 

Hava kuvvetlerimiz için siz 
len yardım istenildiği zanıar 
lünkünden daha derin düşün~ 
·ek dünkünden daha kesıı ' . . 
;örerek ve anlıyarak eıınız 
·ebinize atmalısınız. 

- Yavrucuğum seni çok seviyo· 
rum, çok beğeniyorum. İ§ batında 
gösterdiğin dürüst hareket, tazeliği· 
ne ve güzelliğine rağmen hiç ıaıır
nuyan vakur hallerinle gittikçe bcnı 

kendine bağladın! l '--------------~ z:;:-> 

- İstintak hakimi ne diyor? 
- Validomu? Onun da ümitleri e-

pey canlandı. Haydi tidip kendisini 
görelim. Eliz Massonun müthiş mek
tubunu Baron Dotrcye okuyacak. Bi
liyorsunuz değil mi? İhtiyar .Baron 
büyük bir işin üzerinde imiı. Doaya· 
ya bundan daha kıymetli delil getiri· 
lir mi? Bu mektup teruinin kef etin
de hayli ağır basacak. 

Filvaki istintak hakiminin odasına 
girdikleri zaman, Baroc Dotrey ve 
belediye meclisi azası Jcrom da orada 
idiler. Nikol, Dotreyi görünce şaıır
dı. Tevkifi zamanında perişan hale 
gelen yüzü şimdi tanınmayacak ka -
dar çökmüş. başkalaşmıştı. Ayakta 
duramıyor, bir clile sandalyaya tutu
nuyordu. 

Valido, cepheden hücuma ge9ti. E
liz Massonun mektubunu bir solukta 
okudu ve suçlunun korkusu karşısın
da gayretini arttırarak dedi ki: 

- Bunun manası ne demektir bi • 

lirıiniz değil mi Dotrey? lsterseni.z, 
ben size vaziyeti hulisa edeyim. Pa
zartesi akşamı, teaadilfen milli mil -
dafaa bonolarının Baba Leakonun e
linde olduğunu haber abyonunuz. Ci
nayetten bir gün evvel, çarpmba ak
şamı, gündüzlerinizi yanında geçir· 
diğiniz, hem sizin ve hem de bir Ru
sun metresi olan Eliz Masson, dostu· 
na yazdığı mektupta diyor ki: 'İhti
yar Dotrey büyük bir it üzerinde bu-

lunuyor. Eğer muvaffak olur~a, 0 :.~ 
1:.n Brükscle kaçacağız. Vcsaıre ve ot 
ire .. ,, Perşembe günü cinayet olu[re
ve bonolar cuma günü sizi ve rnc ha· 
sinizi ellerinizde valizlerle hemen nl.I 
rekcte hazır bir halde şimal i~tas)'~esi 
civarında görüyorlar. Bu vahı: ~r nıJ· 
gün metresinizin dolabınd~ bu u ka• 
yor. Görüyorsunuz ya, vazıyet ~el O· 
dar sarih, deliller ne kadar ~çı pot· 
nun için her şeyi itiraf edinız d cek• 
, ey 1 Hakikati ne diye inkar e e 
siniz 1,, . hal• 

O sırada Baron bayılacak ~.ır uğ· 
geldi. Yüzü büsbütün tagayyurcgcli
radı. Bir iki kelime mmldan~1: ccii 
melcrin ruşundan itirafa gırışe 
anlaşılıyordu. 

Dedi ki: lfl--
"Mektubu gösteriniz.. tnanarn• 

Kendim okumalıyım .... 
Okudu ve kekeledi: ı ~ 
"Vay kahbe ı Aııkı varmış ha ~tdP 

liz 1 Eliz 1 Ben ki onu çam~rdan ~jS 
çıkardım. O iıe bir başkasılc ıcaç 
dütünliyormuı hat Vay kah be!,, i-

• öyledl 
Hep bundan baıka bır 'ey s kaıil' 

yordu. Gözüne El~in bır b•tnıııO
kaçmasından batka bir t~Y g<Sr biç .,.. 
yordu. Gerisi, hınızlık, c~nay~t biltuı' 
muruna değildi. Halbukı ası 
bunlardan suçlu tutuluyordu. ıi-'J ıııi7 

"Dotrey itiraf edeceksiniz. d.~•ı deıt' 
Baba Leskoyu siz ötdürdunuı ~•r) 

' ) [Arkası 
mı.,, 
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.. VParis, 3 (A.A.) - Mecliste cemiyetler hakkındaki müzakere 
<>gleden sonra daha gürültülü olmuştur. Başkan üç çeyrek so~ra 
c~~seyi tatile mecbur kalmıştır. İlk söz alan Ra?ik~l s.?s~alıs: 
l{ukar sol cenah mebusları adına söz aldığını bild1rm1ş,hukumet1 
cemiyetleri teşvik etmek ve devamlı tahrikata rağmen hiçbir 
ş~y Yapmamış olmakla itham etmiş ve bir karışıklık esnasında 
b1r gözünü kaybeden mesb'us Elbel'in yaralarını hatırlatmıtır. 
1vieciiste gürültü çoğalmış ve sol cenah partileri defalarca Tüze 
~akanının istifa etmesini istemişlerdir. Hükumete mahsus sıra
dan söz alan Lava! Elbel'e taarruz edenler hakkında tahkikat ya 
P1lınakta olduğunu ve mütehassısların mütearrızm akıl hastah
g.ıyıe malUl olup olmadığını tetkik etmekte olduklarım bildirmiş 
tt~. Lavalin bu sözleri gürültüyü arttırmıştır. Tüze Bakam bu 
f.~riiltü esnasında kendisini müdafaa etmiştir. Reis sükunu güç-
Ukle iade edebilmiş ve celseyi talik etmiştir. 

Yunan Mahpuslarından 20 
Kişi Derhal Tahliye Edilecek 
Atina, 3 (A.A.) - Adalarda muhafaza altında bulundurulan 

~a?pusların protestolarını tetkik eden kabine, mühim hiç bir suç 
a ltham edilmemiş olanlardan yiımi kişinin derhal serbest bı
fakılmasmı kararlaştırmıştır. Komünistlikten ve bazı başka suç
hrdan dolayı hapsedilen diğer kimselerin vaziyetleri, toplanacak 
~susı bir komisyon tarafından ayrı ayrı tetkik edilecektir. Ve-

~ııelist lider Sofuklis bugün öğleden sonra saraya giderek Kral
a konuşmuştur. 

Libya Hududundaki Askerler 
Roma, 3 A.A - Libya, Garp Tarabulusu ve Demedeki kıtaat 

hni 20 binden fazla zabit ve nefer bir kolordu halinde cernedil
tlıiştir. 

italya -
dilınektecfü. Ogaden cephesinde bir -
t~ İtalyan askerlerinin taze sebze 
ıı~ arnamak yüzünden iskorpit hasta -
gına tutuldukları şayidir. 

1 talyan tebliğini 

Ha beş kuvvetleri 
j Adigrat, 3 (A.A.) - Istefani A
bansından: Gavinana tümeni Aduadan 
d atı~a yürüyerek, buraya ayni zaman
,.a. .gırnıiştir. Kat'i temizleme ameliye-
111tıın tatbik edilmekte olduğu bölge, 

111.tsu kurmağa çok müsait bulunduğun 
b~n. burada iş görmek güçtür. Tem- 1 
b~en'de yalnız katırların geçebileceği 
ltır ,patika vardır. Böylece buranın 

at ı surette fethini temin için lazım
~elen süel faaliyet tabiatiylc güçlcş -
g elttedir. Habeş muhariplerinin en 

11°n tllerkezlcrinin de az zamanda mey 
}'<ana çıkarılarak zaptedilcceği ve ltal
b~n Dümdar kollarının artık bundan 
tı 0 Yle taciz edilmiyeceği tahmin olu -

U;>or. 

Cetelere karşı tank 

para etmiyor 
J Adigrat, 3 (A.A.) - Istefani A -
~l'ı&t~dan: Tembien'de bazı önemli 
l~\>l;J.lcrin son defa işgalinden sonra, 
ı Yan kuvvetleri tarafından Takka-
8~ nehriyle bunun sol ayağı olan Geva 
llt Yunun kuzey batı cihetinde yapıl -
'la.akta olan temizleme ameliyesine de
hct lll edilmiştir. Son hava keşifleri, 
~0~!. ~abeş kuvvetlerinin Aşiyangi 
Sii u ile Ambi Alagi arasında tahaş
b· d etrnekte ve Italyanlara karşı kat'i 
~t rtı~kavemet göstermekte oldukları 

tcyıt eylemiştir. 
tin~alihazırda Habeş pişdar kuvvetle

ın durumu şudur: 

Ras Ademesi kuvveti 
le ~e~z Ademesu Burru 4000 asker

aı Meşiyoda bulunmaktadır. 

N asibın kuvveti 
9e be.caz Nasibu Gebere ile Decaz Yor 
~~a ve Decaz Desta 10,000 kişi ile 

bet Maira'dadırlar. 

Ras Seyum kuvvetleri 
'ic:as Seyyum 15,000 kişilik bir kuv
Se e Amba Alagi'de olduğu gibi Ras 
t\iİ'Yuınun kuvvetleri de, Tembienin 
da tıe~ kısmı ile Serva bölgesi arasın-

n~u-~emadiyen hareket halindedir. 
talı u_tun bu kuvvetler 70,000 kişilik 

rnın edilmektedir. 

Garip bir muharebe 
te~8?1ara, 3 (A.A.) - Tembien böl
tab •nı temizlemekle meşgul yerli bir 
Qa.gur Alernaıe geçidi yakininde, bir 
ate 

1.n doruğundan açdan mitralyöz 
'iir§ıne ~utulmuştur. Tabur saatlerce 
~u:n bır savaştan sonra dağın doru
tur u ele geçirmeğe muvaffak olmuş
de~ ~abeşler kaçmışlardır. Askeriler
'ard tr, Habeşlerden de on beş ölü 

ır. 

(Saatlerce süren ve mitralyözlerin 

Habeş 
[Baştarafı birincide] 

işlediği bri harp bu kadar az ölü ver
mez.) 

Habeş tahşidatı 
Roma, 3 (A.A.) - Habeşlein hali

hazırda Makalle'nin ;r.üz kilometre 
cenubunda kain Aschiangi glilü mın
takasmda tehaşşüt etmekte olduk ha
beri teeyyüt etmektedir. Hava yolu 
ile yapılan istikşaflar, birçok Habeş 
kuvvetlerinin bu mıntakaya doğru 
ilerlemekte olduklarını göstermiştir. 

İstanbul 
Limanı 

[Baş tarafı 1 incide) 

gelecektir. Idari bakımdan kırtasiyeci 
lik ortadan kaldmlacak ve işler de 
mümkün olduğu kadar sür'at temini
ne çalışılacaktır. Depolar, antrepolar 
esaslı surette gözden geçirilecek ve 
umumi mağazalar tesisi için de incele
meler yapılacaktır. Rıhtımların tevsii 
tetkikatile mütehassıs Wonder Porten 
meşgul olacak ve bir proje hazırlaya
caktır. Yapacağımız bu geniş tetkikat 
arasında lstanbulun kömür meselesi 
de vardır. Şimdiye kadar yapılan tet
kikat Kuruçeşme kömür depolarının 
Kuruçcşmede kalması lüzumunu gös
termiştir. Fakat halkın sıhhati de e
hemmiyetli bir mesele olduğundan bu 
rada bulunan birkaç evin istimlaki ve 
ya ba§ka bir tedbirle bunun önüne ge 
çilmeğe çalışılacaktır. Bu hususta 
kat'i netice umumi tetkikattan sonra 
anlaşdacaktrr. Bütün bu geniş tetki -
kat en ktsa zamanda bitirilecek ve mu 
fassal bir rapor hazırlanarak Ekono
mi Bakanlığına gönderilecektir. 1 1 -
kincikanundan itibaren de Liman Ge
nel direktörlüğü bütün teşkilatile Eko 
nomi Bakanlığma bağlanacaktır.,, 

Ekonomi Bakanr Celal Bayar dün 
saat 14,5 da Denizyollarr idaresini zi
yaret etmiştir. Celal Bayar Denizyol
lan Direktörü Sadettinle vapurculu -
ğumuzun son durumu hakkında gö -
rüşmüş ve son kazalarla Avrupaya 
yaptırılacak yeni vapurlar hakkında 
görüşmüştür. Ekonomi Bakanı yanın 
da Denizvolları Direktörü Sadettin ol 
duğu halde Şirketi Havriyevi de ziya
ret etmis ve Şirket direktörlerinden 
bazı izaaht almıştır. 

1 tal yadan alacaklı olanlar 
Ankara, 3 (A.A.) - İktısat Veka

letinden: 
"İtalyaya mal ihraç etmiş olup ta 

bedelini henüz almamış olanların pe
şin veya vadeli alacaklı oldukları mik
darı en yakın T. C. Merkez Bankası 
şubesine 16 İlkkanun 1935 pazartesi 
akşamı saat beşe kadar bildirmiş ol
maları lazımdır.,. 

FAVDALI 
'BiLGiLER 

ISTANBUL 

18.- Ses musikisi (plak), 18,30 Haber
ler, 18,45 Türkçe sözlü musiki parçaları 
19,15 Yeni kitaplardan parçalar, 19,30 
Triyo (Keman, viyolonsel, piyano) hafif 
musiki eserleri. 20.- Son haberler, 20,10 
Stüdyo caz orkestrası, 21.- Sürpriz. 

BÜKREŞ 

13-15: Plak ve haber servisi. 18: Sözler. 
18,15: Radvo orkestrası. 19: Sözler. 19,15 
Kons~·in de·amı. 20: H ·berler. 20,15: 
Plak. 20,50: Posta kut:su. 21,10: Keman 
konseri (Zimb~lis. Dvorak - Kraysler, 
Cuteınu, Brahms, Kraysler}. 21,35: Tek
nik sözler. 21,45: Şarkılar. 22,10: Oda mü
ziği <D busi S"n~tlarrndan). 23,30: Ha
beri: r 23,45: Radyo SP 1 n orkestrasL 23, 
45: Haberler (Yabancılara). 24: Konser 
nakli. 

VARŞOVA 

17 .20: Piyano - şarkı. 17 ,45: Konferans. 
18,20: Senfonik Rus müziğl. 18,50: Dün
ya ıı:ülüyo-. 19: Tenor, Bariton seslerle 
piy no konseri. (Solo ve düo) 19,30: Pos
ta kutusu. - Sözler. 19/5: Plak. 20: Kon
fera.,s. 21: Budapeştedcn nakil. 21,30: 
Kl~sik valsler. 21 45: Haberler. 21.55: 
Sözler. n: Şopen °konse"i. 22,35: Şiirler. 
22,50: Sözler 23: n:>ns müziği. 24: Söz
ler. 24,05: Dans plakları. 

BUDAPEŞTE 

18: Ameleye. 18,30: Budapeşte orkestra 
koı.seri. 19: ş·ir. 19,30: Orıı:. (K;lis~den 
nakil). 20: Macar şarkıları. 21,30: Kon
ferans, 22: Ope a c>rk~strası (Dohnanyi
nin üç süiti) 23,15: Haberler. 23,40: Plak 
1.05: Son haberler. 

HAMl\URG 

16,30: İngiltere - Almanya futbol maçı
nı Londradan nakil. 18,10: Genç kızlara. 
18,30: Kuartet konseri. 19,30: Muhtelif. 20 
"Singsanıı: .. adlı şen skeç. 20,35: Küçük or
kestra ile serenadlar. 21: Haberler. 21,15: 
Ulusal program. 21,45: Köylü yayımı. 22: 
Marşlar (Komşu milletlerden). 23: Haber
ler - Hafif müzik. 

LAYPztG 

18: Hafif müzik. - Söxler. 20,10: "Ni
kolaus ev, ev dolaşıyor adh çocuk piyesi. 
20,55: Haberler. 21: Haberler. 21,15: Ulu
sal yayım. 21,45: Senfonik bando mızıka. 
23: Haberler. 23,30: Aşk havalarmdarı mü
rekkep bir skeç. 24: Solist violonist Luh 
ıle radyo orkestrasL 

VİYANA 

18: Yeni Avusturya muzıgı. 18,55: Bir 
ressamm yanından reportaj. 19,10: Muhte
lif sözler. 20: Haberler. 20,25: "Die vier 
Grobiane., adlı müzikli piyes. 23: Haber
ler. 23,10: Dans müziği. 24,45: Hafif mü
zik. 

BERLIN 

18: KarllJık proııram (Viyana şarkıları, 
Srammel kuarteti ve radyo orkestrası. 19: 
Berlin - Londra futbol maçı (Sesli filme 
almmış reportaj.) 19,30: Alman şarkıları. 
20: Breslaudan: Dans. 20,40: Aktüalite, 
haberler. 21,15: Gençler için. 21,45: Ber
lin büyük R. Orkestrası (Şarkılı ve Fran
kenştayn, Herman Simon'un eserlerinden) 
23: Haberler. 23,30: Gece müziği (Sol)
ran ve tenor). 

BRESLAU 

18,10: Karışık program (Berlinden). 19. 
30: Şarkılar (Şuman, Brahms). 20: Dans 
müziği. 21: Haberler. 21,10: Ulusal yayım. 
21,45: Dağ şarkıları. 22,15: "Das Berg
verk,, adlı şiirli yayım. 23: Haberler. 23,30 
Gece müziği. 

MüN!H 

18,10: El armonıgı ve orkestra. 19.30: 
Muhtelif. 20: Köylü akşamı. 21: Haberler. 
21,15: Gençlere. 21.30: Köylü müziği. 23: 
Haberler. 23,40: Münihli kompozitörlerin 
eserlerinden. 24: Dans havaları . 

LANGENBERG 

18.10: Berlindcn. 19,30: Muhtelif. 21,15: 
Gençlere, 21,45: Süel program. 23,20: Ha
berler. 23,30: Gece müziği ve dans. 

KISA DALGALAR 
BERL1N 

Çalışma saatleri: Saat 10.45 - 14.20 : 
19, 74 m. ve 31, 45 m. Saat 15.00 - 18.35: 
31,38 m. Saat 19 - 23,35 : 25, 49 m. ve 
49, 83 m. 

LONDRA 

Çalışma saatleri: 10 - 12,20 : 25,53 m. 
ve 31, 55 m. Saat 13 - lS.45 : 16, 86 m. 
ve 19, 82 m. Saat 16 - 18 : Gösterilen 
postalardan ikisi: 19,82 m. 25, 29 m. ve 
31, 55 m. 

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

PARlS 

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

Sinemalar - Tiyatrolar 

* ŞEHİR TİYATROSU: Saat 20 de 
(Karamazof) piyesi. 

* FRANSIZ TlY ATROSU Halk Opere
ti: Bu akşam 20,30 da SEVDA OTE
L! büyük fantazi operet 3 perde. 

* NAŞIT - ERTOCRUL SADİ HA· 
LİDE : Bu gece saat 20,30 da 
ARZUHALCI MEHMET Komedi 2 
perde ve 1 facia. Cumartesi-Pazar 

matinelerde: HAMLET. 
* YILDIZ: Aşk senfonisi. 
* SARAY: (Bozambo) 
* SUMER: (Viyana geceleri) 
* İPEK: [Şen dul) 
* ALKAZAR: (Korsan kız) 
* TÜRK: (Kara yılgı) 
* MELEK: (Şen dul) 
* SIK: Viyana bülbülii. 
* MİLLİ: [ Altm Zincir J 
* KADIKÖY SÜREYYA: [Kırık Ha

yatlar] 

ölünün sırrı öğrenilecek mi ? 

Staviski Davası ile 
Uğraşıyor? 

Kaç 
Kişi 

Zan Altında 
Üçüncü· 

Bulunanlar Hep ikinci 

D~rece Şahsiyetlerdir 
Meşhur Staviski davası ile acaba 

kaç kişi uğraşıyor diye akla bir sual 
geliyor. 

Seine cinayet mahkemesinde görü
len bu davada yirmi maznun, hemen 

1 hemen bunun iki misli avukat, iki 
müddeiumumi, iki yüz kadar şahit, İ 
on yedi bin formalık elli bir dosya, i 
yedi bin sayfalık otuz üç mütehassıs j 
raporu vardır. Bugüne kadar mahke- ! 
me yirminci celsesini bitirmiştir. Da-1 
ha kaç celse devam edeceği belli de-' 
ğildir. 

Mahkeme reisi Barnaud'dur. Çok 
tedbirli ve dikkatli bir şahsiyettir .. 
Başmüddeiumumi Fernand Roux me
·selenin ehemmiyeti dolayısiyle, biz
zat itham mevkiindcdir. Muavini ola
rak Gaudel ile Cassagnau kendisine 
yardım edeceklerdir. 
İthamnameyi bu sonuncu zat ha

zırlamıştır. Ve hakikaten mükemmel 
bir surette hazırlamıştır. Staviskinin 
hayatı, dalavereleri ve hırsızlıkları, 
Orlean ve Bayonne emniyet sandıkla
rı için hazırlanan sahte bonolar, sah
te mücevherler meseelsi, ithamname
de çok açık bir ifade ile yazılmış b.u· 
lunuyor. Yalnrz, Cassagnau, Stc::•11s
kinin, iş bakanlığının nezaretinde bu
lunan sos11al sigorta ve sigorta kum-
panyalarını niçin tercihan dalaverel~
rine sahne yaptığı noktasını meskut 
geçmektedir. Bundan başka ithamı:a
mede Staviskinin nasıl olup da bır
çok davaları, birçok kereler talike mu 
vaffak olduğu da söylenmiyor. İtham
namede sadece, iş bakanı Dalimier'e 
telmih şeklinde tahsis edilmiş altı sa
tır var. Politikacı şahsiyetlerin suç 
ortaklığından bahis bile yok. Bu iti
barla maznun sandalyelerinin niçin 
ikinci ve üçüncü derecede suçlularla 
dolu olduğu anlaşılıyor. 

Maznunların etrafında bir sürü ka
ra cüppcliler dolaşıyor: Avukatlar ile 
katipleri. Bunların en başında Stavis
kinin karısının avukatı Moro Giaffe
ri var. Sonra Jean - Charles Legraud 
ve muazzam sakalı ile Romagnino-

nun avukatı Maurice Guerrier, Ca
mille Aymard'ın avukatı meşhur hu
ku!Cçulardan Maric de Roux'dur. Pie
rrc Loevel ile Alfred Dominiçus, Du
barry'yi müdafaa ediyorlar. Bunlar
dan birincisi felsefeye olan temayülü 
ile meşhurdur. İkincisi radikal sos
yalist partisinin nüfuzlu adamların-

Albert Dubarry Staviski mahkemesinde ifade veriyor 

dandır ve Chautemps'rn dostudur. 
Bütün bu kalabalığa rağmen dava

ya bir tek kişi hakimdir. Buna bir 
kişi demektense bir ölü demek daha 
doğrudur. O da Staviski. 
İthamnamede Staviskinin ölümü 

hadisesine pek az temas edilmiştir. 
Staviski nasıl öldü? Burası bugün bile 
adliye nazarında meçhul gibi görünü-

Stacıiski mahkf!mesini idare eden 
reu Barnand 

. "Rire.,den 
yor. Iio§ üzs:inde ısrı:ır da edilmiyor. 
Suçlu olsun, şahit olsun, birisi biraz 
sıkıştı mı: 

- Staviskiye sorunuz. Bu mesele
yi o biliyordu. 

Diyerek işin içinden sıyrılmak iı;. 
tiyorlar. 

Staviskinin Paristen 24 ilkkanunda 
serbestçe hareket ettiği malumdur. 
Ertesi gün emniyet mıidiri Thome 
bulunması için emir alıyor. O günden 
l O ikincıkanuna kadar Staviskı rahat 
bırakılıyor. Bu emniyet müdirinin 
Staviskinin nerede olduğunu bilmedi
ğinden değildir. Hatta yanında, . ya.ni 
müstakbel maktulün yanında Voıx ıle 
Pigaglio isminde hem muhafız hem 
de dost geçinen iki kişi var. Birçok 
mühim sırlar bilen Staviski bir kuş 
gibi kafestedir. Sonra birdenbire Sta• 
viski vuruluyor. Polisler geliyor. Po-
lisler geldiği zaman orada kim vardı. 
Ölüm sahnesinin şahitleri kimdi? Bu 
rası meçhul kalacaktır. Staviskiyi kim 
vurdu? Burası da meçhul. Fakat po-
lis müfettişi Gall, Staviskinin elin~e 
bir tabanca olduğunu raporunda bil
dirmiştir. Hoş, Staviski .d~rhal .~lme
miştir. İki saat, kanlar ıçınde oylece 
can çekişip durmuştur. 

Le Gall, hadiseden birkaç gün son
ra bir gazeteye şöyle demişti: 

- Eğer isteselerdi, onu diri olarak 
yakalıyabilirlerdi. Ii'akat bunun bir
çok yüksek şahsiyetleri rahat;;ız ede
ceği kanaati bana yerleştirilmişti. 

Ne hazin itiraf. Demek polisin bir 
ceset tevkif etmesi için bütü tedbir
ler alınmıştı. Buna rağmen can çeki
şen ve bu ara a bit Ş"?:>'\er. m~rıl~~· 
bilmiş bir ceset yakalanabıldı. Lakın 
böyle bir ceset, konu§an bir cesetten 
daha iyi değil miydi? 

* ÜSKÜDAR HALE : (Moskova gece- ı F t d 
leri). ır ın a a~ 

Liman hareketleri 1 
Vapurlar işliyemedi 

Bueün limanımıaa ıetecek vapurlar: 
Saat 

9.- Dumlu Pinar Mersinden 
6,30 Bandırma Bandırmadan 

16,15 Uğur İzmitten 
17.- Saadet Mudanyadan 
15,30 Sadık Zade Karadcnizden 

Bugün limanunudao cidecelt vapurlar: 
Saat 

20.-
19.-
9.-

19.-

Kemal Karabigaya 
Bandırma Ayvalığa 
Ayten İzmite 
Bursa Bartma 

Nöbetçi eczaneler 

Sirkecide Ali Rıza - Şehremininde Na
zım - Samatyada Erofilos - Aksarayda 
Ziya Nuri - Defterdarda Arif - Kara
gi.imrükte Arif - Büyükadada Mehmet -
Heybelide Tanaş - Galatada Kar2.ltöy -
Taksimde Della Suda - Taksimde Ertuğ
rul - Yenişehirde S. Barunakyan - Şiş
lide Feyzi - Eyüpte Hikmet eczaneleri. 

Hastane telefonları 

Cerrahpaşa hastanesi Cerrahpaşa 
Gureba hastanesi Şehreminı Yeni
bahçe 
Haseki kadınlar hastanesi Ak
saray Haseki cad 32 
Emrazı akliye ve asabiye has
tanesi Bakırköy Reşadiye kışlası 
Zeynep Kimil hastanesi Üskü
dar Nuh kuyusu Gün Doğumu 
caddesi 
Kuduz hastanesi Çapa 
Etfal hastanesi Şişli 
Beyoğlu ZükO.r hastanesi Firuzaia 
Gülhane hastanesi Gülhane 
Haydarpaşa Nümune hastanesi 

21693 

23017 

24553 

16.60 

60179 
22142 
42426 
43341 
20510 
60107 

İtfaiye telefonları 

tstanbul itfaiyesi 
Beyoğlu itfaiyesi 
Kadıköy itfaiyesi 

Yeşilköy, Bakırköy, Büyük-

24222 
44644 
60020 

dere, Üsküdar itfaiyesi 60625 
Paşabahçe Kandilli Erenköy, Kartal 
Büyükada Heybeli Burgaz Kınalı ınm
takaları için telefon santralındaki memura 
(yanıı;m) kelimesini ıöylemek kUidir. 

Müracaat yerleri 

Deniz yollan acentesi Telefon 
Akay (Kadıköy iskelesi baı me
murluğu) 

Şirketi Hayriye, Telefon 
Vapurculuk Şirketi merkeı acen

tesi Telefon 
Sark Demiryolları müracaat ka-

lemi. Sirkeci Telefon 
Devlet Demiryolları müracaat 

kalemi Haydarpaşa Telefon 

42362 

43732 
44703 

22925 

23079 

42145 

rine dönememişlerdir. 

A.kay mıntakasında 
Dün Akay idaresi, Adalar ve Kadı

köy seferlerinden birçoğunu yapama
mıştır. Yalnız sabahleyin 6,30 da köp 
rüden Haydarpaşaya bir vapur gön
derilebilmiş ve lodos rüzgarının saat 
on birde sükunet bulduğu bir sırada 
bir sefer daha yapılmıştır. Oğleden 
sonra, Akay fen heyeti, seferlerin ta
til edilmesi lüzumunu bildirmiş, köp
rüden vapur kaldmlmadığı gibi Ada
lardan ve diğer iskelelerden de posta
lar gelememiştir. Sabahleyin, Adalar
da yatan ve ilk seferi yapan vapurlar, 
köprüye bin müşkülatla yanaşmış ve 
oradan ayrılmamıştır. Seferlerin yapıl 
nıayışı, Ad:ı yolcularını çok korkut -
muş. Adalıların hepsi dün geceyi şe
hirde otellerde ve tanıdıklarının evle
rinde geçirmişlerdir. 

Şirketi Hayriye mıntakasmda 
Şirketi Hayriye, fırtına boğazd.a 

pek hissedilmediği için, günlük ta~ı
fesini ufak tefek gecikmelerle tatbık 
imkanını bulmuştur. Bazı vapurlar, 
Harem • Salacak iskelelerine yanaşa -
mamış ve yolcularım Usküdara bırak
maya mecbur olmuştur. 

Kadıköy rıhtrmı altüst oldu 
Büyük dalgalar yüzünden bilhassa 

Kadıköy iskelesinin iki ~'\rafındaki 
rıhtım harap olmuştur. Iskele cadde
sinde birçok parke taşları söken sular, 
rıhtımdan aşarak meydandaki parkı 
basmış, tramvay yolunu istifade edil
mez bir hale getirmiştir. O ğleye doğ
ru, buraya yetiştirilen bir amele kafi
lesi, yolu tamir etmiş, tramvay sefer
leri nisbeten düzenine konulabilmiş -
tir. Kadıköyünden Bostancıya kadar 
olan sahil ile Moda - Kalamış koyu 
lodostan çok müteessir olmuştur. Sa
hillere yakın dükkanları, binaları su -
tar basmış, halk heyecanla dışarıya 
fırlamıştır. Altınordu klübünün her ta 
rafını sular çevirmiş, tehlike geç vak
te kadar sürmüştür. 

Büyükdere sahilleri · 
Büyükderede, Lodosun şimdiye ~a

dar eşi görülmemiş bir fırtına halın
de her tarafı zarara soktuğu görülmj.iş 
tür. Sarıyerde, Yenimahallede birçok 
dükkanlann kepenkleri kopmuş, ev-

[Baştarafı birincideJ 

lerin kiremitleri uçmuş. Sarıyer polis 
merkezi karşısmdaki b! bahçenin tah 
taperdeleri havalanmıştı. 

Kalamış koyunda 
Kalamış koyunda bulunan bütün 

bostanla suların tesirile harap olmuş
tur. Dereboyu da sular altmda kal -
mış, geç vakte kadar otomobil, ~raba 
seferleri yapılamamıştır. Kurbagalı • 
dere, birçok yerlerinden taşmıştır. J?e 
reye yakın bütün evler sularla çevrıl
miştir. Halk. derenin daha fazla taş -
masından büyük bir endişe duymak -
tadır. 

Karada 
Fcrtına, karada da birçok zararlar, 

kaazlar yapmı~tır. 18,45 de Usküdar -
dan Kadıköyüne giden tramvay. Se~ 
limiyeye yaklaşırken cami önündekı 
büyük ağaç müthiş bir gürültü ile 
devrilmiş, herkesi korkutmuştur. Cad 
deyi kapayan büyük ağaç bir saatte 
ancak parçalanabilmiş, bu zaman zar 
fında tramvay seferleri yapılamamış
tır. 

Karagümrükte tüyler ürperatici bir 
kaza daha olmuş.Karakula~ .sokağ~n?a 
polis komiseri Abdülkadırın. e~ın~n 
üstüne büyük bir ağaç devrılmıştır. 
Ağacın yıkılışı çok ani olmuş. ~v par
çalanmıştır. Hadise yerine yetışen z.a 
bıta memurları itfaiyeye haber vermış 
lerdir. Evin üst katı, çatısı tamamen 
harap olmuş ve yetişen iki tahlisiye kı 
lavuz arabası ağacı parc:;~layarak an -
kazı temizlemiştir. De~rı~~c ~.ırasın 
da evde kimse olmadıgı ıçın olen ve 
yaralanan yoktur. 

Batan kayıklar 
Dün. öğleden sonra birdenbire sid

detlenen lodos rüzgarı altında Bebek 
önlerinde katran yüklü büyük bir mav 
na batmış, içindekiler zorlukla kurta
rılabilmiştir. Büyükderede iskeleye va 
kın bir yerde demirli bulunan 300 ton 
luk bir yelkenli de suların tesirile bat 
mıştrr. 

Gelecek ve gidecek vapurlar 
Lodosun şiddetinden dışarı postala 

rı seferlerini yapamamı !ardır. Dün 
Bartından gelmesi beklenilen Bartın 
vapuru gece geç vakte kadar limana 
ulaşamamıştır. Marmaraya kalkacak 
olan birçok vapurlar, hareketlerini ge 
ri bırakmışlardır. 
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italyaya Barış İçin Mühlet Verildi 

fimJiye lradar olıluiu gibi, millet • 
ler cemivetinin kat'i müıuıhereti •· 
acı.tına i;!İ!'at edecektir~ hükrime • 
tim, milletlu cemiyetinin diier Ü • 
yelerile İf birliği yaparak bu cemi • 
yet mukavelename.inin yüklettiği 
taahhütleri yerine getirmeğe ha • 
aırdır. Ve bilha••a her an •ulhun 
muhafaz.aaı için bütün nüfuz.unu 
lıullanmağa az.metmiıtir. 

Söylediğim taahhütlerin neticeıi 
olarak hüku:netim, ltalyaya karşı 
birtakım ekonomik ve finanıal ted. 
birler almak İçin elli kadar devlet
le meaai birliğinde bulunmayı ka • 
bul etmek mecburiyetinde kalmıt • 
tır. Ancak hükumetim, İtalya, Ha. 
b~tiıtan ve milletler cemiyeti tara
fından kabul edilebilecek bir ıulh 
lehinde nüfuzunu kullanmaya de -
vam edecektir.,, 

Deniz konferanıından bahaeden 
Kral §Öyle demiıtir: 

'' Bu konferanı için yapılmıı o. 
lan bütün davetlerin kabul edilmit 
oldujunu memnuniyetle öğrendim. 
Ve meaaiıinin muvaff akı yelle taç
lanacağını ümit ederim. 

Milletler Cemiyeti mukavelen& • 
meıi mucibince Üzerimizde bulu • 
nan beynelmilel taahhütlerin icra. 
ıı ve İmparatorluğumun emniyetini 
müdafaa zarureti kuvvetlerimde 
mevcut olan bazı boılukları dol • 
durmağa bizi mecbur etmektedir. 
Bakanlanm. müaait zamanda par -
lamentoya bu iki gaye için matlup 
aagari hadde indirilmit teklifler 
tevdi edeceklerdir. 

İngiliz Kabinesinin 
verdiği karar 

Londra. 3 A.A. - Siyasal çeven. 
ler, petrol üzerine konulacak am • 
bargo hakkında dün lngiliz kabine 
ı.nin ittihaz etmiı olduğu kararın 
tarla muallak olan mahiyetinden 
bahaetmektedir. 

Filvaki, lngiliz kabineai 12 Ka • 
nunuevvelden evvel İtalyan • Ha • 
bet meıeleai muılihane bir ıurel • 
le halledilmediği takdirde böyle bir 
ambargo konulmaıını taıvip etmek 
tedir. 
Vaıingtondan gelen haberler, A. 

merikan petrol kumpanyalarının 
Milletler Cemiyetinin 6İttiii yolda 
.:deceiini bildirmelrtedir. 

Omit edildiğin~ ~Öre ltalya, bu 
••nada kendi•inin teltlillerini bildi. 
recek ve yahut Pari•t• lngili~ • 
Fran•ı~ mütahauı.ları tarafından 
ileri .ürülmüı olan telıılilleri lıahal 
ederek sulh mü.alıeratının )'Gpıl • 
maarnr kolaylaıtıracaktır. 

Dışİ§leri Bakllnlıjı ~evenleri, ltal 
ya ile Habetiıfan araamda arazi 
mübadeleai eaaaına müıtenit bir uz. 
laımaya taraftardır. Ancak bu çe. 
venler ıüel durum bakımından Ne. 
çaıinin fedakarlıklar yapmaya te
mayül etmeıind .n ıüphe etmekte • 
d:r 

İngilterenin dış si
yasası değişmiyor 

I ondra, 3 A.A. - Röyter ajansı. 
nın b:ld ird=ğine före, dünkü toplan 
bunda kabine, ngilterenin petrol 
ambargoıu, hakkındaki ıiyaaasını 
tetkik ederek tamamile taadik et • 
mittir. 

lng"liz ıiyasaaında hiçbir deiitik 
lik olmayacaktır. lnıiltere, On Se. 
kizler Komiteainin bu ayın on iki
ı:nde bir petrol ambargoıu hakkın 
da alacağı herhangi bir kollektif ka 
rara ittirak etmiye karar vermiıtir. 
Kıııbine bundan baıka l..avalin aulh 
İç:n yaptığı çahımalan da ıöriit • 
müıtür. Kabine Muaaolinin"n Millet 
ler Cem"yetinin tava11utu ile buluna 
cak hcı hangi bir bal çareai teklifi. 
n! tetkik etmeye hazır bulunmak • 
tadır. 

Fransız gazeteleri 
ne fikirde ? 

Pariı, 3 A.A. - Gazeteler, lnıiliz 
kl!bineıinin almıf olduiu karann 
ehemmiyetinden bahaetmektedir • 
ler. 

1 talya suları bu
landırabilir mi ! 

Pöti Pariıyen diyor ki: 
"12 ilkkbuna kadar ıeçecelc 

olan ıünlerin •İmdiden ıiriıilmif o
lan müzakerelerin ileri götürülme
aine en faal bir ıurette ha11r ve tah 
aiı edilmeai mümkün olduğu takdir 
de muılihane bir uzlatma temelle • 
rinin ahlmaıı ve bu ıuretle petrol 
Üzerine konulacak ambarıonun za. 
ruri olarak doğuracağı beynelmilel 
gerıinliiin önüne geçilmeıi lazım • 
dır. Cünkü ltalya bu zecri tedbiri 
''doatluia münafi,, bir hareket ad
detmekte olduiunu ilan etmiıtir.An 
cak Sir Samvel Hor'un İtalyan • in 
giliz meaeleaini doirudan doğruya 
Laval ile tetkik etmeğe karar ver. 
meai oldukça manalıdır ve ümitbahı 
mahiyettedir.,, 

Bir harp tehlikesi var 
Malen ıaze~eai di7or ki: 
"18 ler komitesi, dünyada bir 

harp çıkma11na aebebiyet vermek 
tehlikeaini arzetmektedir. Bu hu • 
ıuıta milletleri temail etmekte o. 
lan hükümetlerle mutabık kalarak 
l»ir karar vermek milletler cemiyeti 
•on .. yine aiddir milletler cemiye -

[Baıtarafı BirincideJ 

ti azaıından olmıyan devletlerin ve 
hepıinden evvel Birle,ik Amerika
nın açrk vazıh ie ıarih mütaleaaını 
aldıktan aonra bu huıuıta bir karar 
vermek le Milletler Cemiyeti kon. 
ıeyine aiddir . ., -Övr gazeteıinden: 

''Halihazırda Londra ve Pariı 
kabinelerinin petrol üzerine konu • 
lacak ambargo kararı mer'iyet mev 
ki•ne ~:rmtırlen evvel sulh müz.,ke. 
relerini fo .nar-.~manın muvafık 
olacağı huıuıunda tamamiyle mu
tabık kalmıı oldukları zannedilmek 
tedir. 

En büyiik mütkül, alakadar olan 
Üç taraf için ıerefli bir uzlapna •ze 
mini bulmaktır. Filhakika Ağuıtoı 
aymdan yani Pariıte akdedilmit o
lan üçler k.,nferanıındanberi Ha • 
be11iıtan Milletler Cemiyetine kar • 
t• beılemekte olduğu hürmet ve 
itibar hissini kaybetm:ttir. Cünkü 
Milletler Cemiyeti, ne tamamiyle 
haksız olan bir muharebenin önü. 
ne .. eçmiı. ne de Habeıiıtana müs
tevliye karır mukavemet etmeıi • 
ne medar olacak yardımda bulun • 
muftur.,, 

Diğer taraftan Muaaolininin ken 
diaine tevdi edilecek herhangi bir 
proje üzerine uzlatmak arzuıunda 
olduğuna delalet edecek bir hare. 
ket ve iaarelte bulunmamıt oldu • 
ğunu Franıa Dıfifleri Bakanlıiına 

bildirmiıtir . 

Üç bakan muhalif kaldı 
Pariı, 3 A.A. - Eko dö Pari ga

zeteıinin Londra aylarından: 
"lnıriliz bakanları, Runciman ile 

Nevil Çemberlayin ve Hailaam'ın 
muhalefetlerine raimen petrol Üze 
rine ambarıo konulma11 lehinde 
karar vermiılerdir. Bu üç zat, böyle 
bir tedbirin tiddetli bir mukabele • 
ye ıebebiyet vereceğini ve her tür. 
lü muılihane teıviye ıureti bulmak 
ümitlerini mahveyliyeceğini Ueri 
ıürmütlerdir. 

Bu aylar, ayni zamanda diploma. 
ıi çevenlerinin lngiliz Dııitleri Ba • 
kanının bu kadar nazik bir zaman -
da mezuniyet alma11na hiçbfr mana 
verememektedir. 

Kral altın külçeleri verdi 
Roma, 3 A.A. - Kral Muıaolini

ye mühim miktarda altın ve ıümüı 
külçeleri hediye etmiıtir. Saylav • 
lar da mümeaail madalyalannı ve. 
receklerdir. · 

Romen takımı geldi 
Galataaaray takımiyle iki maç 

yapmak üzere ıehrimize çağırılan 

Trikolor adındaki Romen takımı 

dün aabah aaat 11 de gelmiıtir. 
ldarecilerile birlikte 16 kitiden 

ibaret olan Romen futbolcüleri, Kon 
tinantal oteline inmitlerdir. 

lıviçrede toprak kayması 
Luıern, 3 A.A - T eaıin bölıreıin 

de, Buaıka ile Aaouya araıında bir 
toprak kaymaıı olmuı, Sen-Cotar 
demiryolunun iki yüz metrelik bir 
parçaaı topraklar altında kalmıt -
tır. 

APURCULUK 
Türk Anonim Şirketi 
lıtanbul Acentalığı 

Liman Han. Telefon: 229.25. 
Galata şubesi Tel: 43663 

Karab iga Yolu 
K MAi npuı u 4 Bırinci Klnun 

A R Ş A M 8 A aaat 20 dr 
KARABIGAYA kadar 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprüba 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürda• 

••• zade Han. Tel. 22740. 

A yvahk yolu 
BA O RMA npuru 4 Bi· 

rincıklnua ÇA' Ş~MBA rün•ı 
taat 19 da AYVA IGA kadar 

"764~.. 9972 

Mersi n yolu 
ERZU UM .apuru S Bil'1ncİ 

klnun PERŞEMBE tini Mat 
il de PAYASA kadar •7658., 

Trabzon yolu 
ANKARA .apuru S Birinci 

kinun PERŞEMBE r'Jnii aaat 
20 de HOPA'YA kadar "76S9., 

HASAN~ 
Acı Badem kremi 
Acı badem kremi cilde yarar. 

Cilde hayat, düzgünlük ve tara

vet verir. Cildin kirlerini, zehir

lerini, fena yağlarını temizler. 

Buruşukluklarmı, lekelerini, çil

lerini, ergenliklerini, sivilcelerini 

izale eder. Çirkin çehreyi güzel

leştirir ve ihtiyarlığı gençleş

tirir. 

Fakat acı badem kremini her

!ces yapamaz ve bu kremi mutla

ka acı badem yağile yapmak la

zımdır Bu hem müşkül ve kül

fetli, hem pahalı bir iş olduğun

dan biraz acı badem, esansilc 

vazeİin yağını karıştırarak yapı
lan kremleri kullanan bayanlar 

cildlerini bozuyorlar. 

Halis acı bademden pek büyük 

fedakarlıklarla istihsal edilen ha

kikiki acı badem yağını krem 

haline getirmiş olan kolonyasilc 

ve müstahzaratile meşhur eczaci 

Hasandır ki : İtriyatı Fransız

ların (Koti) si kadar nefis ve ca

zibdir. 

Hasan acı badem yağı kremi!~~ 
H asan yağsız kar kremini ve 

Hasan yarım yağlı gec'C kremini 

bayanlar seve seve kullanmakta 

ve eczacı Hasanı tebrik etmek

tedirler. 

Sabun, kolonya, losyon, lavan

ta, briyantin, saç suları, sürme, 

pudra, tıraş bıçağı, diş fırçaları, 

diş suları, diş macunları ve her 

türlü ıtriyat ve müstahzaratta 

mutlaka Hasan markasını isteyi

niz ve arayınız . Hasan deposu 

Ankara, İstanbul, Beycğlu. 

İstanbul Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemesinden : 

Türkiye İş Bankası tarafından Ye
ni postahane civarında Büyük Kına
cıyan hanında Bohor ve Jak Baruh 
Şirketi ve Balık pazarında 61 numa
rada Aron Baruh aleyhine açılan "f. 
!is davasının 25-11-935 günlü muha 
keme celsesinde ikametgahları meç
hul buluuan müddeaaleyhlere yapılan 
ilanen tebliğata rağmen mahkemeye 
gelmediklerinden muhakemenin gı

yaben icrasına karar verilerek müd
deaaleyhlcrin meblağı müddeabih o
lan 500 lira ile faiz ve masraflarının 
on gün zarfında tesviye veya mahke
me veznesine depo etmeleri lüzumu
na ve yevmü muhakemenin 15-1-1936 
saat 14 te talikine ve işbu gıyab ka
rarının bersabık ilanen tebliğine ka· 
rar verildiğin .:cn bu şekilde tastir 
ve mahke,,ıe divanhanesine asılan gi
yab kararının tebliği makamına kaim 
olmak üzere ilin olunur. (17165) 

Edirne İcra Memurluğundan : 

1stanbulda Kadıköyünde Yeldeğir

mcni Uzunhafız sokağında 116 nu

maralı evde mukim iken elyevm otur

duğu yer belli olmıyan Çakmaklı 

Hamdi karısı Nimet'e 

Türkiye Şeker fabrikaları Anonim 

Şirketine olan 3964 lira 87 kuruş bor
cunuzun ödenmesi ve aksi takdird~ 
mübrez ipotek senedi mucibince re-

hinli gayri menküllerinizin paray.ı 

çevrilmesi istenmiş ve tarafınıza gön 

derilen ödeme emri, iki senedenberi 
gösterilen yerde ikamet etmediğiniz 

gibi sonraki adresiniz de bilinemedi
ğinden bahsile tebliğ memuru tara-

fından &eri çevrilmiş ve ödeme em

rinin ilanen tebliğine karar verilmiş 
olduğundan tarihi ilindan itibaren 30 

gün zarfında 3964 lira 87 kuruş bor

cunuzun ödenmesi veya takip talebi

ne karşı bir itirazınız varsa on gün 
içinde dairemizin 935-574 sayılı dos

yasına istida ile yahut şifahen bildi 
rilmesi, bu müddet içinde itiraz et

mez ve otuz gün içinde de borç ve 

masarifi ödemezseniz rehinli gayri 

menkullerini.zin Ntılacağı ödeme em

rinin tebliği makamına kaim olmak 

üzere ilin olunur. (17288) 

Bana, daima KADER den bahsedinizl 
Ç nkı; KADERi cilnııne mazhar olmak. Yılba,ı tayyare piyanıoıunur 

500.000 LiRALIK BÜYÜK iKRAMiYESiNi 
Kazanmak için: her halde bıletinizi saııdet kaynat• olu 

KADER GiŞESiNDEN 
alınız Bu miınuebetle muhterem mD,trrııerıne rüzel hedıyeler 

dağıtmaktadır, 

KADER Gl.ŞELERı·. EminönU Valde 
• Han. Tel. 2397t 

Beyo~ıu, istiklal caddeal 109 Tel. 43898 

Lise Hazırlık Sınıfı 
Muntazam bir tahsil takip etmeksizin Lise sınıf bitirme ve 

olgunluk sınavlarına hariçten girecek gençleri bu sınavlara ha
zırlamak üzere (Yuca Ulkü) Lisesinde bir (Hazırlrk sınıfı) 
açılmıştır. 
Öğrem saatleri, iş sahiplerinin de bu öğremleri takip etmele

rine müsaade edecek şekilde tesbit olunmuştur. 
Öğretmenleri en kuvvetli Lise öğretmenleridir. Kayıt ve ka

bul şartlarını öğrenmek, kaydolunmak için her gün ( 15,30) dan 
sonra Cağaloğlunda Yuca Ülkü Lisesi muamelat bürosuna baş
vurulabilir. Tel: 20019. 
Öğremlere Birincikanunun beşinci Pcı:şembe günü başlana-

caktır. 9926 

Erbabı Ticaret Ve Sanayie 
stanbul Ticaret ve Sanayi Odasından 

l:'azı ıokak ve C'adde 11imlu nin Ye dı kkin Yf' mataza numa 
ralarının df'f rmui y zi·rdt n tiurf'thanf'IPrin adrHlui tebed. 
düle utramıktadır Octalar niıamnameıi muc1bince tüccarıı 
kayıt ve tf'!'cil bı yınnamf'IHine yazdıkları malumattak heı 
ti rlü dt ğışikl t• Or.11ya bildirmelerı mecburidır Binunaleyh 
ı babı tıcaret ve ıanay in poıta Ye tf'lrraf adreıUHirıde, iı ·m '"" 
öhretlf'rinde ve nn'ı i•tıtatlf'rinde n11air huıuaattaki hHtürlii 
dttı,ıkl ı klf'rı peyderpf'y nktinde Odaya bild rmeteri lüıumıı 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan· 

Mektep talebesi için ( 2 7 5) çift iskarpin açık eksilt
meye konulmuştur. Tahmin bedeli ( 13 7 5) lira ve temi
natı muvakkatesi ( 104) liradır. Eksiltme 16 - 12 - 935 
tarihinde 'Saat 14.3"0 da yapılacaktır. Buna alt şartna

mesini görmek için her gün ve eksiltmeye girmek ıçın 
bt:lil gün ve saatta teminatlarını mektep veznesine ya-
tırmak suretile Komisyona müracaatları. ( 7 5 9 3) 

8842 

MÜHi M iLAN 
Lloyd Triestino vapur kumpanyası, halen tatbik edilmekde olan fev

kalade tahdidata rağmen, evvelce olduğu gibi. servislerini gerek doğ

rudan doğruya kendi hatları dahilinde bulunan limanlar ve gerekse 
başka vapur kumpanyaları veya demiryolu idarelerile birlikte işle-

tilen diğer hatlar için muntazamen devam ettiği ve kendisine tevdi 
olunan nakliyatın kemafissabık aynı intizam ve emniyet dairesinde 
yaptığını muhterem ahaliye ilan eder. 

Kezalik dahili memleketler ile demiryol seferleri ve aynı zaman
da İtalyan limanlarında aktarma muameleleri de her kesçe malum 
olan dikkat ve intizam ile yapmakda devam etmektedir. 

Triyeste, Venedik ve Cenova tarikile Merkezi Avrupa memleketleri 
için vera bu memleketlerden yapılan tranzit muamelesi (İtalya Dev
!eti tranzit muamelelerine itibar etmeği sureti katiyyede temin et· 
miş olduğu cihetle) büsbütün normal bir surette icra edilmekde ve 
binaenaleyh bu muameleye muhalif olarak her hangi bir malumatın 
kasten ve bir menfaate müstenit ve asılsızdır. 

Lloyd Triestino kumpanyası kendi servislerine tevdi edilen eşya
nın, şimdiye kadar isbat edebilmiş olduğu gibi, aynı itina ile .herhangi 
İtalyan ve ecnebi mevritlerine muntazam surette boşaltılacağı ve ke
mali dikkat ve ihtimamla teslim edeceğini alakadarlara karşı tekeffül 
eder. 

İstanbul birinci iflas memurluğun
dan : 

MÜflis Karnik Panosyan alacaklıla
rına konkurdato teklifinde bulundu
ğundan bunun müzakeresi için ala
caklıların 9-12·9..35 pazartesi günü 
saat 13 te dairede hazır bulunınalat· 
ilan olunur. ( 17270) 

İstanbul Asliye Mahkemesi Birinci 
Hukuk Dairesindm : 

Dapkoviç ve şeriki vapur acentası 
vekili avukat Hikmet Ziya tarafın
dan müddeaaleyh Beyoğlunda, Tarla 
başı Toprak Kaya ıokağında 9 numa
rada mukim Nikola Minakuliı aley
hine aÇılan ve 808 lira 60 kuruşun 

Beyoğlu Birinci Sulh 
kimliğinden : 

Hukuk Ha- tahsili talebine mütedair olan dava

Posta Telgraf ve Telefon umum 
müdürlüğüne izafetle vekil Tahir 
Memduh tarafından Beyoğlunda Ci
hangirde Cihannuma apartmanının 

3 No. lu dairesinde oturm Fahri Şen

dur aleyhine açılan iki yüz lira ala 
cak davasının yapılan muhakemesin
oe: müddeialeyh namına gönderi len 
davetiyenin mumaileyhin ikametga
hının meçhuliyeti haıebile bili teb
liğ iade kılınması üzerine bittalep bu 
baptaki davetiyenin yirmi gün müd
detle ilinına ve muhakemenin 
26-12-935 perşembe saat 10,30 a hıra 

kılmasma mahkemece karar verilmiş 
olduğundan yevm ve vakti mezkfır-

da müddealeyhin bizzat veya bilveka
le mahkemede bulunmadığı takdirde 
hakkında giyaben muamele yapılaca-
ğı ilan olunur. · (17280) 

dan dolayı ikametgah hazırı meçhul 

bulunan ve 18-11-1935 saat 14 te mah 
kemede bulunması için ilanen vaki 
tebligata rağmen mahkemeye gelmi
yen mumaileyh Nikola hakkında mu-

hakemenin gıyaben devamına ve it· 

bu gıyap kararmın H.U.M,K, 141 in

ci maddesi mücebince ilanen tebliği

ne ve davacı bahseylediği İstanbul 
S inci İcra memurluğunun 935 - 273 

sayılı dosyadaki veaaikle borcun in
karına dair olan derkenarın celbine 
ve emri muhakemenin 10-2-1935 uat 

14 te taalikine karar verilmiş oldu 

ğundan, olveçhile tastir ve mahkeme 

divanhanesine taalik kılınan giyap 

kararının tebliği makamına kaim ol· 
mak üzre ilan olunur. (17290) 

Ademı ıktıdar 
ve 

Bel gevşekliğint 

HORMOBiN 
..toı•lıı• <·a'•"· oıta k••" • · 

1255 -
9925 

lslanbul- Ko mutanhğı 
Satınalma Komıayonu 

lllnları 

İstanbul Komutanlığı Bir 
likleri Hayvanatı için 550 
ton yulaf veya arpa kapalı 
zarf usuliyle alınacaktır. yu 
laf veya arpadan hangisi u
cuz teklif edilirse tercihan U 

cuz alınacaktır. Arpanın rnu 
hammen tutarı 35. 7 50 lira· 
dır. Yulafın muhammen tu· 
tarı 34,3 7 5 liradır.Eksiltrne 
si 6-12-935 Cuma günü sa .. 
at 15,30 dadır. Yulafın ilk 
teminatı 2578 liradır. Arpa" 
nın ilk teminatı 2682 lira· 
dır. Şartnamesi 250 kurul 
mukabilinde Komisyonu .. 
muzdan verilir. Eksiltmeye 
gireceklerin ilk teminat mak 
buz veya mektuplarile bera· 
ber 2490 No.lı kanunun 2. 3 
üncü maddelerindeki vesa· 
ikle birlikte teklif mektup -
larını belli gün ve ihale sa~
tinden en az bir saat evvelı
ne kadar Fındıklıda Satınal
ma Komisyonuna vermele -
ri. (7277) ıss• 

••• 
Çatalca Müstahkem me\'" 

ki Komutanlığı için 240.000 
kilo un kapalı zarfla alına· 
caktır. Muhammen tutarı 
43,200 liradır. İlk teminatı 
3240 liradır. Eksiltmesi 6

5
-

12-935 Cuma günü saat 1 
dedir. Şartnamesi 250 kurllf 
mukabili lComisyonumuı .. 
dan verilir.' 1!k5iltmeye t!lf""' 
ceklerin İlk teminat makbtıı 
veya mektuplarile birlikte 
2490 No.lı kanunun 2. 3. Utı 
cü maddelerindeki vesaikle 
teklif mektuplarını belli gU.rı 
ve ihale saatinden en az btt' 
saat evveline kadar Fındık" 
lıda Satınalma Komisyorııl 
Baskan\ığına vermeleri. 

59 (7278) 98 

* * * 
Çatalca Müstahkem ?J!e'I 

ki kıt'at eratı için alınacak 
olan 12.000 kilo Nohud:. 
verilen fiat makamca pah

3
a S 

görüldüğünden 20-12-9. 
Cuma günü saat 1 S tedır· 
Açık eksiltme ile alınaca:0 tır. Muhammen tutarı 14 l' 
liradır İlk teminatı 108 ı-

. orı
radır.Şartnamesi Kom1sY e 
da görülebilir. EksiltrneYk 
gireceklerin ilk teminat ~a ii 
buzlarile birlikte ihale gu~ .. 
vakti muayyeninde Fındı U 
lıda Satınalma Komisyon 
na gelmeleri. ( 7 6 4 9) . . . " · ıa-Gülhane Hastabanes1 k 
boratuvarları için al!narc, .. 
olan ala ta verilen f1~t ..... 

11 
.. 

misyonca çok görüldU~gii
den 20-1-936 pazartesı 11 
nü saat 15,30 dadır. l{aP~ .. 
zarf usulile alınacaktır. ~a
hammen tutarı 1195~ ldır· 
dır. İlk teminatı 897 Iıra gô
Şartnamesi komisyonda ·re
rülebilir. Eksiltrneye g~bll 
ceklerin ilk teminat rna ?JO· 
zu veya mektubile 2490 d
lı kanunun 2 - 3 üncü. ~:te 
delerindeki vesaikle hır 1 rı
ihale günü vakti mua~~rıe 
den en az bir saat evve1~9 
kadar Fındıklıda Satın~ 
Komisyonuna vennelerı.S) 

(764 
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2 ve 20 lcomprimelilc ımb•l•jlarda 
bulunur. 

An\balıj ve kompri~elerin 
~zerinde halisliğin timsali 

1 

I 

alan 6' markasını arayınız. 

lllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllltll11111111111111111rtlllllfflllll!!! 

Türk Hava Kurumu Büyük 1 -
IWÜW LLIM@@~WJI 
Şimdiye kadar binlerce kişıyi zengın etmiştir 1 

2 el Ketlde 11 • 1 el Klnun • 83& dedir. §i 

Büy~k ikramiye 1 
A,nca ~2~~2?o.ooo~r~~~~-~~elerle I 

(20,000) Llrahk bir mUklfat vard1r. !! 
~IJllllJJlltltllftlllllllllllllllllJllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllii 

9815 
....... & 

Sıvas - Erzurum hattı inşasına 
tahsis edilen o/o 7 faizli istik
razın 4 buçuk milyon liralık 
2 nci tertibin kayit muamelesi 

Maliye Vekaletinden: 
30/ 5/ 9341ve23/ 12/ 9341tarihlive2463 ve 2614 numaralı kanun

lar mucibince haarh Swaı - Enurwn hatb intauna tahaiı edil
naek üzere 7aprlma11 kararlaıtmlan 30.000.000 liralık iatik
raam 4,5 milyon liralık ikinci tertibiaia k•1it muameleai 20 tet
riaiaani 1935 tarihinde baılamlf olup 5 kinunuenel 1935 ak
tama bitecektir. 

l - latikraııun bu ikinci tertilti beheri 20 .- liralık itibari kıymet
te 100.000 ve beheri beıer yÜ& liralık itibari kıpaette 5.000 

adet hamiline muharrer tahvillerle temıil olunacaktır. 

Yirmiıer lira itibari kıymetteki tahvillerin ihraç fiati 19 ve 
500 liralık tah•illerin ihraç fiati de 475 lira olarak teabit 

olumnuıtur. 

2 - Bu iaJikraam aene'Yİ faiai % 7 dir. Her tahvile 20 aded aenelik 
kupon merbuttur. Bu tertibin ilk kuponu 5 kanunuevvel 1936 

da ödenecektir. 

1 - Bu iatikru tahril •e bpoalarile tediyelerine müteallik e•
rak ve Mnedler, faia " diler muameleler iıtibazm ta

...... itfaama kadar her türlü •erıi •• ruimdea muaftır. 

4 - Bu iatikras tahvilleri, umumi •e mülhak bütçelerle idare olu
nan daire •• mü.,....Jerce, Vila7et Huaaıi idareleri ve 
Belediyelerce yapılacak müzayede, münakaaa ve mukaYele

lerde teminat olarak itibari kıymetleri üzerinden baıabaı ka
bul edilir. Bundan baıka hazinece aablllllt ve aatdacak olan 

milli emlak bedellerinin tediyeainde dahi batabaı kabul olu-

nur. 

1 - Tahviller Türki7e Cümhuri7et Merkez, Adapa:aan Türk Ti
caret, Emlak ve Eytam, Tirlci7e it. Sümer ve Türki7e Ziraat 

Baakalan merka •e tultel.-ile Oamanlr Baakau, S.lanik 
Bankaar, Kamerçi7ale Bankaar, Roma Bankaıı, Holandeche 

Bank. Uni N. V., Rus lacareti Hariciye Bankuı, Doyçe Or-
7ent Bank, Dreadner Bank ıubeai, Doyçe Bank Und Diakonto 

Ceaelıaft tarafından aatılrr 9832 

latanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Balıkesir Garnizon kıt'atı 
ihtiyacı için 400 Ton Un es
ki talibi nam ve hesabına ka
palı zarf usuliyle yeniden ek
siltmeye konulmuştur. Ek
siltme 6-12-935 Cuma günü 
saat 16 da Balıkesir Askeri 
Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Unun Tahmin 
edilen bedeli 49000 lira ve 
muvakkat teminatı 3675 li
radır. Taliplerin şartnameyi 
Balıkesirde Satınalma Ko
misyonunda ihale gunune 
kadar her gün görebilirler. 
Teklif mektuplarını ihale sa 
atinden bir saat evvel mak -
buz mukabilinde Balıkesirde 
Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. (464) (7331) 

9860 
••• 

Samsun Garnizonu ihtiya 
cı olan 360 ton ekmeklik u
nu yeniden kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Tah
min bedeli 39600 liradır. 
Muvakkat Teminatı 3070 
liradır. Şartnamesi Tümen 
Satınalma Komisyonunda -
dır. İhalesi 6 Birincikanun 
935 Cuma günü saat 10 da 
Tümen Satınalma Komis
yonunda yapılacaktır. İstek 
lilerin 2490 sayılı kanunun 
2 maddesinde yazılı vesaik
le birlikte gelmeleri. Teklif 
zarflarını teminatlarile bir
likte ihaleden bir saat evvel 
Komisyonumuza vermele-
ri. (465) (7332) 

9862 
• • • 

Tüm ihtiyacı için Çoğu 
85000 kilo azı altmış bin ki
lo Bulgur 19 - 11 - 935 Gü
nünden itibaren 15 gün 
müddetle ve 5-12-935 Per
şembe günü saat 11 de ka
palı zarfla eksiltmeye çıka
nlmlfttl". '!Şattnaıneter par.a
sız verilir. Tahmin bedeli 
17 bin liradır. Muvakkat te
minatı 127 5 liradır. Hariç -
ten isteklilerin teklif mek -
tuplarını belli edilen bir ev
veline kadar yetiştirilmek 
şartiyle ve 2490 arttırma ek 
siltme kanunun 34 üncü 
maddesinde vasıflar dahilin 
de Postaya verilmiş buluna
caklardır. İsteklilerin belli 
saatten bir saat evvel teklif 
mektuplarını kanuni vesaik
le birlikte Sankamışta Ko
mısyona vepniş bulunacak
lardır. ( 4 6 9 ) ( 7 3 3 6) 

9863 
• ••• 

Edremit garnizonundaki 
birliklerin yiyecek ihtiyacı 
için 100000 kilo un kapalı 
zarf usuliyle satın alınacak
tır. Malın tahmin bedeli 
16000 liradır. Unun birinci 
teminat bedeli 1200 liradır. 
12 B. kanun 935 perşembe 
günü saat 1 O da Edremit sa
tınalma komisyonunda iha
lesi yapılacaktır. İstekli o
lanların 'komisyona gelecek
lerin teminatlarını ve ban -
ka mektuplannı veya tahvi
latlannı Tümen muhas:pli -
ğine 12 B. kanun 935 per
şembe günü saat 9 a kadar 
yatırmış bulunacaklardır. 
Evsaf ve şeraitini almak ve 
bilmek istiyenler için ko
misyonda her gün a~ık ol
duğu ilin olunur. 

Edremit garnizonundaki 
birliklerin yiyecek ihtiyacı 
için 130000 kilo iın kapalı 
zarf ıisulile satın alınacak -
tır. Maim tahmin bedeli 
20800 liradır. Teminat be· 

halesi yapılacaktır. İstek
li olanların komisyona gele
ceklerin birinci teminatları 
ve banka mektuplarını ve -
yahut tahvilatlarınl Tümen 
muhasipliğine 9 Birincika
nun 935 te yatırmış buluna
caklardır. Evsaf ve şeraitle
rini bilmek istiyenler için 1 
her gün komisyon açık ol -
duğ"u ilan olunur. 
(480) (7503) 

••• 
9882 

Konyadaki kurumların 
ihtiyacı için 26600 kilo sa
de yağı kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Muham 
men bedeli 23940 liradır, 
Şartnamesi Konyada Kor. 
Ankara ve İstanbulda leva
zım amirlikleri Satınalma 
komisyonlarında isteklile -
re okutturulur. Eksiltmesi 
16-12-935 saat 10,30 da 
Konyada Kor. satınalma ko 
misyonunda olacaktır. İstek 
lilerin 1796 liralık ilk temi
nat ve teklif mektuplarını o 
gün saat 9,30 da Satınalma 
komisyonuna vermiş olma -
lan. ( 4 8 5 ) ( 7 5 16 ) 

9886 
• • • 

İzmir müstahkem Mevki 
krt'atının 80400 kilo Ma
karna ihtiyacı kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuş 
tur. İhalesi 18 Birincikanun 
935 Çarşamba günü saat 
1 5, 3 O da İzmirde kışlada 
Müstahkem Mevki Satmal -
ma Komisyonunda yapıla -
caktır. Beher Kilo Makarna 
için 23 kuruş fiat tahmine
dilmiştir. Teminatı muvak
kata akçesi 1386 lira 93 ku
ruştur. İstekliler Ticaret 
Odasında kayıtlı oldukları
na dair vesika göstermek 
mecburiyetindedirler. Ek -
siltmeye ; ... ~irak edecekler 
2490 No. lı arttırma eksilt -
me kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde ve şartname -
sinde yazılı vesikalarla te
minatı muvakkata makbuz -
larını ve mühürlü teklif mek 
tuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel Komisyona 
vermeleri. (492) (7607) 

9906 
••• 

Kırkağaçtaki kıt'atı as
keriyenin ihtiyacı olan 
(108.000) kilo Un ihtivacı 
kapalı zarf usulile münaka
saya konmuştur. İhalesi 26 
Birincikanun 935 Perşembe 
günü saat 16 da Kırkağaç
ta Askeri Satınalma Komis
yon binasında yapılacaktır. 

Unun tahmin edilen mec
mu tutarı ( 16,200) liradır. 

Beher kilo için ( 15) ku
ruş fiat tahmin edilmiştir. 

Teminatı muvakkate ak
çesi ( 1215) liradır. 

Şartnamesi her gün ko
misyonda görülebilir. 

İstekliler Ticaret Oda ... 
sında kayıtlı olduklarına 
dair vesika göstermek mec
buri vetindedir ler. 

Eksiltmeye iştirak ede
cekler (2490) numaralı art
tırma, eksiltme kanununun 
2 ve 3 üncü maddelerinde ve 
şartnamesinde yazılı vesika
larile teminatı muvakkate 
makbuzlarını ve mühürlü 
teklif mektublarını ihale saa 
tinden en az bir saat evvel 
Komisyona vermiş buluna
caktır. ( 489) (7 584) 

""""""'======================- deli 1560 liradır. 16 Birinci
lfOBIL Ur ı .. aan Sam 

ruo ve paratifC> baıtalr1danna tu 
ı1mamak için aftzdan ılınan tifc 

.aplancbr. Hiç rahataızlık vermez 
• '"'""f'~ ıl=-hmr K,,t•1~ıı 'i 'i knr" 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Mümtu FAiK 
Oaıetealik ve matbaacılık T. A. Şirlreti, fıtanbul, Ankara cad

deai, 100.- Basıldıfl ver : TAN matbaası. 

kanun 935 pazartesi günü 
saat 1 O da Edremit satınal
ma komisyonu dairesinde i- 1 

YERLi MALI 
GISLAVED 

Dünyamn en sağlam 
lastik: eri 

GISLAVED 
y•nn• başk• m•ru 

Yeriyor••• 
Alda11m•y nıt 

GISLAVED 
MODA 

Mukuına d1kkı 

•d nıt 

ŞOŞONLAR litrlıirHia Y•H Mallar paurlarında " 
umum ka•dura utln ••taıaıar:I• uıyını 

Devlet Demiryollan ve Liinanları i4letme 
Umum idaresi ilinlan 

9929 

Muhammen bedeli 27 564 lira olan yük ve yoku va
gonları yedek aksamı 16 İkinci Kanun 1936 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 tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine verme
leri lazımdır. 

Şartnameler 13 5 kuruş mukabilinde Ankara ve Hay
darpaşa veznelerinde satılmaktadır. ( 7 S 80) 

9940 

lnhiıarla· Umum Müdürlüğünden : 
1 - Cibali Tütün Fabrikası için alınacak bir adet har

man makinesi açık eksiltme suretile münakasaya konul· 
muştur. 

2 - Tahmin olunan bedel 4000 liradır. 
3 - Eksiltme şartname ve resimleri parasrz olarak 

Kabataşta levazım ve mübayaat şubesinden verilir. 
4 - Eksiltme 8-1-936 çarşamba günü saat 15 te Ka· 

bataşta levazım ve mübayaat şubesindeki al~m komisY.o
nunda yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin fiatsiz tekliflerini bir hafta evvel Tü· 
ttfft'1Plt>tlka1at'idbesine riimeleri ve eksiltme için de % 
7,5 güvenme paralarile birlikte muayyen gün ve saatte 
mezkur komisyona gelmeleri. ( 7 429) 98341 

Tütün Fabrikalarımız için şartnamesine tamamen uy 
gun olmak üzere muhtelif eb'adda 30048 adet nihayet
siz şerit satın alınacaktır. İsteklilerin şartnamelerini 
almak için her gün ve pazarlık için de 23-12-935 tarihi· 
ne müsadif pazartesi günü saat on beşde yüzde 7,5 mu
vakkat güvenme parasile birlikte Kabataşta Levazım ve 
mübayaat şubesine müracaatları. ( 7 646) 

Arnavutköy Maliye Şubesi Tahsil 
Memurluğundan . 
Kuruçeşmede Fil Lastik Fabrikasında mevcut ve cin· 

si aşağıda gösterilen mahcuz eşya 9-12-935 pazartesi gü
nü saat 1 4te açık arttırma suretile satılacağından talip 
olanların Arnavutköy tahsil baş Memurluğuna ınüı a· 
caatları ilan olunur. (7654) 

Çift 
168 Çocuk Ayakkabı lastiği 
302 Büyük ,, ,, ., 

100 U stü keten lastik iskarpin 
4 ., ,, ,, Büyük İskarpin 

574 

ISTANBUL BELEDiYESi ILANLARJ 

Haseki haıtaneainin entani doğum pavyonuna yaptırılacak 
asansör açık eksiltmeye konubnuştur. Bu ~sensöre 3450 lira be
del tdhmin olunmuştur. İsteyenler şartnameyi 17 kuruş bedelle 
Levazım Müdürlüğünden alabilirler. Eksiltmey~ girmek isteyen
ler 2490 No. h arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 
2'59 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 10-
12-935 salı günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. 

(B.) (7445) 

Türkiye Şeker Fabrika:arı 
Anonim Şirketinden : 

Eskioehir Seker Fabrikasından ve İzmit yoliyle de
nizden 1936 senesi zarfında İstanbula getirilecek şekel le 
rin nakliyesi 21 İlkkanun 19 3 5 cumartesi günü saat 
11 de Şirketin İstanbul'da Bahçekapuda Taş Handaki 
Bürosunda kapalı zarf usuliyle talibine ihale edilecektir. 

Şartname ve tafsilat Seker Bürosundan alınabilir. 
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•• •• unu çocukların en hayati ve en kuvvetli gıdasıdır. Dünyada Hasan özlü unlarından daha tabii daha ha• 
lis ve daha mükemmel ve mugaddi çocuk gıdası yoktur ve olamaz. Pirin!, mercimek, buğday, 'irmik, be
zelye, badem, beyaz mısır, çavdar, türlü, patates, arpa, özlü unlarını çocuklannıza ve hastalarınıza de
ğiştire değiştire yediriniz. Vitamin kalori ve hayati gıdayı temin eden bu çok taz~ unlarla çocuklarınız F OZ 

hayat bulurlar. Sağlam, dinç olurlar. Mutlaka Hasan markasına dikkat ediniz. Hasan deposu: Ankara, İstanbul, Beyoğlu. 

\ıa t t.teJll terOııll ı•••t•l•••e a .. tto•• r ···· ...... ft... ~ ..... u ........ 

f Radyo mal<intlerlne dair asılm 
' bir haber 

Aııhn 13 (AA 1 - Ald ıtı11111 ırı ı • 
1 amat. ı: H . lld'rO makln•ftt•ntn rıl,,.. 

rflk tHıfıın d.., mu.ftn lthal•od•'-«llo 
n• d• r bin lsıı~bul ru•loltrlndt 0 • 
ton tıalıtrlu anlsıtdl1 

lA mı uylavı M...SI Lanlından ıta
m~•r• yapılan •• h•nih ı.Utıa ..ı ıı . 
m••t. ol•n trklln• husud 11hıllua d .. 

1 1 1 hılkml u hu ara ıld rad..,tann rlim· 
ruk~cıı anııfır•ll Lt\rnm«lıttd.r. 

~Musiki sesinin 
•en tabiisini haiz 

old uiu bütün 
dünyaca inkar 

edilemeyen 

250 gramhk ambalaj 

T U R Y A G ıaf, hazmi kolay v e bütün y~m~kler 

iç n kullanılan mı kemmel bir nebati mutbab yağıdır. 

Çok idarelı olup, ete, tuirile tebahhur edecek hi ç b r 

maddeyi mubteYi değıldır 

Kt nd ambalajında bir kaç ay taıe olarak muhafaza 

edılebi lrr. 

Saf nebati TURYAG ile pit'rilen yeme kler çok leııetli 
olur 

TuRl<iYE YA VE MAMULATI 
S~Nb.Yii liMiTED ŞiR~ETi 

İstanbul • izmir 

Yanda yazıll tekzibi 
okuduktan sonra 

J 936 Model 16·2000 metre 

lstanbul Levazım Amirliği 
Satmalma 

Komisyonu ilanları 

İstanbul Levazım Amirli
ğine bağlı kıt 'at için 65 ton 
sade yağı 18 - 12 - 935 Çar
şamba günü saat 15 de Top
hanede Satınalma Komis~ 
yonunda kapalı zarfla eksilt 
mesi yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 58500 liradır. İlkte
minatı 4175 liradır. Şartna
mesi 2 9 3 kuruş mukabilinde 
Komisyondan alınır. İstekli
lerin kanuni vesikalarile bir
likte ihale saatinden bir sa
at evvel tekliflerini Komis -
yona vermeleri. (304) 
(7544) 9903 

* • * 
Maltepe Piyade Atış mek 

tebinin yevmiye 800 kilo el: 
mek pişirme ücreti 1 6 - 12 . 
935 Pazartesi günü saat 14 
de Tophanede Satınalma 

Radyosunu satın almaia 1 Komisyonunda açık eksilt -
artık tereddüt edemezsiniz. mesi yapılacaktır. Beher ki-

Veresıue satış manaıleri: lo ekmeğin pişirme ücreti 2 
' kuruş 2 5 santim tahmin edil 

\.nkara, Nurettın ye Şki. Eskişehi r, Hnan Alanya miştir. İlk teminatı 202 lira 
zm r , A. Vetter, Bursa, ııek Şoef k Ş 
Zonguldak, M Mahir .Sı vas, Ali R ıa, 50 uruştur. artnamesi her 
Samsun, c c~lil H s 1( cmal. Antalya, Hacı Veli Bler gün Komisyonda görülebi-
l stanbul, SAHIBlnlH SESi, Beyo§lu, Gaıatasa- ı lir. İsteklilerin belli saatte 

saray merkezi karsısında • komisyona gelmeleri. 
~------------------·-... (310) (7608) 9907 

Doktor ve operatör 
Şehitlikleri imar Cemiyetinden : Celil Pırlldar 

Adreı : ızmıt, Demıryolu 152 
Tel S6 Techızat RÖNTKEN 
diathermıe Ültruiole, infraru j 

i 

lstanbul • Beyoğlu • Karaköy 

Yerli Mallar pazarlar1ndan ahtverit 
edenlere birer kupon verilecek her 
ay sonunda, o aydan pir gUn se~lle· 
cek, o gün mal almıt olanlar1n ku· 
ponlar1ncta yazdı paranın yUzde yUzU 
nisbetinde bedava mal verilecektir. 

·---(0)~· · 
~ .. 

(; 

. ~ M. l\ar paZar\an 
ver\ı a 

• ı.--...... .__ ....... _. 

Yazıhane naklı 
Karadeniz Orman işletme 

T ürk Anoaım Şırketi Gala•a 'da 
( mf'r } bı t Han 4 ncü kat 4 
numa radaki merkez yazıhane
sini ltanbuJ Bahçrkapu 4 nciı 
Vakı f ban 4 nciı kat 36.38 nu-
maralara oak 1 ettı~ i lin olunur 

EN YENi HiKAYE VE 
ROMA LAR 

EŞKiYA iNiNDE BU y U k Romancım•% 
HUseyln Rahmi Beyin 

sonderece merakh, heyecanh pek sade yazllmıt 
romanıd1r. Fiyat. 100, ciltlisi 125 kuruştur. 

ONU BEKLERKEN~~~~~ ~a.~ea:~~ 
hlaat, edebt liikayelerinden mürekkep nefts bir 
eseridir. Flatı 50 kuru,tur. 

ADOLF A'k ve sevda romanlarının en şah bir 
eseridir. Cihan edebiyabnın parlak -------

bir nUmunesldir. BUtUn dillere fievrilmlştir. Fransa 
ediplerinden Benjanrin Konstanın eseridir. TUrk· 
~eye fieviren Bay Ali Kamidir. Resimlidir. Fiatı 
50 kuruştur. 

:,~') YARA Me,hur romancımız merhum Mehmet 
~._~ Raufun gUzel bir hikayesidir. Kitabın 

ba,ında mUellifin resim ve tercUmei hali vardır. 
~ Fiatı 30 kuru,tur. 

. :l•A S' 1 SALQME lngiliz ,aırı Oskar Waildin bUtUn n \)O' Y dünyaya nam vermı, ,ah b•r 
t" eserdir. TUrkceye ~eviren Bay nurettln Sivindlt· 

VENÜ Pı,,,ORASI, sihirli bir Resimlidir. Fiatı 30 kuruştur. 
tozdur Bu kitaplardan posta masrafı ahnmaz. Batlıca 

Bu tozu kullananların ayeg H. E 
tozuna yı:ıünü ıurenler çok o lur 1 L Mİ KİTAP HANESİ L 

r yJıya zade Nureddin Eren 
fl'C"U a lit ye ıtr ıyat dPpo~u di§er kitakfillarda da bulunur 

htanbuJ ----· , ________________________ _ 

KUÇU.K . ILAnLA R . 
Kanarye aevenlere - Sarı, be _ 

yaz, turunç renklerde güzel öten 
Cerman cinai kanaryeler ve damız. 
lık diıileri vardır. Türkiyenin her 
tarafına gönderilir. 

Adrea: B. K . Cebeci Demirlibah
çe Beyoğlu, No. 10 - A. Ankara 

Enkaz Satlşı 
H erekede Hereke fabrikası amele binalarından 46 metre bo

yunda ve 7 ,65 m etre eninde iki katlı ve 33 odalı ahşap bir biP• 

yıktırılarak enkazı satılacaktır. 
FeS"' 

T aliplerin Birinci Vakıf hanında Asma kaatta 
Cemiyetimizin senelik heyeti umumiye içtimaı 1 nci kanunun 8 inci Pa

sar günü saat 14 te Şchzadebaşında Letafet apartımanında Cumhuriyet 
Jfalk Partisi salonunda yapılacaktır. Cemiyete kayıtlı azanın gelmeleri 
rica olunur. ·----------111 9817 

hane Şirketi merkezine müracaatları ilan olunur. 


