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Habeşler Makal/eye İlerlerken 

Habeşistanı Parçaliyacak Bir 
Teklif Yapllacağı Bildiriliyor 

Fransız Eksperleriyle İngiliz 
Habeş Hudutlarının T ashihinde 

Eksperleri 
Anlaşmışlar! 

Mısır 
Nereye 
Gidiyor? 
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air F,..,...:ı ,,,_, • .;,.. •IJre ln,llİs.,. Fraraa• ehperlmnbt lttd~ 
terlcedilecele topraklar halclımda yaptılılan projelerin harifuc 

[Siyah yerler Ingilizlerin Italyaya terkini istedikleri mrntakaları, geniş 
taranmış yerler yine Ingilizler tarafından ltalyaya verilmesi kabul edilen 
imtiyaz mrntakalıannr, srk taranmış yerler ise Fransızların lngiliz projesin
den fazla oılarak İtalyanlara verilmesini istedikleri mıntakalarr göıteriyor.1 

Makineye 
verilirken 

Sömikok 
• 

Başbakanın 
Zonguldak 
Seyahati Kaldı 

Başbakan bu akşam 

Ankaraya dönüyor 
Baıbakan General ismet lnönü dün 

yine Sipahiocağına gcılmiı. bir saatten 
fazla manej ve parkur yapmıttır.lsmet 
lnömi oradan Dolmabahçeye dönmüş 
ve öğleden sonra Saı-ayda meşgul ol
muştur. Batbakanrn dün akşam, Zon
guldaktaki Türk antrasit fabrikasının 
açı§ törenini yapmak üzere refakatin
de Celil Bayar, Şükrü Kaya, Tevfik 
Rüttü Aras ve Milli Bankalar direk
törleri olduğu halde Ankara vapurile 
Zonculdağa hareketi mukarrerdi. Fa
kat havanın birdenbire karayele çe -
virmeıi ve bu fırtınada vapurun Zon
ıuldak limanına yanaımakta müşkü
lita uğraması ihtimali gözönüne alı
narak seyahat tehir edilmittir. Gene
ral ismet lnönü bu akıam Ankaraya 
dönecektir. Kendisine iç ve Dıt bakan 
lannrn refakati muhtemeldir. 

Hava milait olduğu takdirde Eko
nomi Bakanı Celil Bayar pazar gün
kü posta ile Zonguldağa hareket ede
cek ve Türk' antraaiti fabrikasının 
açılma t6reniftl yapacaktır. 

Celal Bayar İş Limitette 
Ekonomi Bakanı Celil Bayar dün 

lt Limited Şirketine gitmiş, müe11ese 
yi tetkik etmiı. tirket müdürü Bedri 

·Nedimden şirketin çalışmaları hakkın 
da izahat almııtrr. Celil Bayar gördU
iil intizamdan memnuniyet beyan et
miftir, 

Alman 
Ordusu Hazır 

Şayanı dikkat bir söylev veren Alman 
PropaJ?:anda Nazırı 

GôBBELS 

Yağmur Ve Fırtına 

Lodostan kurtulduk derken 
Karayele çattık 1 

Dün öğleden sonra azan lodos şiddetli yağmurlar

dan sonra karayele çevirdi ve birçok tahribat yaptı 

Son lodo•tan önce ICaradenisdeki lıaraycl lırtınıuına tutulaa bir ge. 
minin Boia• iltica ederken tahluiys i.ıayonundan relıilen lotoiralı 

(Yazısı 9 uncu sayfamu:da] 

EV KRALiÇESi 

1 - Müsabakaya Girme Şartları 
2-imtihanlar Nasıl Olacak? 

Ev kraliı;eıi müsabakamız dört kı-
sımdır: 

1 - Dikit ve biçki 
2 - )' eaı,k •itina• 
3 - Çocuk b.kırnı 
i- idMMi 
Bu dört kılllDdan mürekkep olen 

....... .._ .... na ...... lütnbıf. yani 
imtihani:rının yapılmaaile müklfatla
rrnın dağıtılmasını kız san'at mektep
lerinin değerli idare ve tedris heyet
leri deruhde etmişlerdir. 

Müsabakaya gİrİ§ §artları 
Müsabakaya herkes kayıtsız ve 

şartsız girebilecektir. Bunun için ku
pon toplamak veya gazetenin her
hangi bir parçasını kesip saklamak 
gibi külfet ve mecburiyetler yoktur. 
Gayemiz, Türk kadınında evcilik sev
J?İsini ,duygusunu kuvvetlendirmek 
olduğu için bu müsabakaya: 

Profeayoneller, yani terziler, 
mürebbiler, haatabalucılar, dolL 
torlar, ebeler, mekteplerin öiret
menleri ve gazetemiz menaupları 
ve aileleri giremiyecelderdir. 

imtihanlar nuıl yapılacak? 
imtihanlar şehrimizin Üsküdar, 

Çapa ve Beyoğlu Kız San'at Mektep
lerinde ve müsabakaya girenlerin sa
yısına göre bir veya birkaç toplantı· 
da yapılacaktır. 

llk imtihanlar nazaridir ve ilk im
tihanda müsabakamızı te1kil eden 
dört kısımdan yüzer kiti ıeçilecektir. 
Bu dört yüz kişi imtihanı kazanmıt 
olacak. ancak bunlar derecelerini ta
yin etmek için grup grup ayrıca pra
tik bir imtihana tabi tutulacaklardır. 

Hediyelerimiz: 
tık 1*zari imtihandı kazananlann 

hepsine, yani dört yüz kitiye aad kat'i 
ve pratik imtihandan sonra müka
fatları derece derece datıtılacaktır. 

Dikiş ve biçki imtihanında 

kazananlara hediyelerimiz: 

Beyoilu Kız San'at Mektebinde 
lıızlanmız clilrİf malı!ncuı hQfındo 

Uçüncüye: 75 lira değerinde tabak 
takımı. 

Dördüncüye: 50 lira değerinde 12 
kişilik kare dö tabl. 

Beıinciye: 15 lira değerinde çay ta
kımı. 

Altıncıdan yuzuncüye kadar 
muhtelif hediyeler. 

Ev bakımında kaza

nanlara hediyelerimiz: 

Birinciye: 200 lira değerinde bir 
salon takımı. 

ikinciye: 150 lira dğerinde bir rad
yo. 

Uçüncüye: 75 lira değerinde bir 
avize. 

Dördüncüye: 50 lira değerinde ı;a. 
lon saati. 

B91inciye: 15 lira değerinde bir tab
lo. 

Alhncıdan yüzüncüye kadar muh· 
muhtelif hediyel•. 

Çocuk bakımında kaza

nanlara hediyelerimiz : 

Birinciye: 1000 lira değerinde ve 
primi tarafımızdan bildirilecek sigor
ta. 

ikinciye: 150 lira değerinde bir si
ne bebi. 

Uçüncüye 7 5 lira değerinde bir 
gramqfon. 

Dördüncüye: 50 lira değerinde bir 
kol saati. 

Beıinciye: 15 lira değerinde biı 
çanta. 

Altmcıdan yÜ'ZÜncÜye kadar muh· 
muhtelif hediyeler. 
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Düşündük~e 

Mektep mes'uldür 
Haber gazetesi, dün Galatasa

ray için yazdıklarımdan bahse -
derek, bizzat kendisinin de «çir
kin bulduğu mahut ayvalı1çakıllı 
ve nümayişti» maçın mes'uliye
tini mektebe ve mektebin ruhu
na kadar teşmil etmemi haksız 
buluyor. Haber gazetesine göre 
Galatasaray memleketin en de
ğerli müesseseleri arasındadır. 
Ve ben bu mektebi «küçük lord
lar kamarası» telakki etmek su
retile «bilmem kaçıncı defa ola
rak fincancı katırlannı ürküt
müş» oluyormuşum. 

Yemekleri 
Beğenmeyen 
Talebe 

Suçu görülenler var· 
aa cezalandırılacaklar 

Mühendis mektebinde talebenin ye
mekleri beğenmemesinden çıkan ha
dise hakkındaki tahkikata devam edil. 
mektedir. Dün tahkik heyetini teşkil 
eden Bayındırlık Bakanlığı memurin 
müdürü Nafiz ve ba~müfcttiş Halim 
mektepte toplanarak talebeden birçok 
larını sorguya çekmişlerdir. Mesele 
Bayındırlık Bakanlığının dünkü gazc 
telerdc çıkan resmi tebliğinden sonra. 
tamamen vuzuh kcsbctmiştir. Talebe 
mektebin nizamatma riayete mecbur 
oldukları gibi, tabela ve nizamname 
mucibince verilen yemekleri de yeme
ğe mecburdunlar. Bize verilen malıi
mata göre mektepte verilen yemek
lerde esas itibarile değişmiı birtcy 
voktur. Tabela usulüne tevfikan öte -
denberi talebeye verilmekte olan ye -
mekleri, talebeden maada mekteP
te vazifedar olan diğer memurlllr da 
yemektedirler. Talebenin bu mcs~c 
etrafında gürültü, patırdı etmeleri 
mektepte inzibatı ihlAI eder mahiyet
te görülmektedir. Yapılmakta olan 
tahkikat neticesinde bu meselede suçu 
görülenler varsa, cezalandırıı.acaklar
dır. Suçlulara verilecek cezanın lcy
lilikten çıkarılarak nihariliğe çevrilme 
si suretiyle tatbikı muhtemeldir. Bu 
takdirde kimsesiz olan, burada ailesi 
bulunmayan talebe müşkül vaziyette 
kalmıt olacaktır. 

Bu mütaleanın üçte ikisinde 
Haber gazetesile beraber"im: Ay 
va maçı ve çakıl nümayişi çirkin 
olduğu gibi Galatasaray mekte
bi de en değerli müesseselerimiz 
den biridir. Şüphesiz, ben bunu 
hem dün, hem de yıllardanberi 
birçok yazılarımda bildirdim. 

Arkadaşımızdan aynldığım 
nokta, bu çirkin vak'amn alela
de bir tesadüf telakki edilmesi 
ve bir mektebin ruhuna, terbiye
sine maledilmemesidir. Hayırı 
Ayva ve çakıl r"Czaleti Galatasa
ray mektebinin için ·~ hazırlan
mıştır. Duvarlara tahrik edici ki 
ğıtlar yapıştırılmış ve talebeye 
beyannameler dağıtıhnıştır. 
Böyle olmasaydı bile bir mektep 
talebesinin yığın halinde yaptı
ğı ıbir hadiseden o mektebin mes 
ul olması kadar tabii ne vardır? 

Ben dünkü yazımda, bu gaze
tenin iddia ettiği gibi «bütün» 
Galatasarayı kasdetmedim; Ga
la tasaraym köşesine bucağına 
sinen, hala şu veya bu çocuğu 
disiplinsizliğe scvkeden, impera 
torluk artığı bir 'imtiyaz ruhuna 
işaret ettim. Galatasarayın imti
yazlı bir mek«:p olmasından do
ğan mahzurları herkes bildiği 
gibi, o mektebin başında bulun
muş olanlar da anlatırlar. Biz
zat ben bu mevzua dair evvelce 
pek çok şeyler yazmışımdır. Fa
kat kültür ve terbiye bakımm
da9 bu imtixaz~ mana ve kıy: 
metinin tayıiilne çalışmaktan yı 
ne de geri kalacak değilim. 

P~mi SAFA 

~anakkale vapuru 
Tahkikatı bltlrlldl 

Çanakkale vapurunun kınlan f8ftı 
üzerindeki tetkikler ıon bulmuıtur. 

lktıaat Vckiletinin vaziyeti tahkik 
için gönderdiği heyet, dün Havuzlar 
idareıine gitmiı ve ıaftın kırılması 

ıebeplerini araştırmıştır. Oğrenildiği
nc göre, ıafuıa karınca görülmemiş ve 
muayene raporlarını veren fen heyet· 
)erinin ihmali tahakkuk etmemiştir. 

Heyet, pftın kırıldığı yer üzerinde 
fenni incelemelerini tamamen bitirmiı 
ve raporunu hazırlayarak ilgililere ver 
miştir. İşten el çektirilen fen heyeti re 
isi ile kaptan ve çarkçıbaşının vaziyet 
]eri de tamamen tcsbit edilmiıtir. Söy 
lenildiğine göre hadisede kaptan ve 
çarkçının mes'uliyetleri görülmemek
tedir. 

Sıvas • Erzurum tahvilleri 
Si....as - Erzurum dcmiryollan tah

villerinin bankalarda devam eden ka
yıt müddeti dün bitmiştir. Tahviller, 
çok rağbet görmüş ve fazla aatılmıı
tır. Kayda son verildiği için tahviller 
piyaaaya arzcdileccktir. 

No. 111 

Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDi 

T ahıin Bey içinde ölüm havası 
dolatan bir ıuauftan sonra tekrar 
etti: 

- Tifo oldu, vefat itti. lıte on. 
dan ötürü ben divaneye döndüm. 
Bütün rahatım, buzunun eldeı1 
getmitti. Hele Mebrükemin Nu.re. 
ti sevdiğini de öfrenivirmeyim mi? 

_ Ölümünden sonra mı öiren-
din? 

_ Evet, aklım batandan ıeder 
oldu. Bana ne gibi ıeliyor idi, .. n. 
kim ben Mebrükeyi Nuarete nrme.. 
dim de kederi~en öldünl.~. Bü. 
tün o amır illeti sevdadan mııt ... 

k DD tifodan öldü. Bunu bili. 
me iZ 1 - ki İcd 
yor idim emme ıe ıoGr A •ki Manı.b 

1 t mıvor idim. uya • -ma ana a ı .
1 

.. 
rükem aevdadan ö mut sanıyor 

idim. .. 1 Ce-
Tahain Bey durdu, yan ıoz e 

mileye bakarak aordu: . • 
- Sana bir teY diyem mı ' 

----
MAARiF 

Hukukta iki sene üstüste 
dönenler 

Hukuk fakültesinin talimatnamesi 
mucibince bir talebe herhangi sınıfta 
o1ursa olsun iki sene üst üste dönerse 
üçüncü sene mektebe devam edemez. 
Eğer iki sene üst üste mazeretine bi
naen imtihanlara girmeden sınıfta kal 
mış ise Fakülte meclisinin müsaadesi
le bir yıl daha falriilteye devam ede
bilir. Talli1Df9~n~ R.\I .maddesi •im 
diye kadar hukukun 3 ünc:ü ıınıfma 
tatbik cdilmemigti. Halbuki fen, edebi 
yat ve tıp fakültelerinin son sınıf ta
lebesi bunda~ istisna edildiği b:Alde, 
hukuk fakültesinde bu talimatname -
nin tatbikı istenilmiştir. Dün toplanan 
Hukuk fakültesi meclisi hukukun son 
sınıf talebesinin de yaılnız bu ıene 
için bu karardan istisna edilmesini 
görüsmüıtür. 

• Kaza maarif memurları diln sa -
bah ta Maarif Müdürlüğünde toplan
mıfLar, çalııma şekilleri programı üze
rindeki görüşmelerine devam etmiş -
terdir. 

• Türkçe bilmeyen yabancı talebe -
ye türkçc öğretmek üzere U niverıite 
dil mektebinde bir kurs açılmıştır. Di
ğer taraftan yabancı dil bildikleri için 
dil derslerine devamdan affedilmeleri
ni isteyen talebenin bu ayın 14 ünde 
imtihanları yapılıi.oatktrr. 

• Tıp Fakültesi meclisi dün rcktö
r\in başkanlığında toplanm11. talebe • 
nin iki aylık çalışma sonuçlarını ince
lcmiıtir. 

Kadıköy Su 
ş~rketinin hesapları 

Maliye memurlarının Kadıköy Su 
Şirketinin hesaplan üzerinde yaptık • 
lan tetkikler devam etmektedir. Bu 
güne kadar alınan neticelere göre. şir. 
ketin birçok karııık hesapları arasın
da her sene belediyeye ödcmcğc mcc 
bur olduğu yüzde bet aidatı da tam 
olarak vermediği anlatılmııtır. 

- itin dofruıunun doiruaunun 
doina1UDU aöyliyecefim. Ben Meb. 
rükemin biç kimse ile HleıuneNni 
istemez idim. Çünkü ben onsuz ya. 
tıyamazdrm. Nideyim? Elimde de 
iil idi. Kendim için onun gençliiini 
lcörletivor idim. Sankim benim eya 
lim İmİf ıibi onu bütün erkekler. 
den luaaıuyor idim. 

- Kıskanıyor muydun? 
- Evet. istemez idim hiç bensiz 

ıinemeye ıitsin, erkekler ile ıörüt
türmez idim. 

- n valcit zaten kaç göç •ardı. 
- Pazarda satıcı ile bile görüı. 

türmez idim. Çok sever idim onu. 
- Bu ne biçim aevıi ayol? 
- Korkardım evlenecek te ben· 

den aynalcak diye. Anaama çok 
benzw icli. Onun e•lenmesi, ananın 
ölmeei aibi bir feli.ket olacalrb be. 
.... için. 

- E .. damat alaaydm. 
- Kıslcamr iclim. Emme Allah 

bana .. ba76k felaketi •erdi, onu 
bütün bGtiin elimden aldı. Ben u. 
hk m-lekette oturamad~ zafer. 
den sonra An1caraya git~ dört ıe
ne evvel de lıtanbula ıelip yerlet
tim. Emme inaDJI' mıam? Çob para 
kazandım, eskisinden fazla zenıin 
oldum, emme yaf&Jllanın tadı ıal. 
madı ..ıdai ıibi. Yollanla M....._ 

Ne Dersiniz? ·-, KUÇUK HABERLER 

• Sovyet Rusyadan dönen İzmir 
belediye reisi Behçet dün sabah İzmi
rc gitmiştir. 

MERAKIMIZ ZAiL OL OU AMA .. . 

Ekmek ve unun yükaelmeai fÖy. 
le duraun, faaulye, pirinç, aağyağı, 
Hytinyaiı gibi bellibaılı gıda 
maddelerinin de pahalılaıtıiı ve 
geçen •eneye nazaran bu yıl ya • 

fama ıartları zorlaıtığı muhak • 
kaktır. Halk bundan müıteki ve 
nereye bClf vurcıccıiında mütehay • 
yirdir. 

Gerçi bir ekmek mcaelen hClf • 
metlii ihtikar ile çarpııabilmek 

için ufacık bir teıltilata bile ma. 
lik olmıyan belediyeyi aabahtan 
akıama kadar oyaladıiı için ora _ 
elan, diğer gıda maddelerinin pa • 
halılQfmcuı iıine karıı medet um • 
malt bir aeraptır. Fakat /lfUetele. 
rin aldıldan habere göre ticaret 
odan lalan ıibi bu iıle alakadar 
müea .... lerin tetkiklerine göre gı. 
da maddelerinin yükaelmeaine ae _ 
bep olanlar, arcıclaki mütavaaaıt • 
lar imİf. 

Gü~eeel/ Bi~im de meraktan çat 

ladıiım~ nolrta bu idi. Kimdir bu 

pahalılığı yapan? .. 
Demek ki, mutavaHıtlarmıf. O 

halde ne yapacağı~? Bu mutavcu. 
aıtların ellerini Öpüp dualannr mı 
alacağız? Bunlara karfı bir fey ya 

pılmıyacalt mı? Gerçi ticaret ••r • 
beattir. Lakin tere;ycıiını kö;ytle 
kırk kuruıa alıp kaaabacla elliye 
•atandan alan toptancı ıehirde alt 
mııa devreder••, latanbula ,elip 
clükkôna girinceye kaclar da iki 
elden geçerek 85 _ 90 kuruıa el • 
bette çıkar. 

Bi~ce en keatirme yol bu muta. 
vauıtların adedinin artmamaaına 
clua etmektir. Çünkü bunlara bir 
ıey yapılmadıiına. ticaret aerbeat 
olduiuna ve bunlann adedi de ilô 
mCl§allah artabileceiine na~rcın 
dua edelim de bunlann ıuletleri 
ekaiuin ve artmaaın. Y okaa hali • 
~ duman olur. 

Bia böyle düıünüyorua. 

Siz ne dersiniz? 

lslanbul Tele fonu 

Tediye Şartlarını Gösteren 
Mukavele Hazırlandı 

Bu ay sonunda İstanbul - Ankara şebe

kesi b e ş devre üzerinden çalışacak 

İstanbul Telefon Sosyetcai mümcı
ıillcrine verilecek taksitler yüzde 7 ,5 
faizli tahvillcrılc ödenebilecektir. Faiz 
de dıJhil olduğu halde, ıcnclik ilk tak
tit 40 bin lngiliz lirasıdır. Hakemin 
verdiği karara göre, hükumet istediği 
zaman ve müddet dolmadan - faiz ver 
memek ~etile - tediye y..,.bilccck
tir. Hük6mctirt bu huauıta hazcrlath
it CMa)Jlu.U:lQUtJ:nı~\b!ler.de imzala -
na<:aktır. Mukaveleye ıosyetc adına 
imza ~oy~ m\jmes;;illerin bjr~ ıgü 
ne kadar Ankaraya hareket etmeleri 
muhtemeldir. 

114 bin lira istendi 
Oğrendiğimize ıöre, Bayındırlık 

Bakanbiı, kendiıine abone hesapların 
dan borçlu bulunan aoıyetcye 114 bin 
lira kıadar tutan bu hesabın ödenmesi 
için teblirat yapmııtır. 

Maamafih, hukuki vaziyet üzerin • 
deki temaslar bu suretle devam eder
ken, lıtanbul Telefon Direktörlüğü 
ve Posta Telgraf idaresi tesisatın ıs
lahı üzerindeki çalışmalarını sürdüre
cektir. 

Ankara ile beklenil
meden konuşulacak 

Ankara • latanbul arasında halen 
itletilen iki fizik devrenin arttırılma
!! ve konuımanrn beklenilmeden ya
pılması imkinıları arattırılmqtır. Bu
nun için Avrupadan retirilen üç ko
ranportörden biri, direktörlükte yeri
ne koıımuı ve montaj iti bitmiıtir. Bu 
koranportörün ıebekeye iliveıi sureti 
le fizik devre adedi sekize çıkarılmış
tır. Haber verildiğine göre. bu ay so
nunda Ankara • htanbul şebekesi beş 
devre ile çalışacak. ilkbaharda devre 
adedi sekize çıkarılacaktır. 

Ucuz telefon 
Anlaarada ve Geyvcde kurulmasına 

kem yaımda bir kız ıördüm mü idi, 
yiirefim sızlar, hepsinin arkuından 
bahanm, ırözlerim dolar. Sana ilk 
rast ıeldifim pn, hani tramvaycı 
ile kavıa itmit idin ya, o ıün içime 
ö1le ıeldi ki sen benim ıızmuın da 
darda ıalmıpın. 

Tabeia Be1 epeJ clütüaclükten 

abşlanan konranportöıilcrin bütün tc
ıisatı lkincikinun başında bitmiı ola
caktır. Telefon ücretlerinin ucuzlatıl
maar, mukavelenin imzasından sonra 
hazırlanacak teşkilat layihuının Ka
mutaydan çıkrnaıına bağlıdır. 

POLiS 
..... ,...,. .ı,t.~-.-. --

Vapur parasına tamah et
melC yüzünden soyulrDuş ! 
Şiled~ bir yglkcsicjl.\k vak'Mı olmuş 

tur. Cideli Mustafa, Istanbulda 36 
lira kadar bir para kazanmı§; fakat 
vapur paıraaı vermemek için yaya ola
rak yola çıkmıştır. Fakat, Şilenin Din. 
dere şosesinin yarım saat ötesinde 
Çırçır dere yerinde Kömürlük köyün
den geçerken Mustafa ve Gül Ahmet 
oğlu Ibrahim yolunu kesmişler, elleri
ni bağlamışlar ve 36 lirasını da almış
lardır. Suçlu Mustafa ve Gül Ahmet 
oğlu İbrahim jandarmalar tarafından 
yakalanmışlardır. 

* Bcyoğlunrla Kasaplar sokağında 
M ustafanın kahvesinin üstündeki oda
da kumar oynayan Celal, Abidin, Sa
lih, llyas, Hakkı isminde bcı kişi cür. 
mü meşhut halinde yakalanmışlardır. 
Bu arada 795 kuruşla bir çift tc zar 
bulunmuştur. 

• Kadıköyünde Saatçibatı sokağın
da 22 numaralı Haıimin evinden yan
~ın c:ıkmış. karısı Mukaddes vanarak 
ölmüştür. Yapılan tahkikat kadıncağı. 
zın kıpırdanamıyacak kadar mefluç 
vaziyette olduğunu göstermiştir. Ate
şin cigaradıaın veya mangaldan sıçra
yan kıvılcımdan çıktığı zannedilmek
tedir. Ev bin liraya sigortalıdır. 

• Büyükdcrc Kibrit . fabrikasında 
k.ıtu doldurma dairesinde çalışan Ha
tice, makineye elini kaptırmış, iki par
mağı kesilmittir. Hatice Alman hasta. 
nesine kaldırılarak tedavi altına alın
mıştır. 

soara devam etti ı 
- Ben aana açık siyliyem Cemi· 

le. Ben seni hem e•llcbm P,i MY. 

dim, hem ele bafkaca botuma ı•L 
tin. Dotnaaunun dofruau öyledir ki 
ben seni battan çılrannak ta iate. 
dim. Gün olur idi k.i Hnİ ıörünce 
ıanım tutuıur idi. Emme tam Hnİ 

• Alman sefiri Von Keller dün Al
man konsoloshanesinde, Alman teba
asını kabul ederek kendilerile tanışmış 
tır. Dün geçe Tcutonia klübündc se
fir şerefine bir toplantı yapılmıştır. 
• • Arsıulusal Tecim Odası Türkiye 
ulusal komitesi bugün Ticaret Odasın 
da bir toplantı yapacak ve muhtelif 
tecim işleri etrafında görüşecektir. Ko 
mite muhtelif memleketlerle tecim iş
lerinden çıkan ihtilafları halledecek 
tacirlerin if)crini kolaylaıtıracak çare
ler arayacaktır. 

BELEOiY E 

Konservatuvarın inşaat 
projesi hazırlanıyor 

Mimar Pölzik'in projesi dün bele • 
diycyc getirilmiştir. Pölzik bu avan 
projeye göre inşaat projesini hazırla
maya başlamııtır. Konservatuvar bi • 
nasının üst katı tamarnilc M<lyo stüd
yosu haline sokulacaktır. Burada hü
kumet ıehir radyosunu kurmadığı tak 
dirde Radyo şirketi çalııacaktır 

• Neft Scndikat tarafından Çubuk
luda yapılan asri ve yeni tesisat .dün 
bir belediye fen · heyeti tarafından in
celenmiştir. 

"' lstanbulda mevıim eğlenceleri -
nin ne zamanlar baılayaoağı ve pror
ramları yabancı memleketlerdeki Tu
ring klüplcrce belediye turizm ıube
sinden sorulmuştur. 

• Eski Haliç Sosyetesi tarafından 
verilen pasolarla memurlara •ıtrlmış 
olan aylık abonmanıların ydbaıına ka
dar devamına muvakkat idarece karar 
verilmiştir. 

• Sinema binalarının dahilindeki 
afitlerle reklamlardan resim alınma -
dıiı halde, mcthalde bulunan her tür 
lü rl"klimlar belediye resmine tabi
dir. Bunun gibi eczıaneler ve sair ti -
carethanclerin camekanlarındaki rck
limlar da belediye rcıminc tabidir. 
Belediye memurlan şehrin her tara -
fında faaliyete geçmişler ve bu resmi 
tahsile teşebbüs etmiılerdir. Fakat ec 
,-:anelcr ve emsali eğlence ile ala
kaeı olmayan müessese sahipleri ken
dilerinden böyle bir resim tahsil edil
mesine itiraz ctmifleridr. 

lstanb ulda' 
namuın:: GümrGtG 

Ankara muha4t"-~1n bildirdiği 
ıümrüklcrdeki yeni tayinleri dün yaz 
mıştık. Bu değişiklikler diln gümrük
lere tc\)Jiğ edilmiştir. İzmir gümrük 
başmüdürlüğüne tayin edilen lstan -
bul gümrük başmüdürü Seyfi yeni va
zifesine başlamak ilzerc bugünlerde 
İzmire gidecektir. Gümrüklerde yapı
lacak ıslahata İ:ı:mir gümrüğünden baş 
lanacağından Scyfidcn önemli yardım 
lar beklenmektedir. Bu ıslahat için 
Avrupada tetkik seyahatinde bulun
makta olan heyetin de yakında döne
ceği haber verilmektedir. 

Izmirdcn sonra İstanbul gümrükle
ri ele alınarak nümunc gümrüğü ha
li.ne getirilecek, bütün gümrüklerde 
buna göre ıslahat yapılacaktır. htan
bul gümrük başmüdürlüğüne vekile -
ten tayin cdiı'len müfcttiı Ali Kemal 
Trabzon mıntakasında yapmakta oldu 
ğu tl"ftislt:r esnasında tavin emrini 
almıt ve §Chrimizc dönmüştür. 

~DLiVE 

"' Melek isminde bir kadın ıahadct
namcsiz ebelik yaptığından sulh ceza 
mahkemesine vcriılmittir. Müddeiu
mumi cczalandmlmasını istemiştir. 
Muhakeme, karara kalmıftır. 

• Yün iş mağazasından bir top ku
maş çalan Şefika Sultanahrpct Sulh cc 
za mahkemesinde altı ay hapse mah
kum · cdilmiJtir. 

kucaklamak İster iken, 
a'lem biıaevap, yalan diyor isem gö
züm çıksın, tam seni kucaklamak 
iıter iken, Mebriikem ıörimün 
önüne ,gelir. Senin ile benim arama 
sririyor. Ben onu Nuaretle nasıl ev 
lendirmedinNe ıüya ki ~un ruhu 
da, hayali de aenin ile benim ara. 
ma ıirip intikam alıyor. Bazan da 
ıen Mebrüke oluyorsun. Seni evla. 
dnn sanıyorum. Senin kiracının oğ
lunun ismi ne idi? 

--Selim. 
- Sen Selimi ıevmeğe bat1ayın. 

ca ben kıskançlıktan kuduracak. 
tım. Kendi kendime didim: "Be 
idem, bu kızı da kendi evladın ri. 
bi sevdasından mahrum mu idecek· 
ıin? Bırak .. vain aevecefini ... Bah. 
tiyat it onu .. Evladına 1apamadıfın 
ıeyi ona yap ta ıönliin bira• r a hat. 
dlıun." Ondan ötiril ben Mnİ Se.. 
limle ba11ös itmeye, eYlendinnete 
karar Tirdim. Eİnme bak ite aen, 
ben itte böyle kepe•• bir herifim, 
Mnclen a~lmala da ıönlOm razı 
deiil. Kah .. ni ••IWnn ıibi, kah 
htka türlü MYiyorum. Hele diva. 
neliklerin, her itin dotnuanu IÖY· 
leyivirmen, ıüzelliiin, her ıey zev. 
kime ıider. Bir de o ihale iti çıktı. 

Güneş Klübü· 
nün T aşlanmasr 
Hadisesi 

Zabıta tahkikatını bitir~ 
Kültür müfettişleri ın~ 
tepte tahkikat yapaca~ 
Güncı - Galatasaray maçınd~ll 

sonra Taksimdeki Güneş Klübiinun 
birtakım Galatasaraylı talebe ve se
yirciler tarafından çirkin bir tecavüze 
maruz bırakılması ve taşa tutu.ııııa~ 
etrafındaki tahkiklcrc devam cdı)ınt 
tedir. 
Beyoğlu llçebaylrğınca yapıl~ll 

tahkikatın ilk safhasına göre bu ~ır· 
kin hadisede ilgili görülen bazı kırı; 
selcr sorguya çekilmişlerdir. An~ 
bu işe kimin önayak olduğu hcıtUZ 
resmen tesbit edilememiştir. Bununla 
beraber hadisenin vukuundan önce 
Galatasaray lisesi içinde bazı taleı: 
ler arasında konuımalar yapıldığı 
bar ve şüpheleri üzerinde durulın~t' 
tur. Bu itibarla kültür müfettişle~"; 
cc ayrıca mektep içinde de tebkika 
yapılmasına lüzum gösterilmiftir:, 

Zabıta ve Beyoğlu İlçcbaylıgınrll 
yaptığı tahkikat dosyası dün akf&dl 
geç vakit kültür direktörlüğilne g6n· 
dcrilmiştir. Kültür direktörHiğil . nr 
mına açılacak tahkikatın şchriınlS e 
bulunan Kültilr Bakanlığı umunıi ıııil 
fcttişlcrince yapılacağı anlaşılmakta· 
dır. 

Yabancı üniversitelerde 
doktora 

Doktora yapmak üzere yaban'! 
memleketler Univcrsitelerine gönderi 
lecek doçentler için Univcrsite taf9• 
fından bir talimatname yapıılmııtır. Bu 
talimatnameye göre, lisanı yapmıt o
lanlar doktora yapmak' qzere yaba.n~ 
memleketlere gideceklerdir. Bu gıb!• 
lcr hangi memlekete, hangi Unive~
tcye giderek hangi mevzu Uzcrill• 
doktora yapacağını bir istida ile ırı!" 
sup olduğu dekanlığa bildircccklerdıt• 
Her dekanlıktan bir yıl<N iki doçen~ 
ten fazla olmamak ve üç senelik ~~ 
centlik imtihanlarını geçirmiş ol~ 
~artilc bu müracaatlar rektörlükçe t~ 
kik edildikten sonra, lazım gelen ııı 
saade verilecektir. Doçentler tıariçtt 
doktora yapmak için Uç sömesterde: 
fazla kaılamıyacaklar ve gidcrlerke 
rektörlüğe birer taahhütname verce~ 
lcrdir. Kendileri hariçte kaldıkl•rl 
müddetçe maaşlarını alabilecekler~ 
de, gidip ~lme yo P-3La!4rr verilaıl· 
Vccclttlr. 

B 15191 IJJi .ıJ ••' 
"ki. Atatürk köprüsünün ı 

batındaki heykeller bl 
Anka-raya dikilmiı olan emniyet i 

desinin noksan kalan kısmını yaP"' 
··r 

cak olan Alman heykeltraşı P~o!~. 
Thorak, Atatürk köprüsünün ıkı d• 
tında yapılacak heykeller etrıa~!n , 
vali Muhiddin Ustündağ ile görUt'6r 
lcrine devam etmektedir. Profeı~er 
Thorak burada yapılacak hcyke r 
için bir avan proje hazırlamakcd;~ 
Hcykcltrıaş Ekonomi Bakanı e r 
Bayarın bir büstünü de yapacaktl ' 
dün, büstün kalıbını çıkarmıştır. 

"Gerze,, vapuru 
kurtanlmıyor 

Karaburun mcvkiinde oturan Vı · 
purculuk sosyetesine 'ait Gcre:ıe ~·: 
purunun kurtarılmasından vaıg'f o
miıtir. Yapılan he•plar. çok. ~·ı~ar• 
lan bu reminin kurtarılması ıç!n. ki' 
canacak paranın hakiki değerını rze 
kat aşacağını göstermiştir. o:r,. 
vapuru, oturduğu yerde iki ka)"ll cıJ • 
sına sıkrpnış vaziyettedir. V~.P':!erdi• 
luk Sosyetesi, Karaburuna g_on ull•• 
ği iıçilcr vaaıtasile Gcreze.nı~ k . .,. 
nılmağa ve istifadeye elvcrıflı t'feı~n• 
tını ıöktürmcğe başlamıştır. e 
kısmı, hurda olarak satılacaktır. -

=--~ 

Memdubun evlenm. iti de üıt• •; 
di, velhasıl ben senden her hu!" 
iatif ade idebileeefimi dütüa~üdl-. 

- Oh, matallah, demek • 11 tİllt 
nin hem evladın, hem ın•: bit 
hem ona buna pifket çekileC 
kadm olacaktım. ~ 

- Ben sana y\irefillli old~r~ 
bi açıyorum, Cemil~- }Y11 9.Jı 
de SÖ•lilyonım.. lrötüliifüdll. d.j Se1 
meHla bana sen AmcaıD .. 
didin. deiil mi 7 

- Evet. ball oL 
- Ben o zatm Selimin b• 

dulunu bilivor idtın. 
Cem;l4!1 hayntle batırd•~obild• 
- Bilivor muvdun? Ot 11ıaddt Şahinden;n kırdılı pot~" • 

def il mi? beri bilit°' 
- HaJll', ta baıındaJl 

idim. 
- Nasıl? • -1ıet .. 
- Alt Cemilem, h.r ıeyt ao "ir ki 

cek miıin bana? E111me aÖ• 

bana sı:ımuyacakını-

- Söyle. • def il 111i 1 
- Ofke itmey-=-llD 
- Peki. . 

1
_. f; 

- Ben o balo ıec••1 5e 
hiddet ittim. ( Arkall fJf 1 



C. HALK PARTiSiNDE 

Türkocaklarından Devrahnan 
Alacaklar Tam Ödenecek 

Belediyeler 
Bankası 
Binası Ankara, S (Hususi muhabirimizden) - Bugün toplanan C. H. 

:•rtiıi genyönkurulu eski Türk ocaklannın partiye devredilmiş 
e&aplanm inceleyerek şahıslarla şirketlerden zaten toplanmış 

~lan alacak işlerinin tamam olarak ödenmesine karar vermiştir. 
. undan başka parti il yön kurullanndan bazılannm durumu üze
~~de inceleme yapılımtır. Yurdun her köıeainde kıt konferans
~ için vazife alacak arkadqlarla çahpa bölgeleri teabit edil
l!ıiıtir. 

Ankara, 5 (Huauai muhabirimiz 
yazıyor) - Ankarada yapılan 10D 

belediyeler konsreainclen aonra ö • 
nemli bir duruma siren belediyelw 
banlır:aaı için, bir ay eYYel bir müaa • 
baka açılmqh. Bu yanpaacla birin. 
ci selen (SUR) nanualu projenin 
mimarı S.yfo Arkan, yapılacak o • 
lan binanın .... İnfaat projelerini 
hazwlamaaı için bankaca çaimla • 
rak hazırlanan mukaveleyi Anka • 
rada dün imzalamıttır. Cümhuriye. 
tin 13 üncü yıldönimü büyiik bay _ 
ramma kadar bitm..me çalıfılacak 
olan bu yeni bina baalıalar cadde • 
sindeki fimdiye kadar ecnebi mimar 
lan tarafında-. yapıbmf olan diiw 
bankalar arumda ilk defa bir Türk 
mimarı eliyle yapılacak bir banka 
Ye ba balamdan Tirk mimarlıtı i • 
çia ..... m bir .... olacaktır. 

Dış 
Memleketlere 
Hayvan· ihracatı 
· ~ 1 (H...U -nlt•ltÜ'ilDis. 
~~. - &b•lar Heyeti, faia .,.. 
~ hi11el.-i -.kaWli olmak 
-.... ................ ,......ih. 
~ .......... ....u.. ...... 
...... & ........ ,.. .. ---

lrab;ı etmİftir. 

Askeri Fabrikalar 
Taavun ve 
Tasarruf sandı§ı 

Atla Ankara 
Turu MOsabakası 811 kararnameye söre: 

a._! ~Faiz Ye kazanç hiueleri ma. Ankara, 1 (Huauai muhabirimiz_ 
-.ıi olmak üzen muhtelif karar-
~lerle alikadar firketl .... Ye_ den) - Ath ıpor klübii, selecek 
-.;: cemaa bir milyon bet yüz dok Devlet Baaımevi .. pazar sünü ... t dokuzda batla • 
......__-. l>in liralık .. ,....an ihracı direktor·· Jii~i mak üzere klüp manejinde bir An. 
• ~yetine müteeiclea 1936 -. - kara tura atlı müabakaaı ~ertip et 
~ ....U iptidaama kadar ya. Ankara. 5 (Huauai muhabirimiz. mİftİr. Ayni ak..- ... t 21 de An. 
~ihracat teclelleri bu firket den) - DeYlet bunneYİ Direktör. kara paluta bir danalı yemek Ye. 

harice öd..- mecburiyetin. lüiüne Yekiletinde ~bınaia Nail rilecek •e müaabakayı kazananla_ t J.alunduıldan hıiz " Dividmt- tayin edilmittir. ra mükifatlar claiıtılcaktır. 
~ lllabaap edilecek ........ t.İheı--------------------------------------------~ 
>~ f::i~ıu~"::.a menm · " ULUS ,, un Dil Y azllan 

• - Alelitlik fais w DmMnt 
~ olarak yapılacak mal ila. 
L ~ kıJmetlerinİa tak41irİ, ta. 
~ tetkik heyetleri tarafından ic • 
-~oh.nacaktır. 

L-~ - Muhtelif kararnamel•le ali 
~ tirketlerin ihracına mezun 
~duldan ha,....anlarm ....... ı._ 
~ c:-uıt •iliyetleri oldutmnm 
~arlarca Menin taku tetkik 
ıa:.:i nezdinde tnaik ettirilmesi 

aelecektir. 
... ,!._-"Muhtelif ~elerle Ye. 

.............. ..a.t...W.. ya. 
ihracat h...l.ıı....:-:.. • Lallıi 

..-"-:"' talakikab Mwaha taku 
~ heyeti tarafından yapdacak.. 

l'Gtlcçeden oamanlıcaya Cep 
Kdavuzu 

tı-._ lııkara 5, A. A. - Türk Dil Xu
.":"' Genel Sekreterlffinden: 
~llnanhcadan Türkçeye Cep Xt
~ " nun enclebi olan °Ttirllçe
~sınanhcaya Cep Kılavuzu" da 
~ k Atıp çıkarılmlftır. Bundan .. o..ı!.lri cildin parumı vererek yalnız 
~ nlıcadan Tlrkçeye Cep :Ua
!iti •• nu almıı olanlar ellerindeki 
1ıtİ etle aldıktan yerlere bq vurarak 

tııdekıi de alabilirler. 
~ltbanlıcadan türkçeye Ye tnrkçe
t Olnıanlıcaya cep kılavuzlannm 
~trlel aatıı merkezi, lıtanbulda Anka
~~.~esinde Türk Kitapçılıfı Limi
!ııa irketidir. Karton kapaklı lala
lı.:.1-r 40 ve bez ciltli kılavuzlar 80 
-~ fiyatla her yerde .. tılmaktadır. 

~.•va tehllkeslnl 
1 vtlen Oyeler 

1111 ~kara 5, A. A. - Han tehlik~ 
ıı...=_~. 6yeler listesi: 

~.-allim Karalr.at. lmıir hazır elbi
~ 20: HaMn Beıirzade 30; Göaet-
41.h 'l'Urk Limtet Şirketi 30 : Mehmet 
~ -ired 20; Bonnir lladeai 

Su11fırlrk 250: Makdonald 
'i"' t Madeni Direktörü 50: HlimO 
~ otlu, Sivrihiur 20; Ali Poti 
~ ~5: levkl Xusat otlu 25: llus
lıi ıo eli oflu 50: Ahmet ICuat ol· 
~ ~ Ahmet Yere bekan oflu 20: 
-=., uaman otlu Annoe Burmcık 

~20. 

~~ra 5, (Tan) - Londra Türk 
~ ..._euilliii ln&ills fabrikalan 
~~ erfne cevap vermek Osere Ttlr
hL"'le a-Jamut h\IÜIUI yapan fab~ 
~ •dlanaı ıösterir bir 1iate is
~~te n,w yerlerce ha-

~-~ 5, (Tan) - iç Bakan
~ -:.•lrea tefkilttmda y a J' ı.'\ ıc.;; litildlkiere dair layiha yaımı. 
>l Pr. Utaya vel'Gecektlr. Bu layiha
~&&.... ~halU idareler ıen.ı direk
~ ~· Kay Kahununun tatbikaS.: l etmek isen köycllHik ıu
~.. tl)'Utillmes't ve lt içleri hu
~Ytrliii kadrosunun da de-

teklif olunmaktadır. 
'aııi..~ 1 (Tan) - Ankara 
llllıı..:~lrtm ltle :rılı Witçeli. 
~ ... laauftır. 

"<UÇUK ANKARA 1 
ABERLERI 

Çalap -Hu dağ 
"Çalap ve Hudai " aözleriyle ,,aiaç, tq' ot" kelime
lerinin etimoloji, morfoloji, fonetik baknnmdan analizi 

[Dünkü yazımızda .. Allah,, sözü ile "ilah ve ilahe,. 
tabirlerinin analizini göstermiştik. Türkçede bu anlama 
gelir denil.,,,lf4111f15 .. larsça sanılan "H udağ,, sözlerini 
b'! f:.qq1(Jfl~~IJl1'Jit..~llıttu7~"'". v• !llfalJ-l, söslt!f'i.. lİih '-flllWlm ilii yan.rı • 
~ Oi + il ~ Ofiıc - lit lfS~~ 

Kelimenin etimolojik ıekli ıudur: dofruya .. atq" demek oldufu ıibi, 
(1) (2) (3) (4) atq yakmakta Türklerin pek mukad-
(ai + aç + al + ap) des tuttukları bildiğimiz "ot" a da 

(t) Ai: (Allah) kelimesinde oldu- isim olmuttur. 
lu cibi kök~r. v.e bu kökün anlamla- MalQmdur ki Tilrlder atqlerini biç 
nndan (~) ıncı~ı olan "kuvvet, kud- söndürmeılerdi. (Belki aenede bir de
ret, büy.~, Ahı~,. yaratıcı, coıkun, fa ve büyük iyin milnaıtebetile töndü
ce.ur, dirıbq. i~il~ yapmağı 1even" rürlerdi). Hiç ıönmiyen bu Türk atc
anlamlanna pmildır. tini erteai ıün yeniden alevlendirmek 

(2)_ Aç! ·:: + ~· (~il ~ld~t.u ka- . için TÜrkler bir gün evvelinden en te
teıondeld. ı, f, c, J, • cıbi) ol- miz otlan toplılrlar ve ertesi giln için 
dulı:ça ıenit bir uhayı, bu sahada bu- hazır bulundururlardı. Bu pek mu
lunan obje veya ıüjeyi, ıüje veya ob- kaddea tanınırdı. 
je ile bu ıeyin müna.ebetini göaterir. 
Burada obje veya Mije au ktik olan ÇALAP 
(at) dır. Uzak mmtabda bulunan ail- Gelelim Çalap kelimesine ve onun 
je Yeya obje (aç) tır. Aralarındaki (3) Uncü ve (4) üncU eklerine: 
münaeebet, bu ıtijenin veya objenin, (3) Al: (. + 1) eki, yukarda IÖy• 
kendinden evvelki ıüje veya mefhum- ledilimiz birinci anlamdaki mefhum
lan temail etmesidir. O halde: tarla, yani ana kölril temlil eden °ıe-

Ai +aç .... aiaç: "Büyüklüğü. ın;v. niılik Ye enplik" mefhumJarile, ail
vet ve kudreti", esaı olan uhibinin je veya objeyi nuflandınr. O halde: 
(ki "at" dır) uzaj!ında teımil eden Ataç + al - aiaçal: eau eflje ve-
bir ıüje veya objedir. · ya obje uzafmda onun vaııfla-

ACAÇ nnna tilmulilnü ıöaterir bir 
ıözdilr. 

Not: 1 - Bu mUna.ebetle bildiği- (4) Apı Son iAh ettifimiz vaaıfian 
miz (alaç) kelimeti orijininin mana- haiz olan ıilje •eya obje demektir. 
mıı da söyliyelim. (Afaç), güneşin Aiaçal + ap - aı.taP = ÇA-
alev ve atet vaııflarını ondan uzakta LAP - kuneti. ku4reti, ülQ-
temıil eder bir maddedir. hiyeti hariçte temıil ettiii ka-

Türkler, ilk ateti kqfettikleri za- bul olunan ve bundan dolayı 
man odunları biribirine ıilrterek alev kendine tapılan te)'dir (ma-
çıkarttı1dan cibi ondan aonra da i:ı- but.) 
.. nlar afaç parçalarile. odunla, atq Notı Buradaki (ç) yerine onun tra-
yakmaktadırlar. tegorilinden (1) koyarak volralleri de 

TAŞ inceltir.ek (..tip) çıkar [*]. 

Nat: il - (T-.> keUmelİlıin oriji- HODAC 
ni de ıudur: 

(1) (2) (3) 
(al+ at+ q) 

Al - sGnq, ıpk, hararet 
At - kökün anlamını haiz olan ob

je. 
At = ektir: objenin kökten uzak

ta bulundutunu ıiiıterir. 
O halde: atatat .... atat =-= • , tat 

= tq; .. ııcaldıfı, parlaklıfı hariçte 
yapan bir obje" dir. 

Halribten Tllrkler, Dk ıteıin ket
finde afaç ılbi tatlan da biribirine 
veya bir demir parç .. ına ıürterek ateı 
yakarlardı. Demek ki hakikaten 
( taf ), gilnepn vauflarından buılannı 
temsil etmiıtir. Çakmak tafile ht1i 
lipra ve atet yakıldıfı da malOmdur. 

OT 
Natı 111 - Bildifimb (ot) un da 

orijini, ıüneı ve atete dayanır. Keli
menin etimolojik teldi: 

(1) (2) 
(of + ot) tur. 

(1) Oi: Ana kiiktür. Gilnet ve on-
dan alman meftıumlardan ateı de
mektir. 

(2) Ot: Xölriln anlammı temlil 
eden objedir. Onun için: 

Etimolojik tekli: 
(1) (2) (3) 
(ub + ud +af): yahut 
(uk + ud + ay) dır. 

(1) Ub, ak: EAı köktür. BUyiilı:
lük v. L ımnaamadır. 

(2) Udı (. + d- t), ektir. RolU 
anlatılmıttır. 

(3) Alt ~· Kaldln mefhumu, ken
disinde tecelli ettirilen ıUje veya ob
jedir. 

(Hadai) Yeyahut (ICaclay)ı "Ça
lap" ıil>i bir mefhumu ifade eder. Biz 
(Hadai) teklini kuDanıns. Altay. Te. 
leüt. Şor, Lebed. Sapy Xoybal. XU
erik. Xuak, XJrsıa, Xaralmsıs leh
çelerinde (ICa..,.) olarak kullanı
lır [••]. JPanlar da bin yakın teW
fus ederler. 

Yakutçada: (ui + o.I + ~) -
afodayı .. vtll. bOyillr" anlamınadır. 

Bu ıuretle: Hudaf, Kuday, Utoday 
kelimelerinin her &çU de aym kuru
luı ve anlamdadır. 

(•) .. Salib" 1 batb tirli, nal İ•'nm 
ulbolamaaı sibi bikbe meflnmllarmcJan 
çıkaranlar, ba *in TtirkcedeJd orijiai
ae dikkat etmelidirler. 

<•> Racllof, n iDci cilt 
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ı. HAFTANIN SiYASASI 
Harp IHUi,,.ti 

Hafta araaı ltalya ve Habeıiıtan 
kaynaklanndan harp hareketleri hak
kında ıelen ahberler mütenakızdır. 
Habetler ltalyanların her iki cephe
de de mağlQbiyete uğradıklarını iddia 
ediyorlar. Bunlann iddialarına göre, 
İtalyanlar timaılde Makalle'yi, cenup
ta da Gorahoi'yi tahliye etmitlerdir. 
FalCat bu tehirlerin Habetler tarafın
dan iıgal edildiği bildirilmiyor. Gora
hoi ve Makalle tahliye edildi mi, edil
medi mi? Edildi ise, bu tahliye Ha
beperin tazyiki altında mı yapıldı? 
Yokaa İtalyanların Habetleri çekmek 
için kullandıktan bir tabiye neticesin
de mi buralar bırakıldı? Bu sualle
re heniiz kat'i cevep verilemez. Şu 
muhakkaktır ki ltalyanı'lar ilerliyemi
yorlar. Muharebe başhvah iki ayı 
geçtiği halde ne itıal ettikleri arazi 
bakımmdan. ne de Hıbetlere verdik
leri zayiat bakımından İtalyanların 
büvük bir muvaffakıyet elde ettikleri 
iddia edilemez. Askerf müteha1mlar, 
Habeşiatanda a1keri harekit yapmak 
için ancak birkaç a,.ık bir zaman 
lraldıtmı. bundan aonra vağmur mev
simi ~ltvacafmdan belki altı ay ha
rekitı tatil etmek llzımgeleceğini Ye 
bu müddet zarfında Dofu Afribda 
bulundurmaia mecbur kalacıktan 
askeri kuvvetler Itıalva için tahammül 
edilemez bir yük tealn1 edeceğini bil
dirivorlar. Her halde ltalyanm aske
ri bakımdan müskül bir vaziyete diif
tüğü anlqılmaktadtr. 

• Zecri tedbirler 
Aıkerf harektttan zecri tedbirlere 

geçince. bu noktada ltalyanm wziye
ti daha kolay delildir. Filhakika zec
ri tedbirlerin bugünkü tatbik tekli 
ltalvayı dizleri üzerine dütürmilt de 
iildir. Fakat bu tedbirlerin tiddetlen
dirilme1i kararlaŞDUJ gibidir. Laval 
müdahale etmemit olaavdı. tedbirler 
hafta içinde teşdit edilerek memnu 
liıteye petrol, demir Ye lı:ömilr de 
ilbe edilecekti. Fakat petrolün liate
ve konulma11 lta1ya için o derece ağır 
bir darbe teskil etmit olacaktı ki La
val'in teklifile bu metele hakkında 
karar verecek olan on sekizler komi
te1inin ictimaı ıym on itnıine bırakıl
dı. Şimdi anla•ılıyor ki on ikiıinden 
evvel, harbe nihayet Yermek i~in dd
dt bir tetebbUı dalla yapılacaktır. 

IngiHs kabineai petroltln Jiıteye ko
nulma11 lehinde karar vermis ve dq 
bakanı dı bu lrarardm 10nra lngilte
reden avnlm._tır. Pariıe ufnyarak 
I..aval ile ı8riiştükten sonra bir müd
det tsvlcre8e latira1\at edecek ve son
u de on ~lrfslft' IMwllteelftfft lçtimı
maa-1atunacelitır. Blnıenalevb lnıi-
1~ •ae.•tt .-aıwmm r n ırı~ .... 
aaıım ıçık IZlb etml• bulunuyor. An
cak Londradan bilc1iri1diP.ine 2öre. bu 
karar ltalyaya teklif edilecek şartla
nn kabul vevıa rf'ildedilme"ine bd
lanmr•trr. Eter ltalva teklif edilecek 
şartlan kabuŞ f'der vevıııhut ta bunlan 
mil~ıııkerf' re-tn; t~t•'ldri ederek Ha
betdstandalri hıtreldltr tatil· edene, 
netrol meıet~"i h11~kT"ıi111d hnır bir 
defa d11' ııı talik edil~cektir. Yani ltal
va. lnPilterenin olt;...,,.tomu ile kar-
111ıısmakt11dtr. lnPilizler, It.ıyava 
"Ya hııTekttı tevkif et. whut ta pet
rol ambarg01una katlan'' diyorlar. 

• Anlapnd mimiün mü1 

parlamento da ıeçen Alı &ünü kralın 
bir nutku ile açıldı. Kabinede yapılan 
tadilat mühim delildir. Defitildik bir 
kaç bakanlığa münbamrdır. Harbiye 
Bakanı Lord Halifax çeldlmiı ve ye
rine Duff Cooper ceçmiıtir. Eıki ka
binede sömürgeler bakanı olan Mac
donald'ın oflu dominyon3ar bakanlı
ğına geçmiı, eski dominyonlar bakanı 
Thomaa ta sömürge bakanı olmuıtur. 
Kabineye Churchill'in ıhnacağı nnıl. 
mıştı. Alman diitmanı olan bu zatin 
kabineye girmemesi, Ingilterenin Al
manya ile olan münaaebetlerine önem 
verıiiğine delalet eder. 

Gerek kralın nutku ve gerek kabi
nenin tetkil tarzı İngiliz HükOmeti
nin timdiye kadar takip ettiği aiyaaa
dan aynlmıyacap ıöatermektedir. 
Ve petrol me1eleli hakkında verile:ı 
karar dı bu nokta etrafmslaki bUtün 
ıüpheleri izale etmiıtir. 

• ,.,,,,, itinwıt lıfuandı 

Hafta arau Fnnus parllmentosu 
açıldı ve Laval parllmento huzurun
da ilk imtihannu ıeçirdi. So.yaliltle
rin Lavali dilfilrmelr için parlimento 
açıbr açılmu, her ıeyden &ıce, fqiat 
birliklerine lı:aqı hOkumet tarafmdan 
takip edilen ll)'Ua llle9e1eeinin ml
zakeresinl iltedikleri malamclur. S-
yaliltJer, bu noktada hlllrumetin el.. 
yandıfı radikal IOS)'aliat partisinin 
biç olmana IOl dimreainln kendileri• 
le beraber yürUyecelderinJ •ftllllflaır
dı. Lanl ile, bu noktadan eVYel bllt
çe meaeleainin mtınkereainl lltemlf
ti. ParlAmento açılır açılmu, bu nok
ta ibermde Araya mUracut edi1mit 
ve Laval ekaeriyet kazanmııtır. 

Hükumete bu noktada büyük yar
dımı olan Herriot'dur. Fakat timdi 
Herriot bunun karpbfını iıtiyecek . 
Kendi partiıinin hilkumete yardımını 
temin edebilmek için, hükUınetin fa
tiat birliklerine kartı tiddetle hare
kete ıeçeceiinf, IÖylemittir. Şimdi La 
valden harekete ıeçmeaini bekliyor. 
Lava! de her iki tarafı idare etmek ia
tedifinden harekete seçmiyor. Fafist 
lere kartı aldıfı tedbirler Franuda 
hürriyetin her ne pahaya oluru olaun 
korunacafı ıibi umumi bir takım söz
lere miiıılıaaır kalıyor. 

• 
Kral 1' or~ •eri ..Wi 

On iki 1ene devam eden bir .Urgiln
den 10nra Yunan kralı ikinci Yorıi 
memleketine &eri dtindU Ye Yunenia
tanın mukadderatını ellerine aldı. 
Kral geri gelirgelmez, neıredilecek 
umumi af me.ele.t ~«ten başba
kan Kondiliı ile ihtilifa düştü. Kon
dilia umumi affa V enizelOI n PJla
tirum iehaJ _.,~ ...... ~~.!.:! 
iatedfffnden Kondflie çekildL Kral 
hükumet tetkilini on iki ıenedenberi 
politika hayatından uzakta kalan De-· 
mircia' e vermiıtir. 
Kralın diktatör roJünU oynamak ia

tiyen Kondiliıe kartı dayanma11, Yu
naniıtanda iyi bir teair bırakmıttır. 
ilk &ünler kral ile temaı etmek iıte
miyen ve kralm davetini kabul etmi
yen cümhuriyetçi partilerin liderleri 
af ilhmdan aonra ikinci Yorıi ile gö
~flldlfJeı:ct!r· Yunan politikaunm ga
rıp tecelli11 fudur ki bugün kralın 
yardımcılan bu "adil ve ih1an., poli
#ka11 yilzünden ıukutu hayale uin
yan eski müfrit kral taraftarlarından 
ziyade climburiyetçilerdir. Yapılacak 
ıeçimde climburiyetçilerin kuanma11 
bekleniyor. Fakat bal ile yapılan an
lapnadan 10nra cilmhuriyetçiler ka
zansalar da rejimi defittirmefe çaht
mıyac:aklardır. Kralhk rejimi altında 
cilmhuriyet hükumeti devam edecek. 
Cümhurlyet rejimi altında krallık 
taraftan olan Çaldariı hüldimetinin 
iktidara ıeçtifi ıibi. 

A. Şiiri ESMER 

Mahmutpqa yolaqu . 
Elbette itini• diifüp oradan seç 

mipinizdir. Şehrin orta ile fıka • 
ra tabaka.ı arasındaki halk 
kıannlannın alıt verit. aüa ve 
siyim kuf&ID piyaaaaı orasıdır. 

Bu dikine çartı bafka yerlere 
benzemez. Çıiırtkanları "N kla • 
vuzlan Yardır. insana iatemiye ia. 
temiye mal satarlar. Eter kazara 
sözünüzü bir dülckina çevirirse • 
niz üç kiti birden: 

- Buyuranuz efendim, bizde de 
Yar. Der. 

Bundan ben sinirlenirim. Bir de 
......_il önünden seçerken fO • 
förüa yüzüne balanca fırlayıp ara. 
hanın kapımu apnaamdaa. 

Geçende bir muaip fakat hiç sül 
miy- bir arkadqa bunu anlat • 
ba. Bana birlikte bir Mahmutpa • 
ta Ç&l'flU aeçidi yaptırdı. Emaf 
kızdılar... Ve acıanu benden çıkar. 
dalar. Çünkü ilk aeçiıPnizcle ... • 
iıclan bqlacla. Bir bumaa dikki.. 
...-n delikanlı çatırdı: 

- Ba,...... bitici• efeildi. Bis. .......... e-- cloinJda airdt- ... de 
.......... llk..ıe .....Wer oblnla. 
Ve...raı 

-~-- ....... ? .. 
Hsif afalladı. Pi,m.c. bir....._ 

Di onap YWdi. • 
- Affect.aiaiz. Bizde •* bu. 

lunmaz .• 
- Ya neden bizde de Yar dedin 

bizi ifimiaden alıkoydun 7 
Çıktık.. Bir adan daha attık. 

Kar,ıdaki haYlucu yolumuzu kea • 
ti. 

- Bizde iyisi •ar bayım .. 
Girdik. Ben kapıda durdum .. Ve 

biaim arkaclM aordu. 
- Antruiti kaça Yeriyonunu? 
HaYlucu aordu: 
- Leppey?. 
- Antrasit kaça 7. 
- AY1'11pa iti balumnaz bizd ... 
- Y erliai olaun ... 
Adamcaiızne~duiuıaulOl'lllJY• 

utUUJW. Nuıl anla1m .. Sorchu 
- Ne renk olma?-
- Futild •.• 
- Faatildai kalmadı ..• 
- Ne renk Yar? 
Bu aef• herif yine aılalmıya bat 

ladı. Ve fU ceYabı •erdi. 
- Var amma aize yarama& 
O da aordu: 
- E neden yofumu:tu kestin ~ 

kuzum?. 
Yüriidlk. Trikotaj etya11 aataa ....... ..... t. ~ ~ 

&.ı.clil• .. 
- Bize de balan beyim. BeDd 

ifinize yarar .. 
Girdik.. Oturduk. Arkadaı aor • 

du: 
- Frijider istiyoruz. 
- Hırka mı, bluz mu 7 .. 
-Frijider yahu. Hırka falaa 

defil.. 
- O da nedir? •• 
-Baz dolabı buz r. 
Herif sii)ümaedi. 
- Y anlıt seldiniz ..• 
- Biz selmedik, aen çe.irdia. 
- Ben ne bileyim bu haYada bus 

dolabı aradıimazı ..• 
- Ya haYa aoiudu diye aenin 

dolaba - sireydim ... 
Çlktık Ye uaatmıyalnıh; kunclu • 

racıya (krem tantiyi) taa tarak aa. 
tana üç krat pırlanta, çanak çöm • 
lekçiye rönar ajante aordu Ye tabii 
heoainden çaktık.. 

iki sün aonra Mahmutpatadan 
•talı iniyordum. ÇıiJrtkanlar biri. 
birlerine: 

- Yatlı miqteridir. Diye batı • 
nyorlardı. Ben aldınnadnn amma 
yüzde yüz benden kinaye idi. 

B. FELEK 

~ .... ,, ..... , ........ ....._. .................. 
Fotoğraf Tahlilleri 

Resimlerinizi bize gönderin 

ltalva • Habeş davası etrafmdaki 
siyual faaliyetin ağtrhfı buıün Pa
rite intilı:al etmi• bulunuyor. Franu• 
baıbakam, petrol ambar2ownun tat
bikinden evvel. harbe nihavet vermek 
için Ita4ya, Habefiatan ve Uluılır Ku
rumu tarafından kabul edilecek bir 
formül bulmata çaiışıvor. Hakikatte 
Ingiltere ile ttalyavı uzlaştırmata ~
lışıyor demektir. Şimdiye kadar bu 
formillü bulmak mUtehauıllara bıra
kılmıştı. Hıft.alardanberi, JngiJiz Dıt 
Bakanlıfmın mtiteha11ısı olan Peter
aon ile Fransız Dıa Babnhbnm mU
tebaaar1ı olan St. Quentin hu mesele 
üzerinde ıörn.mekte idiler. Bu müte
haas1sll1' bir neticeye varamadıklann
dan is dıs bakanlanna intikal etmit
tir. Birçok tekliflerden bahtedilivor. 
Fakat bunlar, e .. ı itiban1e, valrtile 
Mu11oliniye vapılıp ta kabule mazhar 
olmrven tekliflerden aynlımvor. Oga-

den ltalyaya terkedillyor. Habqimn [Fizyon~miıt Profesör Jean Carteret'nin okuyuculanmmn 
ic:in denise mahreç temin edlivor. li- karakterlen hakkında yap•wö-ı tea.hislen· neşre devam edı'yoruz·.] maide ltalya lehine hudut tashihi ya- .,.. :ır 
pılıyor. ve belki de Adova Itııtvanla- Emniyetli ve aadık teyler arar, fa-
ra bırakılıyor. Habqiıtan UluılılT kat filphe ile diltilnür. Maamafih ek
Kurumunun müra~bHi altme konu-
luyor. Hatırlardadır ld evvelce beş- ıeriya da vaziyeti 
ler komiteti Mu11oliniye buna çok , , kabul eder. Geniı 
benziyen teklif yaplftlf. fakat faşist 1 'ufuklar aramu An 
lideri Habqiatanm tamamı üzerinde 1 cak kendisinden ve 
hakimiyet kurmak iıtrdfjinden bir ne. kendisini alikadar 
ticeve ftnlamarn"'tt. Oerd harp ~ 
ladrktan sonra ltalva. sartlannt hafif. eden ıeylerden §U. 

leterek aslen H•.. otmıvan Yillyet- j ur abr. Bu sahada 
leı- ile iktifa edecefini bildfrmiltk. da meuilini sada-
Pabt ltalyanm IOn oilank Deri dr- katle yerine ıeti • 
dUJft .-rtlar ile •imdi teklif edOecefi rir. Bir kimseye 
blldfrflea .. rtlar anamda henth bO-
,&lr farklar YUdır. Meler ki H"be- Eriman kolay batlanıma -
.ııtenda lranıla•tıtı aıkeri sorlulrlar dıfı cibi. batlandı 
w secrt tedbirler b"'ısmda Mrtlannı fmdan dıa ~olay aynlmu. Canım 11-

hafifletmi' otıun. ffer halde bu hafta kan teylerden lrurtu1mak için daha 
ile ltalva - Hıbet dlftll etnfmdaki 1erbelt olmak ister. lhtiWd olmak • 
aiva•l f11alivetln en hanretH bir taf- tan ziyade iayanktrdır. 

Pek toy, fakat olgunlapnaia müte
mayil bir zihniyettedir. Hayata ve ha 
yatta gördükleri . 
ne aıık olmakla be 
raber, benüa ha,.-. 
ta kanfJD&k iıteml 
yor. Dün ile tema-
11 umumi bir tehas 
aüa yolu üe vuku 
buluyor. Temaa et 
tiği ıeyi vicdanı ve 
ıuuru ile tesbit e
derek. neticeleri 
kendisi için muha- Merndall Şalrlr 
faza eder. Ahenk ve tevaıilnden hot-
1anır. Çok tebarüz edebilecek bir fer
diyeti vardır. Kırk yaflllm adamı ola
cak, çahpn ve kendiıini sevdirmeainl 
bilen bir adamdır. 

ha11 baflamıt oluvor. t 

• 1 Resimlerinizi bize gönderin Profesör 
ı,..;ı;. ,,.,.,.,,..,.,.., .,.,. Cart t . . d k ak . . . ' 

Son HÇimden 10nra Inıiliz kabine- ________ ~r: ~~1~ _ e ar tenn1zı anlatacaktır. 
ai yeni bqtan tamim edildi Ye yeni •txzWWL4AZ4<SJWL4<.aG.<.a44zwı.,......_ ......... ......._.... 
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1 SAGLIK 1 

ı.~ G Ü~-~!.! i _I 
Kürk içinde şişmanlık 

Tosyada pirinCj 
Bayram ı kutluland ı 

Balı kesirde yeniden birçok 
Maden damarları bulundu 

Sıra I brahim 'i Hapsetmeğe 
Gelmişti. Yoksa Bu Bir 

4.nda Sarayı Altüst Edebilirdi 

Her memlekette dikkat edilmiş, 
zengin olmak, ve rah1il.. yaşamak Ö· 
mür uzunluğunu temin edemiyor. Zü
ğürtler ve yoksullar demiyelirn ama, 
orta halli kimseler - genel olarak alı
nırsa - her yerde zenginlerden daha 
çok yaşryorlar. 

Zenginliğin ömrü kısaltmasrmn se
bepleri arasında elbette şişmanlrk da 
vardır. Zenginlerin pek çoğu şişman 
olurlar. Karikatür artistleri zengin ve 
rahat içinde yaşıyan bir adam tasvir 
ettikleri vakit onu ağzında yaprak si
garasıyle bir şişman olarak gösterir
ler. 

Tosya, (Hususi muhabirimiz bildi
riyor) - İlçemizde ilk defa olarak 
büyük bir pirinç bayramı yapılmıştrr. 
Bu bayrama llbay Tevfik Talat Kan
demir, saylavlarımrzdan Tevfik Asla 
ile Srtkı Şerif Eken, tecim odası üye
leri ve birçok köylüler iştirak etmiş
lerdir. 

İlçebayrn söylevinden sonra Sıtkr 
Şerif Eken hazırlanan kürsüye çıka
rak köylü ile çok samimi bir hasbihal 
yapmıştır. Bunun arkasmdan Kara
köylü Osman söz almış, açık bir köy
lti şivesi ile bugünü tebrik etmiştir. 
Reçberlerimiz tarafından süslenen a
rabalar ve diğer vasıtalar bundan son
ra sırasile geçit resmine iştirak etmiş
lerdir. Pirinç müsabakasında birinci 
ve ikinci gelen pirinclerin sahiolerine 
ilbay tarafından mükafatlar dağıtıl
mrstır. 

[Husu.si muhabirimiz yazıyorl 
Balıkesir, 2 

İlimiz bölgesinde bulunan maden
ler önemli birer servet kayna ğr teşkil 
etmektedir. Bu madenlerin simli kur
şun, borasit, antimuvan, krom ve sa· 
ire gibi çeşitleri bulunması, ehemmi
yetini arttrrmaktadır. 

muştur. Yeni krom madeninden ayrı· 
lan bir ton, nümunelik olarak Avrıı
paya gönderilmiş, iyi sonuçlar alına· 
cağı ilgililere bildirilmiştir. Bunlar• 
dan başka, Smdrrgı'da amyant, Edre· 
mit ilçesi çevresinde zift, Dursunbey 
ilcesinde krom ve mika madenleri bu· 
lı.i°nmuştur. Bazı istekliler, bu maden-

Baka ağalar! .. Oğlum, ne mu- 1 

rat etti ise, siz müsaade gösterdiniz. 
Bunca yaramaz işler·e karşr gelmedi
niz. Eğer ittifak ile nasihat etmiş ol-
6a idiniz, belki birçok suia.hvalin i:ınü
ne geçeıdiniz. Amma, gayri olan ol
mu~, geçen geçmiştir. İmdi, varrn; 
dağdrn. Kendusu, tahtta kalsın. Bun
dan artık; işler, ulemanın meşverettıe 
görülsün. Yaramaz musahipler, sa
raydan çıkanhp taşraya göndedlsin. 
Hazine israfının da önüne geçilsin. 

Diye muslihane fikirler beyan etti. 
Valide Sultanın maksadı; işi müna· 
kaşaya dökmek, her ihtimale karşı oğ. 
lunu müdafaa ettiğini göstermekti. 
Tam bir saat, bu suretle geçmisti. 
Ve nihayet, bu kurnaz ~adın bir müd
det sükut etmiş ve sonra ayağa kal
karak: 

- Varayrm; ~ehzadenin sarrcağrn 
gardırıp, çıkarayım. 

iDiyerek, harem dairesine gitmi:;ıti. 
o 

Henüz yedi yaşmda olan Şehzade 
Mehmede biat edilmiş; kendisinin ga
yet kuvvetli bir muhafaza altmd.a bu
lundurulmas1 için bostancı başıya 
emirler verilmişti. 

Şimdi sıra, sabık padişah Ibrahimi 
hapsetmeğe gelmişti. Ve bu da zarLl
ri idi. Çünkü; bu haris ve kanlı hü
kümdarrn, bir an zarfmda sarayı alt
üst edivermesi çok muhtemeldi. 

Önde silahtar ve çuhadar ağalar 
olduğu halde, Sadrazam Sofu Meh
met Paşa, şeyhislam, ulemadan Kara 
Çelebizade Aziz Efendi, Bahai Efen
di, Muslahüddin Ağa, Bektaş Ağa, 
K:ıra Murat Ağa, Ak Ağalar kapwn
dan girmişler; doğruca Revan Köşkü
ne gitmişlerdi... İbrahim, bunlarr gö
rür görmez, yerinden fırlamrış, ci'inde
ki ucu miicevherli abanoz asaya da
yanarak dik dik yüzlerine bakmağa 
başlamıştı. 

Hepsinin en yaşlısı olan Muslahüd
din Ağa eğilmiş, yerle beraber selam 
vermi"?; ve sonra büyük bir hürmetle: 

- Sultanım!.. Ne çare? .. Muradul
llah, bövle imiş. Umum ulema ve aya
nın reyled üzere saltanattan kısmeti
niz kesildi. Varıp saadetle içeri buy
run. Bundan gayrr devlet umurundan 
rahat olun. 

Demişti. 
İbrahim, bu sözleri anlamamış gibi 

Muslahüddin Ağanm yürüne bakmış, 
bakmış, bakm1ş .. Ve sonra, çrlgın bir 
hiddete kapılarak: 

- Bre hainler! .. Bre pezevenkler! .. 
Bu ne asıtl iştir? .. Ben. herbirinize ay
n, ayrı ihsanlar etmedim mi? .. Şimdi 
size uymadığım için mi beni kald,r
mak istersiz? ..• Ya. ben padisah değil 
miyim? .• Beni kaldırıp ta şuncacık 
bir o~lancığı mı yerime gecirmek mu
rat edersiz. Onun padişahlrğr nice ca
iz olur? .. 

Diye bağrrmağa ba'.slamrstı. 
Şimdi, İbrahimin ağzındt>n köpilK:. 

kr saçılıyor, sözleri anlaşılmıyordu. 
İlı::ide birde, asasmm ucunu Sofu 
Mehmet Paşaya doğru kaldrnyor: 

- Ah, koca kodoş! .. Bilüriim. Bu 
fitne. hep senin başrnrn altından kal
kar. Sureta, o oğl;mcığı t~lıt:\ otıır
tup hakik;ıtte kendin padişahlık et
nı'"'k mtırat edersin. 

Diye haykırıyordu. 
İbrahim, bütün bu bağırıp çağrr

malarile. bfüün bu söğüp savmalarile, 
kar~ısındakilerin sabrını tüketmi~ti. 
Yeniçeri ağaları, bu acı sözlere ta
brımmül edememişler; bir iki defa bu 
§erir hükümdarm üstüne yürümek is
temisler; fakat ulema tarafından me
nerH1mio;lerdi. 

Nihayet cuhadar ve si~ahtar ağalar 
lbrahimin kollarına girmişler: 

- Sultanım!.. Def'i niza için hele 
§imdilik buyrun. 

Diye götürmek istemişlerdi ... lbra
lıim. bunların sürüklemelerine dbi 
olarak bir iki adrm ilerliyor ve sonra 

olduğu yerde direniyor; bağırrp ça
ğırmasma devam ediyordu ... Yeniçe
ri ağasrnın önünden geçerken, asasr
nrn ucunu ona çevirmiş: 

- Baka, bre! ... Ben seni, yeniçeri 
ağası etmedim mi?.. Böyle dara kal
dığım bir zamanda bana hiyanet et
mek mertlik şanından mıdır? .. 

Demişti... Yeniçeri ağası, ezilip, bü. 
zülerek: 

- Sultanım!.. Ben senin kulunum. 
Çırağtnım. Amma, benim elimde ne 
var? .. Cümle halk bu hususta ittifak 
ettiler. Cümleye muhalefete kadir de
ğilim. 

Diye cevap verdi ... Sonra Ibrahim, 
başınr Şe."hislam Abdürr1him Efendi
ye çevi· ·· 

- Bre; ben seni miiftü etmedim 
mi? .. $imdi bana nasıl kasteder sin? .. 

Dedi ..• Fakat Abdürrahim Efendi, 
yeniçeri ağasından ziyade celadet 
gösterdi. Birdenbire İbrahimin karşı
sında dikilerek: 

- Havrr 1.. Beni, sen müftü etme
din. Allahü Taaıa Hazretleri. bizi la· 
yık görerek bu makamı verrl.i. 

Dedi... Bu söz, Ibrahimi büsbütün 
çfleden çıkartmağa kafi geldi. Elleri
ni derhal semaya kaldırdı: 

- İlahi, ya rabbi ! .. Ben bunları sa
na saldım. Sen, bu z.ııı1imlerin hak
kından gel. Cümlesi ittifak edip be
nim üzerime gelirler. 

Diye haykrrmağa başladı. 
Bağırmaktan, artık sesi kYSilmrştı. 

Kollarına giren çuhadar ağa ile si
lahtar ağa da artık zorlamağa başla
mıslı:ı.rdı ... İbrahim, artık her türlü 
mukavemetin bcvhude 01duğunu an
lam · ştı. Birden bire durarak elini al
nında gezdirmiş: 

- Hoş imdi.. Ba!jımm . yazısr bu 
imiş. Kul, yazrsmr görmek gerek. 

Dedikten sonra, kendisini mukad
derata terketmişti. 

Çuhadar ve silahtar ağalar, lbrahi
min kollarına sımsıkı yapışarak, Hır
kai Saadet dairesinin yanından gesir
mişler, harem dairesine girmişlerdi. 
Sadrazam, şeyhislam, ulema ve ağa
lardan mürekkep olan küçük kafile 
de, !brahimi takip etmekte~erdi. (Ve
liaht) dairesinin üst tarafında dar 
bir merdivenle çıkılan iki odadan mü
rekkep bir dair~ hazır edilmişti. Bu 
dairenin kapısında kalın demirden bir 
parmaklık görüliivorrlu. Karı•nın yam 
başındaki mangalda. büvük bir kepçe 
içinde kurşun kaynıyordu. ' 

Kapının önüne gelince, silahtar ağa 
ile çuhadar ağa, İbrahimi içeri itmiş
ler; demir kapryı §iddetle çekmişler
di. İbrahim, evvela iki tarafına bakın
mrş; ne olacağım anJamamıştı. Yine 
ellerini semaya kaldırmış: 

- Elhamdülillah! •. Hele bir cema
atin b;ışx oldum. 

Diye bağırmıştı (1 ). Fakat, demir 
parmaklığa kilit takılıp ta, oradaki 
erimiş ku:-şun kilidin deliğine akıtd
dığı zaman: 

- Hay zalimler!.. Beni ölmeden 
mezara gömdünüz. Yarın, ruzu mah
şerde, on parmağtm yakanızda olsun. 

Diye, hüngür hüngür ağlamağa 
başlamrştı. 

• 
lbrahimin hapsedildiği yer, biribiri. 

ne geçme iki oda ile bir hela ve bir de 
gusülha.neden ibaretti. Bu d·airenin 
bütün pencereleri sımsıkı taş ve hora
sc.nla örüldüğü için hakikaten bir me
zardan farkıh değildi. Maamafih padi
~h 'büsbütün yalnız brrakılmamrş; 
- hiçbir suçu ve günahı olmıyan -
iki zavallı genç kız da, sabık padişah 
ile beraber bu mezara diri diri defne
dilmişti. 

Zenginlerin şişman olmalan, ilkin, 
yarhklanndan dolayr çok yiyebilmele
rinden ileri gelir. Sonra da az hare
ket ederler. Züğürtlerin yaya olarak 
yahut bin zorlu hareketinden sonra 
tramvaya binerek gittikleri yerlere 
onlar otomobille giderler. Cok yemek, 
az hareket etmek, bundan önce anlat
tığını gibi, şişmanlığa birer sebeptir. 

Fakat bunlardan başka, zenginlik, 
hele bu krş m"vsiminde, şişmanlığa 

bir sebep daha ilave eder. Bu da zen
gin1erin kendilerini soğuktan koru
mak ic;in züğürtlerden daha ziyade 
kudretleri olmasıdır. Güzel bir apartı
manda, iyi işliyen bir kaloriferle ısı

nan bir kimse. ahşap evlerde kötü so
balarla ısınmağa çalışanlardan daha 
az kalori sarfeder. Sarfedemediği ka
loriler de en sonunda yağ haline gire
rek kendisini şişmanlatırlar. 

Bu türlü şi~manlıkta bayanlann bu 
mevsimde pek sevdikleri kürkleri, bo
ğaları da unutrrıamak lazımdrr. Va
kra havanlar kürkü, ısınmaktan ziya
de kürk icinde daha güzel görünmek 
için severler. Doğrusunu isterseniz, 
bu cihetten haklan da vardır. Vaktiy
le kürkler tersine giyilirken gençleri 
bil• ihtiyar gösterirlerdi, doğru giyi1-
diklerindenberi, eskisinden pek cabuk 
eskiyorlarsa da, gençlik cağını asmış 
bayanlara bile daha ziyade güzellik 
ve. genelik veriyorlar. Fakat kürk ayni 
ı-amanda şişmanlamaya da bir sebep 
oluyor. Çiinkü kürk güzellik ve genç
lik vrriyorlar. Fakat kürk ayni za
manda si!manlarnaya da bir sebep o
luyor. Çünkü kürk icinde gezen bayan 
cok hareket etse bile, kaloriferle ısr
~an apartrmanda oturuyor gibi, soğu
ğu daha az duyuyor. daha az kalori 
sarfediyor. Sarfedilemiyen kaloriler 
de .. biraz önce söyl•diğim gibi. 

Erk .. klere ~elince, galiba, bayanla
rın<t almak borçları olan kürklerin 
pek sık eskiıııesind~n dolayı, kendile
rine de kiirkHi palto yaptırmıya va
kitleri kalmadrğmdan, onlarda kürk 
modast ı;ittikce azalıyor. Yalnız yaka
lan kürklü paltolar bile art•k az görü
lüyor. Fakat onların yerine kumaş 
fabrikalarr paltoluk için hemen hemen 
kürk kadar ısrtacak kumaşlar çrkarı
yorlar. Bunlar da soğukta az kalori 
sarfetmeğe sebep olduklarından, en 
sonunda, erkekler de bayanlar gibi 
şişmanlryor1ar. 

Görülüyor ki kışın şismanlamamak 
için, çok vemek yemedikten, çok ha
reket ettikten başka biraz da soğuk 
duy?rak çok kalori yakmrya lüzum 
vardır. 
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Şimdiye kadar memleketimize her 
sene milyonlarca liralrk pirinç ithal 
edilirken 933 senesinde pek aza inen 
bu yekfuı 934 te sıfır olmustur. Yeni 
mahsul yurdun her tarafında bol oldu
ğu için bu sene pirinçlerimi:ı:in kom~u 
memleketlere ihraç edilebileceği an
laşrlmaktadır. ----
Bir hasta doktorsuzluk yü-

zünden öldü 
Yalova, (Hususi muhabirimiz -

den) - Cinarcık nahiyesinde bir 
hadise olmu§tur: Mustafa isminde 
birisi dün akşam saat 5 e doğnı has 
talımmış, fenalaştığını gören ailesi 
Yal ovadan hükumet doktorunun te
mini için komisere baş vurmu:<lar -
drr. Telefonla Y alovaya malumat 
verilmiş, vesaitin temin edilmi§ ol. 
masına rağmen doktor gece vakti 
dı§arı çıkamıyacağınr bildirmİ§tir. 
Bunun Üzerine kaymakama baş vu -
rulmu§, kaymakam em ir vereceği • 
ni fakat icbar etmek vazivetinde bu 
lunmadığım sövlemiı1tir. Hasta, hiç. 
bir tedavi yauılama'dan gece saba _ 
ha kar§I ölmüştijr. 

Hastanın ailesi · hadiseyi sıhhat 
bakanlığına ve kaymakamlrğa bildi 
rerek Y i\lova hükumet dol<toru hı\k 
kmda §ikavette bulunmu~lardır. Bu 
hususta tahkikat yapılıyor. 

Eskişehirde fırtına 
Eskişehir, (Hususi muhabirimiz • 

den) - Dün gece bunda şiddetli 
biJ" Eıtlıns. ı:,rlcnrnıbr- SehirrlP bir ~ 
eok evlerin duvarları yrkılmı§, baca. 
lar devrilmiş, camJar kınimıııtır. 

\.: "'' ..,__. ,,. • • I ' • 

Yurdumuzun nefis meyve usarele· 
rile hazırlanmrştır. Mümasil Avrupa 
müstahzarlarmr aratmıyacak mükem
meliyettedir. 

Hazimsizliği, muannid inkibazlan 
giderir. Fevkal~de gazozlu olduğun
dan yemeklerden sonra ferahlık ve
rir. 

Balya - Kuaaydrn madenleri tesi
sat itibarile olduğu kadar verim bakr
mmdan da bir hayli zengindir. Dün
ya maden krizind-::n önce geniş tesisa 
ta malik bulunan Balya madenleri ay
lık vas.ati 460 ton maden cevheri is
tihsal etmektedir. Bu cevherler, erit
me ocaklarında kurşun haline getiri
lerek Balya • Edremit • -Akçay iske
lesine uzayan dekovil yolu ile sevke. 
dilmektedir. 

İşi devir alan sosyete, 933 yılında 
yalnız mağaza araştrrmaları ve ilerle
me işleri ile meşgul olmuştur. Flatas· 
yon fabrikası ancak 933 yıhnın so
nunda faaliyete geçebilmiştir. 

Bunlardan başka ilin daha birçok 
yerlerinde zengin madenler bulun
muştur. Dursunbey ilç~ne bağlr 
Kavacık kamunu bölgesinde Zongul
dak kömürleri ayarında yeni maden 
damarlan keşfedilmiştir. Bulunan lin
yitin her bakımdan üstün olduğu tah
lil raporları ile anlaşılmaktadrr. Bir 
ay zarfında bu madenden 60 - 70 ton 
istihsal edilmiştir. Şimdiden birçok 
alıcılar baş vurarak sipariş vermişler
dir. Yapılan hesaplar, bu kömürün 
Balıkesire tonu 7 - 8 H.raya verilebi
leceğini göstermiştir. 

Giresun kamununa bağlı Soğucak
ta da zengin krom damarları bulun-

YEN i NEŞRiYAT 

Hukuk Gazetesi 
Türkçe ve Fransızoa olarak Cevat 

Hakkı Özbey tarafından neşredilmek
te olan Hukuk gazetesinin on birinci 
nüshası intişar etmiştir. Bu nüshada 
Morg müdiri Profesör Saim Ali Di
lemrenin Adli Tıbda, Profesör Musta
fa Reşit Belgesayrn .Fransız İstinaf 
mahkemeleri kararlarına, Profesör A
n ncıuc:ıl X!ill:Jlı lıı .huü'111uı ~lı 1ı..ctlcı de:, 

Cevat Hakkı Özbeyin Adliyede yeni 
kanun projelerinin tetkikine dair ma
kaleleriJe, Profesör Hasan T-ahsin Ay- , 
ninin, Cevdet Feridin ve diğer kıy
metli zevatın etütleri ve Tevhidi içti
had, Şlırayı Devlet kararları ve sair 
istifadeli yazılar vardır. Okurlarımrza 
tavsiye ederiz. 

HAFTA - Mecmuasmın ıon aa
yısrnda Peyami Safa (Namık Ke. 
n;ıalin kararı) ba.şhkh yazı ile bü . 
yük vatan ıairinin ölümü yıldönü. 
münden ba hsediyor. Bu nüshada 
haftanın en canh mevzuları Üze_ 
rinde daha birçak yazılar vardır. 
Kuduran adam ve kuduz, l atan. 
bulda ciritçiler , dünya.nın en zen· 
gin adamlan mihraceler ba~bkh 
yazılarla b irçok resimler vardır. 

Fatih Sulh 3 üncii hukuk hakimli
ği'llden: 

Nahidenin kocası Ziya aleyhine aç· 
trğt sulh teşebbüsü davasında Ziya· 
ya ilanen tebligat icrasrna karar ve-
rildiğinden muhakeme günü olan 25. 
12. 935 saat 10 da mahkemede bulun· 
madığr takdirde gıyabmda muhake
menin görüleceği tebliğ makamma 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

(17362) 

leri işletmek, imtiyazmr almak içiıt 
resmi makamlara baş vurmuşlardır. 

Kütahya hattının yaprlması ile }3a• 
lrkesirin ekonomik durumu önem ka· 
zanmış, madencilikte bir genişletn~ 
devresi başlamrştır. Bunun netices1~ 
dir ki. arama ve işletme bakmırndaıı 
Bahkesirde biribirine benzemiyen yil· 
ze yakın maden bulunmuştur. M~· 
denciliğin bu havalide çok yakın bıf 
inkişaf devresine gireceğine şüph• 
yoktur. - N. Eyüpoğlu 

AR-=-lFOTO 
(Eski Foto Franse) 

Memleketimizin tanınmış 

F ilm Operatörleri 

C E Z M 1 ve_,ıR E M Z 1 
Ressam. Salabrld1n 

Şimdi burada çalışıyorlar 

Sinema ve Güzel F otograf 

Cumur Ba,kanı AT AT OR K ~e 
, Bakanlar Kurulu üyelerile 

T ü.,kiye Cumh uriyet i ileri ge
lenlerin e a it fotoğrafların en iyi 

]eri d e bura d a bulunur. 

NA Ki L 
Belediye kanunları ahkamınca JI• 

moo ve portakal ticaretinin ınerke:ı 
hal içerisine münhasrr bulunmasın• 
dan dolayı Tütün gümrüğünde 17 nıı; 
maradaki mağazamr merkez hal 7 

ır o• numaralı yazrhaneye satrş maha 1 

!arak halin büyük deposuna nakleY
lediğimi ve yoğurt üzerindeki ınua• 
melatıma Tütün gümrüğünde 10 nıı• 
maralı yeni açtığxm şubemde de."3~ 
edeceğimi muhterem müşterilerıtnı 
ve muamelatta bulunduğum alakada.~ 
zevatm malumu olmak üzere naıı ~rı 
lerim. Hüseyin Avni, Akçabog 

iŞTE HERKESlrt BEGErtDiOI 
HERKESlrt BEÖErtECEÖI BİR FiLM: 

KiRALIK GÖNÜL 
JOArt KRAVFORD • KLARK 

ROBERT 
GABLE 

MOrtTQOMERY
1

u· 
So··z 

Fransızca 

' -Sinemasında MELEK 

IPE:H: 
sineması sayın halkımızdan aldığı yüzlerce mek· 
tup ve umumi arzu üzerıne bugünden başlıyarak 

SiNEMANIN YARATTIGI 
en büyük iki şaheseri b irden güsterece§lni mUjdeler 

:H:leopa tr<: 1. - Şe:r ı n....ıt 
Seans saatlerine dikkat : . tr" 

(1) İbrahim, kendinden sonra gelecek 
olan (Osman oğulları) nm kendi zürriye
tinden had olduğunu kastetmek istemişti. 

r Arkası varl 

Bugün saat 2 . 30 da Kleopatra • 4.20 de Şen dul - 8 da Kleopatra - 7.45 de Şen dul· 9.25 de Kleopa 

Yarın saat 1 de Ş En D U L sonra aynen bugünkü program 
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Yunan Parlamentosunun 
Feshi ihtimali Kuvvetleniyor 

Demercis Yeni Temaslarına Basladı 

DIŞ POLi TiKA 

lngilterede 
Siyasal Partiler 

lngilterede yapılan aon seçimin 
en enteresan neticelerinden biri, Jn.. 
giliz parlamenter sisteminin iki par 
tiden fazla ıiyaaal partiye taham • 
ınülü olmadığını tebe.rüz ettirme • 
•indedir. Filhakika büyük harp • 
ten evvel lngilterede iki aiyaaal par 
ti vardı: Biri eaki Tory partisinin ia. 
tihalesi olan muhafazakar partisi, 
diğeri de eski Whig partiıinin iatiha 
lesi olan liberaller. Bu iki parti in • 
l'İltereyi pıünavebe ile idare ediyor 
lardı. 

Büyük harbe takaddüm eden yıl. 
lar içinde bir de iıçi partui belirrniı 
olınakla beraber, bu partinin it ba. 
tına geçmek ıöyle dunun, parla • 
tnento hayatında bir rol oynaması 
bile uzun bir zaman için mümkün 
l'Örünüyordu. Büyük harp it partiıi
ll.İ kuvvetlendirdi. Fakat bu parti 
kuvvetlendiği niıbette liberaller de 
zayıfladılar. 1931 seçiminde liberal. 
ler üç zümreye ayrıldılar. Biri Sir 
J o h n S i m o n' u n ba~kanlığı 
ve milli liberal iımi altınd• hüku • 
hlete iıtirak etti. İkinciıi Sir Her • 
bert Samvel'in liderliği altında ön.. 
ce hükumetle birlikte yürüdü. Fa • 
kat sonra muhalefete geçti. Üçüncü 
•ü ve en küçük zümreai iae eaki li. 
der ve Baıbakan Loyd Georgeı'la 
beraber &"itti. 

l§Çi partisi de 1931 aeçiminde iki 
)e aynlmııtı. Büyük bir kıımı Hen.. 
deraon ile beraber muhalif kaldı • 
lar. Ufak bir zümre de eski li • 
derleri Mac Donald ile birlikte ve 
~illi İ§Çi namı altında hükUnıete İf. 
tırak ettiler. 

İngiliz seçmenlerinin 1931 aene. 
•inde hük\ımet kovaliıyonuna itti • 
t-ak..eden liderlerin bu hareketlerini 
taavip etınediği ıon ıeçimde anla. 
.<ıılıu; .ın. hı.:ı P•ı l-iainden bir zilmr 
-4Yırarak milll ı~ı namı aJtıncıa hu. 

llMete giren Mac'Donald bu defa 
~çilmemiıtir. 

. Partisini kovaliıyona ıürükliyen 
Sı~ Herbert Samvel intihap edilme. 
!'1•ttir. Kovaliııyona giren ulusal li . 
Qeral partiıi lideri Sir John Simon 
•.ncak birkaç rey ile kazanabilmiı. 
tır. 

Bu vaziyet gösteriyor ki, kovalia. 
l'on tertibinde hükümet teşkilini in 
t!l!zlerin mantaliteıi almıyor. in • 
~!lızler, biri kralın hükumetini tef • 
'"•I eden parti, öteki de ''kralın mu. 
halefeti,, partisi olmak üzere iki 
~artiden anlarlar. Şimdi de biri ik • 
tı~a.rda bulunan muhafazakar, öte. 
l<ı de muhalif olan işçi partiai ol • 
trıak üzere iki parti kalmııtır. Libe. 
:ı-aJJer, aon günlerde Lloyd Georges' 
\ln da partiye geri dönmesine rağ • 
~.~~ bir avuç mebustan ibarettir. 
t,~yük harpten evvel iıçi partiıi gi. t'k Şu fukla ki, o zaman iıçiJere is. d hal parlak ümitler vaadediyor • 

\l, Halbuki bugünkü liberallerin 
~arlak devri arkada kalmıştır. -

. Ş. E. 

Çin işi 
T ayyarele; ulukta 
gö%ühmei• bQfladıl 

Pekin, 5 (A.A.) - Şarki Hopey 
?1Uhtar hilkumcti reisi Yin-You-Keng 
ın Öldürülmüş olduğu haberinin doğru 
01nıadığı bildirilmektedir. 
\l ~ekin, 5 (A.A.) - Beş ıüel Japon 

1 Çagı, Pekin üzerine birtakım risale
ar atmışlardır. Bu risalelerde Şarki 
aı 0 Pey muhtar hükumetinin teessüs 
f~t.ırasmı tes'it için iftirakçı hareke
h1!' elde etmi~ olduğu muvaffakıyet 
atırlatı!maktadır. Memurlar ve halk 

:tasında büyük bir endişe hüküm sür
•ektedir. 

lngiltere ile Amerika araarn • 
V .da esrarengiz konu~malar 

te . aşıngton, 5 (A.A.) - Hull gaze
:r/'1ere şu beyanatta bulunmustur: 
k~r tecim anlaşması müzakereleri im
glı"'llın tetkiki için Amerika ile In -
lll teııe arasında noktai nazar teatisi ol 
Uştur. 

la ll~nya durumunun şimdiki hali do
pıf1'1Yle hfç bir resmi müzakere ya
ga~dığı gibi ihzari görü' teatisi de 
tad 1 tnuayyen bir ııafhada bulunmak 

ır, 

Bir uçak düştü 
l>a • 

itle rıa, 5 A.A. - Burje tayyare 
fi\fl'uda'!ına inmek iıtiyen bir İslik • 
..... çagı meydanın fenerine çarp
·•uıtll' F 
t'İn · ener yıkılmış tayyare fene. 

Yunaniatanın yarınki politihoaına ,.ine viche vereceği anlaıılan dev. 
let adamı Venizelu 

Venizelos 
Diyor ki 

Kondilisi devirmek 

için Kralın gelmesi

ne taraftarlık ettim. 

[Demerciı kabinesinin parlamento 
ile uzlafallllyacağr ve parlamentoya 
a:iderken her ihtimale karşı, kraldan 
alacağı fesh emrini de cebinde götüre
ceği anla,ılmaktadır. Çaldaris kendi
sine birçok meb'uıluklir kaybettire • 
cek olan niabi usule tcat'iyyen tardtar 
olaınıyacağını bildirmittir. Bunu di • 
ğer parti 4eflerinden baz.lanrun da 
kabul etmemesi Venizeliıtlerin ta~kın 
bklan karşmnda Kondilisin de ciddi 
müdahAlelere kalkı§lll&SI beklenilebi -
lir.] 

Atiııa, :> <Uuıou:.t) -::.:Yı:l~• k...t.bluc: 
ougıinlerdc Parlamento huzuruna çı
kacağından Başbakan Demircis dün -
dcnberi liderler ile konuşmalarına baş 
lamış ve Çaldarislc yaptığı konuşma
dan bir netice çıkmamıştır. Çaldaris. 
hükumetin seçimde nisbi usulün kul
fanılmasmı ve bu usulün temelyasa
sına konmasını kabul etmemiştir. 

İki yeni bakan 
Atina, 5 (Hususi) - Münakalat ve 

Sıhhiye bakanlıklarına tayin edilen 
lkonomu ile Huzis bugün tahlif edile 
ceklcrdir. 

Topçuların bayramı 
Atina, 5 (Hususi) - Kral dün top

çuların yortularında bulunmuştur. 

Yunanistanda topçuların hamisi sayı
lan (Aya Varvar!) m yortusu her yd 
ilkkanunun 4 üncü günü yapılmakta
dır. Topçu kumandanı General Yalis
tras bu münasebetle Krala hitaben bir 
nutuk irat etmiş ve topçunun orduda
ki ehemmiyetinden uzun uzadıya balı 
setmiştir. 

Maksadı Kondili
sı devirmekmiş ! 

Atina, 5 (Hususi) - Atina gazete
leri Vcnizelosun Nevyorkta çıkan Et
nikos Kiriks gazetesine yazdığı 24 
Ikincitcşrin tarihli bir mektupta ken
disinin ve Liberal partinin niçin Kral 
tanımağa lüzum görmüş oldukların -
dan bahsetmiştir. Venizclos hareketi
nin doğru olduğunu anlatmak için şu 
cümleyi kullanmıştır: 
"Kntlhğın tacı altında Kondilisin 

kurduğu diktatörlüğü ilga etmek la -

zımdı. Bunun için tek şart vardı. Kra 
h meşru tanımak. 

'Siyasa haklarını he
niiz kullanamıyorlar 

Atina, 5 (Hususi) Iç Bakanlığı lut. 
fa uğrayan eski kumandanlardan Go
natas, Havinis ve Grigoriadis siviller 
hakkında ilan edilen geniş aftcn isti
fade cdemiyecekleri için siyasa hakla
rını kullanamıyaoaklarını bildirmiştir. 
Tüze Bakanı gazetecilere demiştir ki: 

"- Şimdilik bütün mahkumlar ser
best bırakılmışlardır. Bunların siya
sa haklarını tekrar elde edip edemiyc. 
ccklcri ayrıoa düşünülecek bir mese
ledir. Maamafih serbest bırakılan as
kerlerin tekaüt haklarından istifade 
edecekleri anlaşılmaktadır. 

Venizelos lehin
de bir nümayiş 

Atina, S (Hususi) Piredeki Liberal 
klüplcrin azaları ulusun barıştmlma
sı için Venizelosun sarfettiği gayreti 
takdir ırt:nek ü2ere bir toplantı yap-: 
mak karannr vermişlerdır. 

Amiral Konduryotis'in 
mezarına da gidiyor 

Atin.a, S (Hususi) - Kral Hidra da 
medfun bulunan Amiral Kunduryotis 
in mezarını ziyaret edeceğipi söylemiş 
tir. 

Askeri şura aza
sı da değişiyor 

Atina, 5 (Hususi) - Kondilis ka
binesinin kararilc kurulan yüksek sü
el meclisi hükumet tarafından yeniden 
teşkil edilecektir. 

Şüpheli olanlar 
Atina, 5 (Hususi) - Affe uğrayan 

sübaylardan Atina ve Selanikte otur
maları menedilecek olanlar hükumetçe 
kararlaştırılmıştır. 

Yunanistan taahhüt
lerine sadık kalacak 

. Atina, 5 (A.A.) - Demercis, Dış 
sıyasasında beynelmilel taahhütlere ve 
Yunanistanm an'anevi dostluklarına 
~adakat siyasasını takibe devam ede
ceğini söylemiştir. 

Bir tehdit 
Atina, 5 (A.A.) - Ilalk Partisin

den Katimerini diyor ki: "Gonatas 
başta olmak üzere genci aftan istifa
de edenlerin karşı grupu tahrik ede -
cck birtakım tezahürlerden cckinmele 
ti lazım gelir. Şunu unutma~alıdırlar 
ki dahili anlaşmamazlıkların hitmcsi 
ne kadar güçse yeniden başlamalan o 
kadar kolaydır . ., 

Halk partiııindcn Proza gazetesi de 
ayni tarzda mütalea yürütmektedir. 

Berezilyadan Sonra Meksikada 
Da Karışıklıklar Basladı 

Fransız gazeteleri Mcksikadaki son 
kargaşalıklar hakkında şu haberi ve
riyorlar: 

[Meksika da polis ile işçiler arasın· 
da kanlı çarpışmalar olmuştu. Bu çar
pışmalarda birçok ölenler ve yarala
nanlar oldu. Hükumet karışıklıklarda 
atlı süvarileri ileri sürdü. Bu süvari
ler kılıç ve sopa kullanacaklarına ke
mentler kullandılar ve azgın boğalan 
yakalar gibi grevcileri yakaladrlar bu 
atlı polislere "Altın gömle*liler,, iami 
verilmektedir. Gelen haberlere göre 
karışıklıklar şimdi Meksikanın başka 
taraflarma da yayılmıştır.] 

Anadolu Ajansı da dün şu telgrafı 
almıştır. 

DEN •Z KONFERANS! 

Japonya Deniz 
Silahlarında 
Müsavat/ sfiyor 
Japon heyeti reisi diyor ki: 

"-Bizim nasıl bir donan

maya ihtiyacımız olacağını 

ancak Japon amirallığı bilir,, 

[Japon heyetinin 3·3-S teşebbüsü
nü kabul etmeığe yanafmıyacağı anla
tıbnaktad.ır. Japon Amiralinin aşağı-

• daki beyanatı herhalde konferans mu
hitine bir buzlu duş tesiri yapmıt ola
Cllk.] 

Londra, 5 (A.A.) - Deniz konfe
ransına iştirak eden Japon delegasyo
nu reisi Amiıal Nagano, şu beyanat
ta bulunmuştur: 
· "-Japon siyasasının esaslı temeli, 

emniyettir. Emniyet bahsinde mü~ -
vat fikri, Japonyanın müsavat hakkı
m talep etmesini istilzam etmektedir. 
Biz bu müsavatı. her türlü uzloaşmaya 
takaddüm etmesi icap eden bir şart 
addediyoruz. Çünkü fikrimizce bu mü 
~rnvat, emniyetimizi anladığımrz şekil
de temin etmek hakkına muadil bulun 
maktadır. 

Vaziyetin icaplanna göre ihtiyaçla 
rımızm derece ve şümulünü tayin et
mek münhasıran Japon Amirallığma 
aittir. 

Konferansın müsavat esasını kabul 
ve teslim etmesi takdirinde, Japonya
nın toptan tonajın tahdidi meselesin
de ne gibi bir hattı hareke kabul ede
ceği ve bu husustaki tasavvurlannın 
neden ibaret olduğu suretinde soru
lan bir suale Amiral Nagano, şu ceva
bı vermistir: 
"- Biz. toptan tonaiın tahdidi me

selesine uzlaşma zihniyetiyle temas 
edeceğiz. 

Deniz kuvvetlerini.n kcvfivet nokta 
sından tahd;di meselesine P'elincc Ta
ponya bu hususta ancak ilk istekleri 
kah~! edilir ve tootan tonai mı-selt>sİ 
hakkında yar1Tlacak mii7:akereler ivi 
bir cereyan alırsa bir fikir söyliyebile
cektir. 

Dt",..İ?; konfpranc:ının Riiviik Okva
nustaki istihk=>rnlar meselesi ;ıe de 
mesP'ul olm:ıst ihtimaJli mevcut olup 
olm:ırlığr c:ekliııriP sorulan hir su:ıle 

cevııhPn Amiral NaP'ano. "Dii?cr he
vetler hn.,lı- hir m,.cıelrvi ortawı :ıtt•k· 

tarı t~ kdird" ken~ic:inin hu tı"l"C:t>ll"nin 
mü.,:ı1ı:t"re ertn.,.,ec:in• muhalefet etmi· 
Yf",.~~ııi . ııı;.; .. 1,..,.,;.,fir. 

T"lcv.o. 5 lA A ). - Tıınon f1,.vl'ti. 
nin rleııiz konfcr:>.,!llTT' '• - +~k;n •tlt-ceği 

hattr hareket }ı:ılı::l<ında sallihiuf'ttıtr 
bir kavrı:-1.-tan v?ki bevaııata P'Öre Ta
ponva hükı1meti,.in t;ı}.tl"lbahirl .. rin 
il .... a~rnı vevı>hut h\ivilk Ok1•anuc:t~ hir 
ad,..mi t,.c;ıvii., nıic:akı ;ık~i,.,j hlr hir 
zaman nerpiş etmemiş olduğu söylen. 
mektcdir. 

Almanyanın 
Eski 
Sömürgeleri 

Londrada Hitler düşmanı 
sol kurullar A iman spor_ 
cularrna hakaret ett;ler 

[Bir Fransrz - Allman uzlaşması için 
konuşmalar devam ederken bundan 
Ruslar kuskulanmışlardı. !ki üç gün 
evvel lzvestiyadan aldığımız Kart Ra 
dek imzıah bir makaleyi neşretmiştik. 
Radek Fransız _ Alman uzlaşmasının 
"Almanyayı Şarkta serbeıot bırakmak 
demek olacağını,, yani Baltık devlet
leri ve Sovyet toprakları üzerinde 
Almanlaf'a bir '"Dırang nah Osten" 
ümidi vermek manasını ifade ettiğini 
söylüyordu. Aajnslar ise Bavvcra va
lisinin İngiltereyi düşündür~cek bir 
söylev verdiğinden haberdar ediyor
lar. Faşist aleyhtarı olan tcsekküller 
bu söylev Londrada öğrenili~ce nüma 
yişler yapmdar ve Alman sporcula
rıııa hakarf'tler etmi~lcrdir.] 

Berlin. 5 (A.A.) - Bavyera valisi 
General 01"prayih dün Hamburg'da 
yapılan büvük bir gösteri s.rumda 
şövle demiştir : 
"- Almanvanrn müstemlekl"ler iı· 

temei{e hı-Jtkr nldıığunda bütün Alman 
milleti mütteU(tir. YAinız mesele, bu 
nıÜ!lltf'Jl'l\lPkeleri nerede ve nasıl bul • 
mRktır.,. 

General ıözlerine ıu suretle devam 
etmiştir: 

"- Diier devletlerin ellerindeki 
müııtemlek,.l"'t'i Rlarnavız. Onlar, bu 
'toprRklann kPndiJ,.xirİe ne gibi men
fnatJ- t"'""in ı>t,..,P.kte ofdnirunu reka. 
lii wiiC!r:lttirler. Kuzev kutb'1ndRn cYii. 

nev kutl.•ı'la kıı...l"T ht"J" vM" '"'""' ,.cfil
mi~tir ı:",.k"t ,..ld mfro:temlek:.ı,.,..;...,jz 
İİ:J:t-rinrl~ J:.j,. hakl<a mAHk ollT' ' ~a her 
d..-vi\mız . Alrnwnva, mii~teml,..krlerini 
eline v.eri1"111Pk1P kuvvet,.. TT1Üııt,.,,it hir 
emneruıoli:z:m ııivasaaı tak:~ etm1~ ol-
1T11VJlf:-kt'T. Rin.-.ı i~ ve ekTnei,. il,ti
vıı~m.,.7. vırr..t·.. Bnnll'l:rı mÜ5temleke
lerde bulmak iıtiyoruz." 

Alman ııporculnrı. 
na hnl.nr,,.t ,.n:ı_.r 

T.ondra. 5 (AA.) - Diin akc:am 
Viktorya istac:vonu yakininc'le İngilte
re - Almanva futbol maçında bulunma 
ğa gelmi~ olan Alman seyyahlarına 

ilci ::t.a~ı altında kalmııtır. Uçağın 
ıhı ağır vara]anmışlır. 

Mcksiko, 5 A.A - Henüz teeyyüt 
etmiyen haberlere göre Oaksaka'da 
siyasal karışıklıklar çıkmıştır. Yedi ö
lü,•bir çok ta yaralı vardır. Kementli oolisler 

'ı hakaret etmis olduklanndan dolayı on 
dört kisi tevkif edilmiştir. 

No. 51 Çeviren: M • .t<asım UL\.Jı.;.ıf 

Raghştağın Pençeresine Koştu, 
Aşağıdaki Halka 

Hitaben Cumhuriyeti /lan Ett.i 

/ngili-z; Kralı lıhoçya kıya/eti ıle (/ahoçyatla bir aderi teftifle) 

Osvald - Şpengler, Alman inkıla- ve dışarda cereyan eden hadiseleri 
bını gülünç görmekle biraz mübalağa haber verdi: "Liybkncht, şatonun bir 
ediyor. Bu rejime, ilk zamanlarında, balkonundan büyük bir kalabalığa nu
biraz kaba bir unsurun girmesi, ikin- tuk söylüyor. Bolşevikler, sokRk <ıra 
ei Giyomun gayretinin, yc;ni rejimde dökülmek üzere bulunuyorlar. Derhal 
biraz saltanat payının kalmasını iste- harekete geçmek lazım ... 
mcsinin neticesidir. Şaydıman da Ebert gibi, Maks dö 

9 Teşrinisani inkuabı, Berlindc ve Bad'm gutcn sozi (iyi sosvalistJer) 
Spada, ayni zamanda cereyan etti. dediği kısımdandı. Ebcrt kadar olma· 

Evvela Bcrlin safhasını gözden ge sa bile gene, oldukça iyi, yani mute-
çireilm: dildi. Bolşeviklerin galebe çalacakları. 

Şaydıman, 1918 senesi teşrinisani· nı ve A iman yayı, dedikleri gibi, Rus
sinin 8 ve 9 uncu günleri arasında yanın bir eyaleti haline koyacaklarını 
ki geceyi hemen hemen uykusuz ge· aklına getirir getirmez beyni döndü. 
çirdi. Sabah erkenden Vilhclmştra- yemek yediği masadan kalktı ve 
seye telefon ederek: ''Ka}tserin fera- Rayhştağın bir penceresine koştu ve 
gat edip etmediğini sordu. Menfi ce· aşağıda çırpman bir kalabalığa hita
vap alınca tehdidini tatbika başladı. ben ''cümhuriyet,. ilan etti. 
Saat 9 da devlet nazırlığından isti-
fa ettiğini bildirdi. Sonra her çeyrek Şaydıman, bu cüretkaranc teşebbü-
saattc bir 've Ebertle birıikte başve- sünden piş.man olmadı: fakat Ebert 
kile telefon etmiye başladı. Tabii bu hareketınden dolayı arkad~na 
h 1. . w H ~ok kızdı. Ebert, Şaydımandan zıya-

cr sua ının aldıgı cevap: ayır! o-. d k d'l . d . · f d 'I 
luyordu. Ve bu cevap üzerine sos- .. c, en ı erın~ . aım.a !za c e ı :n 
yal • demokrat partisinin vekili "Dik kayser sosyalıstı., ettketıne .daha "?us 
kat ediniz ı Bolşeviklik geniş adım- tchaktı. Ebert, A~~eny~yı cümhurıy~
larla yürüyor .. Payitaht sokaklarında te kavuşturmak. ıçın. ~ıç acele ctmı
gürültü artıyor. Halkın üzerindeki yordu. Onun ıstcdığı. Alman.yanın 
nüfuzumuzu kaybetmek üzere blı· d~~okratl.aşmas~ - kı bu tabır_ pek 
1 d . d muphemdı ve bırçok yanlış tefsırlere 
unuyoruz • ., ıyor u. d · d "d" 

Maks dö Bad, istifa ctml'zdcn ev· mey an verıyor u - 1 1• 

vcl, Şaydıman ve Eberti bir dereceye Ebert, alm kırışmış. gözleri kızmı~ 
kadar memnun etmek istiyordu. Bu· bir halde masayı yumrukhyarak Şay
nun için de büyük umumi karargah- dımana bağırdı: 
tan gelecek haberi sabırsızlıkla bek - Cümhuriyeti ilan ettiğin doğru 
liyordu. mu? 

Nihayet, saat 11 de umumi karar- - Evet, doğru. 
gahtan ikinci Giyomun feragat kara· - Yanlış hareket ettin! Böyle 
rına yanaştığı ve bu husustaki formÜ· yapmıya hakkın yoktu' Hükumetin 
Iün yazılmak üzere olduğu ve vakit eklini - cümhuriyet olsun. başka 
geçirilmeden. resmen. başvrkii.lete bil nam alsın - tayin etmek hakkı, müs
dirilcccği haberini alcfı. Maks dö Bad takbcl mücssisan meclisine aitti. 
ferahladı . Ve artık daha fazla bckle-
mive 1iizum görmeden, herkesin bek- İş işten geçmişti. Gcrilcmeniıı im-
lediği karan, kendiliğinden ilan et· kanı yoktu. 1918 senesinin 9 tc~rini· 
meyi üzerine aldı. Etrafınc'lakilere: sani giinü öğleden sonra saat 2 de i
"İkinci Giyomun kendi ve oğlu namı- lan edilen Alman cümhuriycti nakz 
na saltanatından feragat ettiğini .. ha- - mutlak ıyetçilerin tabiri ile tel~fi
ber verdi. Havadis bir anda, bütün edilemezdi. 
Bcrline yayıldı. Bir sosyalist murah- Şaydımanın raporuna göre, Berlin, 
has heyeti derhal başvekalete koştu. inkılabın ilk haftasında bir "tımarha
Bu heyetin başında Ebcrtle, Şaydı- ne .. halini almıştı. Yalnız şu vardı, 
man vardı ve derhal ikt;darı ellerine ki buradaki deliler akılJ.casına hare
almak isterliklerini sövlediler. ket ediyorlardı. Büyük bir ekser• et 

Maka dö Bad, çok 
0

heyccanh oldu- kendikrini felakete sevkcden impara
ğu halde, heyetin istediğini yaptı. torluk hanedanının sukutunıı tasvip 
M utlakıyeti kurtaramamasına kar~ı edivorlardı; sonra, Moskova biçimin· 
hiç olmazsa Rayhı komünist Liybk· de bir proletarya diktıatörlüğü de iste• 
netin eline değil, Ebertc teslim etmek miyorlardı. 

tesellisini duyuyordu. "Mösyö Ebcrt, Ebcrt, Bolsevıktere kar§ı. derhal, 
dedi, imparatorluğun mukadderatını cephe aldı. Nesrettiği bir beyanname
sizin Alman kalbinize emanet cdivo- de, demokrasi namına Sovyetlcri tak-
rum... bih etti. Müstakil sosyalistlerin sağ 

Sosyalist Ebert: cenahı ile çabucak uzlaştı ve burjua· 
- Müsterih olunuz 1 ccvab•nı ver- zinin yardımını temin etti. 

di. Ben iki oğlumu imparatorluk uğ· 
runda feda ettim. 

Ebert, hükumeti inhisarı altına al
mayı hatırından geçirmediği için Ma
ks dö Rada. hiiklımeti ellerine alan
mutedil sosyalistlerle beraber kabine
de kalmasını ve imparattoru tf'msil et
mesini rica etti. Maks dö Rad teşek
kiir ederek teklifi reddetti. İmparator 
onunla bütün münascb"tlerini ı. .. ~mi ... 
ti; böyle bir vaziyette onu temsil et
mek hakkını haiz olduğunu zannetmi· 
yordu. 

Elıert, "Alman v:ıtaıırlasıara .. i!'-tit;ı 
eden prens Maks dö Bad'ın elinden 
başvekaleti aldığın• bildirdi. Bu haber 
üzerine, B ... rlin halkı, taşkın bir se· 
vinçle sarsıldı. Halk, hiç şüphesiz, 
kavserin sukutundan ziyade harbin 
nihavetlenmck üzere olduğuna sevini
yordu. 

Müstakil sosvalistler, ··ekserıyctçi
lerin,. kendi namlarına ihtilali istis
mar ettikl0 rini görerek kudurdular 
ve nevmidane bir harekete kalkıstılar. 
Onlar, Moskovaya vaadetmişlcrdi; 
Moskova için çalışacaklardı. 
Şaydıman, Rayhştak sarayında ye

mek yerken. adamlarından biri geleli 

Şavdıman, Ebertin muva?.cneciliği
ni takbih ediyor. Bu mutrdil adanıın, 
Al:nanyayr Moskovanın kucağına dü
şürmediği için bütün Avnın~v "· i~ . 
met etmediğini kim söyliycbilir? Müt
tefik hüklımetler, önlerinde lıu 1d·•k' ıı· 
rı yumşak cümhuriyetçi bir Almanya 
yerine Bolşevik bir Almanya bııl"-a
lardı. her halde, merrınun olmazlar 
ve ona hiç inanmazlardı. 

Yukarda söylemiştik. 1ti Makı: dö 
Bad. feragat haberini aat 11 de al
mış ve cümhuriyet de öğlede" sonra 
saat 2 de ilan rdilmisti Saat 1 ı de 
imparator saltanattan 'dııha ferasrat f.'t 

memişti. Haber yalan olmasa bile 
vakitsizdi. Kayserden, ancak saat on 
biri çeyrek ~cçe. o da kısmi olmak Ü· 
zere bir feragatname kurulabilmişti . 
Tarihi gün olan 9 t•şrini11ani e-tinü u 
val vaktinden itibaren Bcrlinı'lc cr.re
yan eden harlist"lerb ml'"ıı,...ti "" -ı~,. 
bir vanl•şlıktı . 'Bımıs•nı izah etmek ı. 
cap eder. Süphesiz. Osvıılıi 1: .. ., .. ıe 

de bu yanlışlığı esas tutarak 9 •esri
nisani 1918 Alman cümhurivetin· P. Ü· 

lünç bir inkılap rliye tavsif ,.tmi5tir. 
f Ark::ı•• varl 
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Mısır Hadiselerind ' 
6 - 12 - 935 li 

Mısırdaki hususi muhabirimizin gönderdiği resimlerden: 
1 - Kahire sokaklarında atlı ve yaya sopalı polis müfrezeleri 

dolaşmaktadır. 2 - Son nümayişlerde ölen talebelerden Afifinin 

cenaze merasimi pek kalaba Irk olmuştur. 3 - V ef d Partisinin li

deri Nahas Paşa ve genç zevcesi ağır yaralı talebeleri hastanede 

TA. 

ziyaret etmişlerdir .• 4 - Makineli tüfenkler ve filintalarla müsel
lah Mısır askerleri kamyonlarla Tıp Fakültesi talebelerinin nü
mayişini dağıtmağa gidiyorlar. 5 - Abbas Paşa köprüsü nüma

yişinde şehit olan Mısır vatandaşı İsmail Mehmet. 6 - Son nü
mayişlerde yaralanıp ölenlerden Mısır siyasa liderlerinden Hafız 

'' 

Afifi Paşanın oğlu ve Fen Fakültesi talebelerinden Ali Taha 
Afifi'nin potresi. 7 - Ölen edebiyat Fakültesi talebelerinden 
Abdülhakim Cerrahi. 8 - Ölen Ziraat Fakültesi talebelerinden 
Mehmet Abdülmecit Mürsi. 9 - Sopalı polisler bir nümayişi da
ğıtıyorlar. 10 - Hafız Afifi Paşanın oğlu Ali Taha ölümünden 
altı saat evvel hastanede. 

______ _......,.....,....,.__,,,,-=-~c•----..._=-,.._....,""""....,,_...,...~-----~·------_.,,.__..~...,--..-..------------------m=--c_,.~._-__, __ ....., __ _..._..-,_,.....,.._ ____ nl 
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en.JVeaef Refaha dönmek 
istiyen iki ses 

'Le Journaf' el.,.: 
lki ses yükseli

yor. lkisi de refa
ha dönmek istiyen 
iki milletin başın
da bulunan iki ada 
mın sesi. 

Bu seslerin ara
sında ne büyük 
fark var. 

Rooaevelt 

Roosevelt'in se
si bir zafer şarkı
sıdır. Nikbinliği 
sadece başhyacak 
olan cümhur reisi 
intihabatı için bir 
reklam değildir. 
Şüphesiz Amerika 
cümhur reisi madalyanın ters tarafı
nı itina ile saklıyor. Fakat ne de ol
sa bilanço lehinedir. Fazla istihsala
tın metodik bir şekilde azaltılması 
piyasayı yükseltmiı. vergilerin azal
tılması itlerin artmasını temin etmiş
tir. ltsizliğe karşı, it açmak için ıa
pılan gayretler, tembelliğe alıştıran 
primlerden daha faydalı olmuştur. 

Amerikadaki sıkıntılar karşısında 
Hitler'in nutku nekadar boş kalıyor. 
Pek nadir olarak bu derece basmaka
lıp lafların bir araya toplandığı:u 

ıördük. Mesela bakınız: 

Biz idikrara aahibiz. Çünkü mil. 
let bizimleclir. Millet ile beraber ol
eluktan •onra bütün meaelelerin 
halli kolayclır. Güçlükler yenilir, 
zira onların ortaclan kalkmcuı la. 
zrmelrr. Sefaletin levkineleyiz. Ona 
hakim olacağız. 

Bütü11 bu sözler içinde nekadar zaf 
itirafı var ve daha fazla olarak ha
sımlara karşı ne çok hücumlar var. 
Var mı diyeceksiniz? En lüzumlu gı
da maddeleri mevcut olmıyan bir 
memlekette nasıl olmasın? 

Hitler bu sıkıntıyı istih13.kin art
masına atfediyor. Bu da kütlenin ya-

! şama seviyesinin yükselmesinde., imiş. 
Demek istihlakin artması, iptidai 
maddelere sahip olanlar zenginlikleri 
içinde boihılup kalırlarsa, kıtlığa se
bep olacaktır. 

İşte Amerika ile Mmanyanın vazi
yetleri arasındaki esaslı farkı böylece 
bulmuş oluyoruz. 

Almanyaya lazım olan iptidai mad
deler Amerikada bitip tükenmek bil· 
mez bir miktarda çoktur. Habeş ihti
lafı ile zecri tedbirler meselesine hi
kim olan şey de servetlerin nishetsiz 
şekilde oluşunun doğurduğu faciadır. 

herkese karşı mücadele etmek mec
buriyetinde kalacağı söyienmişti. Fa
kat mücadelenin bu kadar çabuk ve 
böyle bir mevzu üzerine açılacağı 
kimsenin aklına gelmemişti. Kral 
İkinci jorj, dahili asayiş lehine olarak, 
ilk mücadelelıni kazandı. Kral bir 
vaitte bulunmuştu . Onu tuttu. Kral, 
hütün Yunanlıların kralı olarak, ma
ziyi unutarak geldiğini söylemişti. 
Umumi af bunun ispatı idi. Kral va
dini en geniş manasile yerine getirdi. 
Bazı mehafilde, ki bunların kralcı ol
duğunu söylemek lazımdır. İkinci 
jorj'un meşruti kral vazifesini anla
vışı ve bıı yolda göstl'rrlii!i mrtanl"t 
hayretle karsılandı. Bu meharn. hü· 
k('ımet reisinin rolünün. nazırların ka
rarını tasvipten. ibaret zannedenler 
mehafilidir. Halbuki. umumi reye mii
racaatten evvel Kondilis ile Çaldarisin 
bizut beyanatları vardı. Bu beyanat
larınrla, cümhurivetin zaflarmdan 
birisinin, seçilen ve başa getirilen re 
islerin sivasi partilere karşı acizleri 
ileri f!Ürüliiyor, irsi reislerin. parti 
telkinlerinin üzerinde olmalarına dik
kat çekiliyordu. 

Kral Jorj bunu tahakkuk ettirmit
tir. 

Aslanlarla karsı kartıya 
Pam.Soir'elan: 

ikinci Jorj 
iş başında Pragda bir film çevirmekte olan 

"Meaaager el' Atlıenea" den: Harry Baur büyük bir kaza keçirmiş
Krıtlın gelir gelmez her ıcye ve tir. Çevrilen "Golem .. ismindeki film-

de iki aslanın da rolleri vardı. Aslan
lar mürebbileri ile beraber demir bir 
kafes içinde idiler. 

Bir aralık anlaşılmıyan bir sebep-
ten serbest kalan iki aslan Harry 
Baur ile Kari Roger isminde diğer 
bir artistin karşısına dikilmişlerdir. O 
esnada yanlış bir manevra yüzünden 
dekorlar yıkılmış, üstelik aslanların 
mürebbisi de kafes içinde mahbus 
kalmıştır. Aslanlar Roger Karl'e da
ha yakın vaziyette idiler. Harry Baur 
bunu görünce arkadaşına yardıma 
koşmak istemiş. fakat artist, bir işa
retle geri gitmesini istemiştir. Ondan 
sonra da aslanların karşısında gayet 
sakin ve vakur bir tavır almıştır. As
lanlar bir hareket görmeyince bekle
meğe başlamışlardır. O vakte kadar 
da mürebbi kafesten çıkarılmış ve as
lanları tekrar kafese koymuştur. 

Habeş Harbi 
Yüzünden cinayet 

Petit Pan.ien,elen: 
Korsikanın Ajaksiyo limanında İ

talya - Habeı ihtilifı yüzünden bir 
cinayet olmuştur. Korsikalı bir me
mur olan Antaine Moresco ile İtalyan 
tebaasından dıvarcı Bernardini birin
cisi Habeş tarafını, ikincisi İtalya ta
rafını tutarak münakapya başlamış· 
lar. Fakat Korsikah sözle işi başara
mıyacağını anlayınca, tabancasına sa
rılmış ve İtalyanı göbeğinden vurmuı 
tur. İtalyan hastanede ölmüştür. 

Bir Babanın Kaygısı 
Izmirden K. F. C. yazıyor: 

''On elokuz Ytıfrnela bir oğlum 
var. Henüz hayata atılmaclan ve ha 
yatını kazanmaclan onun hiçbir ka
elrnla veya aliranr oln kızlarla trÖ· 

rüımeaini eloiru bulmuyorum. Bu 
yolela keneli•İne birçok elelalar ih· 
tarlarela bulunelum; elinletemeelim. 
Sık ark onu yabancı kaclınlarla fÖ· 

rüp i•temecliiim halele kencliaile 
kavga etmeie mecbur oluyorum. 
Birkaç gün evvel yine böyle bir 'h
tanm aırcuınela bana her zaman o
nu beraber görelüiüm ••zrn ayni 
kız olcluiunu " ilerele lıeneliaile 
evlenecefinı •Öyleeli. Daha büyük 
bir tülıletle henüz böyle feylerle 
meıgul olacak çaiela olmadığını 

anlattım. Fakat kaçtı; amcaaının 

evine gitti. O güne.enberi gelmiyor. 
Bu yafta b:r gencin bu gibi heve•
lerine mÜ•aade etmek eloiru mu· 
elur? Onüne geçmek içiıa ne yap· 

malıyım?" 

Artık hiçbir genci, bir kızla konu,
maktan alakoyamazsınız. Çünkü, bu 

kız mektepte arkadaıı da olabilir; 
aralarında hiçbir gönül meseleainirt 
geçmediği bir dost ta. Düşünülecek 
nokta böyle dostların veya arkadatla· 
rın gencin işine, çalıımasına. sıhhati
ne engel olup olmadığıdır. O takdir• 

de sinirlenerek ve lüzumtuz bi.r hid• 
det göstererek bağınp çağırınanııs 
faydası olamaz. On dokuz yatındaki 
bir genci arkadat sayarak onunla ko
nutmak ve tıpkı bir arkadaıa bir bD
yüğün yol göstermesi gibi ihtarlarda 

bulunmak daha doğrudur. 
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Güneş Klübünü 7 aş/ayanlar 
Mmtaka Reisi " Bu Gibilere Sporun Bir 

insanlık Mücadelesi Olduğunu Şişmanlamamakta Dört Esas 
UğretmekZamanı Hatta Geçmiştir,, Diyor 

Evvela Gıda, ikincisi Ruhi Telkin, 
İstanbul Futbol Heyeti, var mı, yok mu? Eğer varsa, uyuyor mu ? 

çinJe yürümelidirler. Bu yürüyüıü u• 
1 

ç u"" n C u"" Su"•_ 'Pazar günkü maçtan sonra Galata
~rayhlann, Günet Klübünü tatlama

rı ve bu esnada, klüpte konferans 
"erecek olan Galatasaray edebiyat 
~Ocaıı laman Habibi dinlemeğe ıeten 

aydar isminde bir genci bapndan 
l'aralamalan hadisesi üzerine zabıta
ca Yapılan tahkikatın hanıi safhada 
0~du&unu, karilerimiz, ıazetemizin 
~1.ğer sütunlarında okuyacaklardır. 

ır daha tekrar edelim : Vak'a yüzler
c.e •. insanın gözleri önünde cereyan et
~gıne ve gazete fotoğrafçıları da taı-
ınhkları tesbit eylediğine göre, belki 

d~. el altından itleri idare eden hakiki 
ttıuıevviklerin vaka'yı örtbas etmeğe 
Çllıtan zırvaları üzerinde asla dura
~lc değiliz.Bu gibilere, heritine burun 

. ~ını soktukları klliplcrinin paU:r 
l\lnkü marifetlerini çok merak edı
)'orlarsa, kestirme, kısa ve en iyi anh
)'acakları cevap olarak, polisler tara
fından yazılan karakol evrakını oku
lbalarını tavsiye ederiz. 

• L_ Zırvaları, sahiplerile bat bap bıra-
qrak, gelelim meseleye: 
. Pazar günkü hadisenin sokak tara

ftyle polis, mektep tarafiyle kültür di
~clctörlüğü meıgul oluyor diyelim, fa
.. ~t ya spor tarafiyle kim uğraşıror? 
'Tl\lhterem mmtaka merkezi mi, yok
ta sayın futbol heyeti mi? 

Dün, evveli İstanbul mıntakasının 
~isini bulup bir soralım dedik ve Bay 

Cthi Baprana sorduk: 
. - Reisi olduğunuz mıntaka dahi

linde, mıntakanıza ait bir stadyomda, 
ltııntakanıza mensup iki klübün bir 
k18çı neticesinde, çirkin serpintileri 
aralcollara kadar dökülen vak'a hak
:~ fikrinizi açık söyliyebilir misi-

lttıntaka reisi, tunları söyledi: 
- Düfİ.İJldiilılerimi daima açılı 

;:Jllemelc ınutJmlılır. Ben ma~a 
ıııltınmacl .. FalıoJ ifittifim hôdi. 

.. ler beni a.li, ii:sdii. Ba luidiaele. 

....__ ' 

r latanbul lutbol heyeti 
Fethi BGfaı an l 

rem 

re aebebiyet uerenler, gerelc biaim 
niaamlanmı;ı İçinde bulunan İn -
.anlar olaun, gerelc bunun haricin -
delti lertler ol.un, memleket •po -
runa ue dolayıaile içtimai terbiyeye 
darbe 11urmuılardır. Bia, kendi cep 
hemdJen, biae intiltal edecelc me. 
aeleleri tetlıilı ue kararlanmı;ıı 
aporvn acrleti ile mütenasip olacak 
,.lıilde uereceiia. Şayani e•el ha -
relcet yaponlara aporun birer f aai. 
let ue inaanlılı mücadeleai olduju. 
nu öiretmek aamanının welmiı ue 
hatta geçmiı olduiu kanaatin"t -
yim. Y alnı;ı hôdiaelerin telcerrür et 
memeai ue bafkalanna da airayet 
eylememeaİ için çolı çalıımalı mec:. 
buriyetinde olduğumu.., ftiııwl ~ 
meliyim, •L çalıf1J1aclcı lertler, 
lıliipler, teılllldt. tam bir ahenlı i. 

'. *i 
.. 

Mısır Nereye Gidiyor? 
[Battarafı birincide] 

~ak'alara benzer bir çok vak'alar ı mu, "Baaın,, ın istisnasız saldırıtı. 
t~rcyan etmit idiyse d e c c n e- muhtelif liderlerin cepheden ve a
hı diplomatları bunlara okadar yakın- ! mansız taarruzları karıısında sarsd
!~n ilgilenmemişlerdi. Bu defa Mıaır- rnamıı ve hükümet otoritesini ve ken
--..ki ecnebi diplomataln en doğ- di mevkiini muhafaza ctmittir. Düne 
tu ve eksiksiz m a 1 u m a t ı elde kadar bütün ulusun hoı gördüğü bu 
'~?1ek için bü.Y.ük bir f a a 1 i y e t zatin memlekete hiyanet ettiğini id
~~~terdiler. Bunlarm i ç i n d e dia, insafsızlık olur. Bu zat, bugünkü 
01u1erle yaralıların doğru aayıaını öğ- prtlar altında memleketi batka türlü 
tcn~bilmek için Kasrel - Ayni hasta- idare etmenin imkansızlığına inan
ttcııne kadar gidip gizli tahkikat ya- mıttır. 
pdan elçiler bile görülmüttür. Telgraf Gerçekten insanın hatırına ıöyle 
1 arehaneleri de bu sayede epeyi iJ bir sorgu geliyor: 
f1P?tıt oldular. Mısır hük€1meti ve "- Mısırın, battan bap, dünyanın 
lt ncılizler bı.ı halden kutkulanınca bir en kuvvetli bir devleti olan İngiltere 

'-hU, Cenevrede, pyet Mısır müra- tarafından [pek centilmencesine] İf
~ti nazarı itibara alınırsa hükümct- gal edildiği tu karışık devrede Nesim 
crıne vukuat hakkında tam ve doğru Papyı beğenmiyenler it başına ge
~lünıat vermek için bu gayreti gö1- çerlerse ne yapabileceklerdir? 
~rnıiş olduklarını bir kısmı da Kan- Muhalifler evveli iktidar mevkiine 
~~ryelerin gizli dosyalarını tamam- Mısırlıların tam bir boykot ilin etme
~k için usulen ve tabii bir alaka leri lazım olduğunu prensip olarak 
~~•termit olduklarını söylediler. Fa- ileriye sürüyorlar ve diyorlar ki: 
.._t hakikatte dost ta dütman da son "-Kral ve İngilizler bir kabine tet 
~~gaplıklardan büyük ümitlere düt- kil etmekliğin imkansızlığı karşıaında 
lrıuıtü. herhalde Mısırın dileklerini önemle 
t l~ politikayı alakadar eden bu işler mütalea edecekler ve bu dileklerin 
r:&ıliz askeri makamlarının muhte- mühim bir kısmını kabule mecbur ka
' cı bir İtalyan taarruzuna kartı Mı- lacaklardır: 
,;rı nıüdafaa için gereken tedbirleri Demek oluyor ki, muhalifler de ln-

llıasına bir mini tefkil etmiyor. gilterenin muvafakati alınmaksızın 
tııal - Mütemadiyen asker, mühim- Neaim Pata hükumetinden daha faz-

t taıınmaktadır. la bir iı becerilemiyeceii kanaatinde-
\ 2 - Garp hududundaki memnu as- dirler. s:rr ınıntaka ilanları gazetlerde göze Tam bitaraf bir gözle vak'aları ta-

tpıyor. kip edenlerin kanaati ise tudur: 
tr 3 - Uçakların sayısı günden güne İngiltere, Mısır siyasasını Sir Sam-

tıyor. vel Hor'un ağzıyla söyledi. Bu sözler 
tö 4 '7 Hudutlar büyük bir dikkat ile kat'idir; eğer müsamaha ve feragat 

zetiliyor. yoluna sapmayı dütünseydi gerçek-
\ 5 - İskenderiye limanının hem a&- ten siyasal iktidarını ve idare kabili
lecrt ve hem ticari kabiliyetini geniş- yetini bugünkü muhaliflerine bile 
Qı~ek için Mısır hükümeti hesabına dünkühidiselere kadar itiraf ve teslim 
~tbasaıslar getirtiliyor. ettirmit olan Nesim Paıayı takviye e-

l>ol' ~ iki hafta içinde Mısır, ulusal dici bir hareket hattı takip e
t ~tılcası bakımından en az bet yıl derdi. - Şakir Raaim ÇEÇEN 
"=k~Ye gitmit oldu. Bugünler 1930 
lta •1-rı esnasında o vakitki Batba
tü n t~il Sıtkı Pap kabinesinin ilk 
ı,.:ı!:tıııi hatıra getiriyor. O vakit bu 
h. kanın idare metotlarını timdiki 
a.ı lhtQn da dahil oldııiu halde be
ti~ herkes takbih etmiıti. Ne garip
~cı· bugün de o zamanki muhalif 
lab:' Pap hüklimetinin bapnda ka
lcri ~~-için aaayiıi muhafaza tedbir
Qıalt •oaı&ğa, polise, tiddetli davran
tCSstei~ln .enıirler vermeğe, talebenin 
lrıecb rilerıne karıı mücadele etmeğe 

ltt \lr oluyor. 
lllirdllJnafib Nesim Pata cidden de
ltıtlcttnd.bir el ile memleketi idare et

e ır. Vefd Partiainin ültimate> 

lzmirde Birlik Bankası 
1211Dir, 5 A.A. - Şehrimizdeki C. 

H. P. eanaf ve İKİ birl:kleri büro.u 
tarafından 150 bin lira aermayeli 
bir birlik bankası açılması çin hazır 
lıklarda bulunulmaktadır. Y aprla _ 
cak talimat ve nizamnameler C. H. 
Pai-tiai ıenyön kurulu tarafından 
incelendikten ve hükUınetçe de o _ 
naylandrktan aonra hemen ite bat • 
lanılacaktır. Banka tamamiyle par. 
tinin himayeainde bulunacak esna. 
fa uzun vadeli ve az faizli kredi _ 
ler açacaiı ıiıbi itÇtye ikrazat sure. 
tiyle yardım edecektir. 

temin için ıah•en yılmadan çalııa. Perhiz, Dördüncüsü idman 
caiım.,, .... _....._--~--~----~-~~------~----~~-------------~~--------~------

İşte Fethi Bapranın, İstanbul mın- K d I d 
takası başkanının söyledikleri! Yapı- 8 lft ar 8 
lan hareketin ve İstanbul sporunun ş· 1 k 
ne feci hale geldiğinin bundan daha ışman 1 
açık, daha mükemmel ithamnamesi, Kızllkta başlar 
bilmeyiz, olabilir mi? 

Birdenbire şişmanlamak, hafif tabi· 
İstanbul futbol heyetine gelince, ri ile pamuk çuvalına benzemek nadir 

böyle bir heyet var mıdır, yok mudur, vak'alardan olduğu için, biz iıe daha 
varsa nerededir, hakikaten sorulacak ciddi tarafından başlıyalım. 
meseledir. Mesele şudur ki, bir spor Kadınlarda şişmanlık, daha ziyade 
vak'ası zabıta vak'ası haline tereddi genç kızlıktan başlıyan bir hutalık
edince, sokak tarafiyle zabıta meşgul tır. On üç, on dört yaşlarında hafif 
olur ama, asıl apor tarafiyle kim meş- bir balık eti bağlıyan genç kız, on do
gul olur, spor tarafiyl• meıgul olan kuz, yirmisine doğru muhakkak da· 
yok mudur? Yoksa, bütün o federa&- ha ziyade şişmanlıyacaktır . 
yontar, o kara kaplı kitaplar lif mı- Bunun batlıca sebeplerinden biri, 
dır? Bu suali herteyden evvel latan- bazı kimselerde yemek, bilhaHa pas
bul futbol heyetinin son günler biraz ta ve tekerleme gibi şişmanlatıcı gı
narkotik çekmitc benziyen saym dalara karşı fazla düşkünlük göster· 
reisine sormak yersiz değildir. mektir. Bu nevi şişmanlığa jimnastik 

e ve sair idmanlarla çare bulmak da 
güçtür. Hele koşu ve teni• gibi idman 

Güret antrenörünün Iarda az faydalıdır. Çünkü bunları 
t-•ekkürü muntazaman yapabilmek için vücuda 
-s tahammül lazımdır. Halbuki şişman 

Güreş antrenöri.inün gazetemize hk bu tahammül kudretini vücuttan 
gönderdiği mektubu aynen apğıya almıştır. Şu balde yapılacak tedbirler 
koyuyoruz: arasında doktora müracaat en doğru 

harekettir. Halbuki buna doktor da e
"Uzun senelerdenberi spor saha- saslı bir çare bulacak mevkide değil-

sında hizmette bulunduğum Türkiye- dir. Pasta iptilası devam ettikçe şiş
den ayrılıyorum. Derin acı ve iztirap mantık da devam edecektir. 
dolu duygularla veda ederken, faali- • 
yetim sırasında, muvaffakıyetim için Şişmanlığın başlıca sebebini fazla 

yemek yemek olarak tesbit ettikten 
büyük yardımlar gördüğüm spor ida- sonra, un\u ve nipstah yemeklere 
recilerile yakın dostlarım, sporcular geçelim. Bunlar da son derece tişman
ve teveccühünü esirge~eyen efkarı u- }atıcıdır. Yalnız bu yazıda size tit
mumiyeye teşekkürlerimi sunar ve manlatıcı yemeklerin bir listesini ya· 
benimle çalıpn arkadaşlara daimi ve pacak değiliz. Yalnız titmanlamamak 
daha iyi muvaffakıyetler temenni c- istiyorsanız, evveli alacağınız gıdaya 
derim . ., •..f'41ıtWıllt ediniz. 

Bir katil iki yll 
sonra vakalandı 

TEVFiK 

Bunda tki sene önce itlenmiı bir 
cinayetin cam evvelki akıam teh -
rimizde yakalannuıtır: 

latinyede Süleymanın kahvesinde 
arkadatı DW'sunu alacak yüzünden 
yarahyarak öldüren Tevfik ismin • 
deki bu auçlu, zabıta tarafından u • 
zun zamandanberi aranıyordu. T ev 
fik, birçok Anadolu ıebirlerinde 
dolaflDlf, nihayet tehrimize ıele • 
rek Emirıinda, Retit Pata mahal. 
lesinde sütçü Cemilin Hinde sak _ 
lannuıtır. Zabıta, evvelki aktam bu 
evde atama Y•PIDlf, suçluyu ele ıe-
çirnıittir. · 

Tevfik, buıün adliyeye verilecek 
tir. 

Buğday yolsuzluğu 
tahkikatı 

Ziraat Bankası Genel Direktörü 
Kemal Zaim, dün öğleden evvel Zira
at Bankasında metgul olmu§, direktör 
Hamitten buğday yolsuzluğu hakkın
da bazı malumat almıştır. Kemal Za
im, banka buğday itleri tefi Mehmet 
Alinin ıon buğday piyasası üzerinde 
vcrdiğ; izahatı dinlemit, bankanın 
hareket tarzını muwfık görmüıtür. 

• Genç kadınİar çocUk doğurur do-
tunn ... :twm~ma-.....lar
lar. Bunun bathca sebcbC ~alan 
ile daha az alakadar olmalarıdır. Ye· 
ni doğan yavru çok defa koca muhab
betini azaltır. Kadın artık evlilik 
bağlarının büsbütün kuvvetlendiğine 
inanır ve bu zihniyete adeta kendisi
ni koyuverir ve neticede gayet tabii 
olarak şişmanlar. 

Halbuki kadınlar çok zekidirler 
Kocalarına kendilerini beğendirmek 
yollarını o kadar iyi bilirler ki, koca
larının şişman kadından hoşlanmadık
larını hissederlerse, bunun önüne 
geçmenin kolayını da çabuk bulurlar. 
Bunu belki perhiz, belki idman, bel
ki başka yollarda arayıp bulurlar. 
Muntazam bir rejim takip olunursa, 
her halde daha fazla ıişmanlamanın 
önüne geçilir, belki de sıkletten kay· 
bedilir. 

• Şişmanlamanın başka bir ıebebi de 
orta yaş çağını bulan birçok kadınla
rın, sinirlerini fazla yormalarıdır. 
Hayatta gayelerinden uzak kalan ka
dınların, bilhassa otuzundan sonra, 
sinirleri bozulur. Sinirler guddelerin 
faaliyetine tesir icra eder. Guddeler 
matlup şekilde faaliyetten geri kalın
ca, vücutta yağ bağlamağa ba1Iar. 

• Şimdi yine genç kızlık devresine 
avdet edelim. Şişman, tombul genç 
kız ekseriya ümitsiz, meyustur. Za
yıflamak ve arkadaşlarının arasında 
sevilmek, onlarla boy ölçüşmek gibi 
teylerden ümidini kesince, yeise dü
tcr. Nihayet genç kız o hale gelir ki, 
her şeyden evvel sinirleri tedaviye 
muhtaç bir vaziyete düşer. Halbuki 
genç ve mukavemetli olduğu için de 

Yuharda •olJa hareli açılı vi lıürlı lıap, •aida aiır ve aaril flir lıole, 
aıaiıda ıolda açılı aatragandan lrıaa mantq, aajda lıollan lıermrlartl

çıkmalı üaere wenİf bir pGT• 

bu sinir hastalığı da bat gösterme· 
miştir ki, tedavisi cihetine gidilsin. 
Şu halde ne yapmak lazım? Siniri bo
zan ıcbcbi kaldırmak, yani yeis da· 
ğıtmak icap eder. Başkalarının sizin 
hakkınızdaki düşünceleri en ufak bir 
rol oynamamalıdır. 

Ayni zamanda genç kızın yatı ne 
olursa olsun, kendisine itimat telkin 
etmelidir. Onun içindir ki, buraytt 
bir perhiz yemekleri listesi koymak. 
tansa, evvela bu hislerin kuvvetlendi
rilmesi lazım olduğunu söylüyoruz. 
Çünkü perhize riayet edebilmek için 
de bu hislerin kuvvetli olması prttır. 

• Maamafih zayıflamak için evvela 
üç dört gün portakal suyu, yahut li
monata ile işe başlamalıdır. Müteakıp 
günlerde az gıda alınacağı için mi· 
deyi ilkönceden tasfiye etmelidir. 
Bunun için de yemiş usareleri en iyi
sidir. Birkaç gün bunları yedikten 
sonra biraz çorba da içebilirsiniz. 
Bundan sonra bilhasea yeşil salatalar 
yemelidir. 

Perhiz mes~lesinde esas, midenin 
fazla gıda almak ihtiyacının önüne 
geçmektir. Mideyi doldurmak arzula
rının önüne geçildiği zaman, işin en 
müşkül kısmı halledilmiş demektir. 
Birdenbire zayıflamanın faydasından 
ziyade zararı dokunur. 

Oileden .anra ilti e11 lııyaleti: 
Saidalıi açılt yefil mat ltrepten, 
omualann lıenan her ilti taralta 
bültlümler llıltaralı .., IGflı, cep. 
ler için ele ayni .., tQf motilleri. 
SolJalti maron yünden maruken. 
Kollar dar bir bilezikle kapalı. 
Boyunda 11e belde kadile kurdel4. 
lar. 

ÖTEBERi 
• • Ruble kontrast yapacak kollara 
çok tesadüf edilmektedir. Meseli 
krep maren bir rop üzerinde yeşil ve
yahut tuğla kırmızısı geniş kollar. 

• Tül, müslin, dantela gibi teffaf 
kollar bir gündüz kıyafetini gece kı
yafetine çevirebilir. 

Dijer taraftan buğday yolsuzluğu 
tahkikatı ilerlemektedir. Devlet Ş(lra
sınca tekrar aydınlatılmaaı istenen ci
hetler üzerindeki tetkikler bitirilmek 
üzeredir. itten el çektirilmesine yeni
den lüzum görülen memur bulunup 
bulunmadığı henüz belli değildir. Zı
raat müsteprı Atıf ve Bankıa idare 
meclisi balarından Kemal tetkikleri
ni bitirdikten sonra vaziyet daha iyi 
anlatıla bilecektir. Ewle ilri Mril ltÖf• 

• Tırnaklar için şimli 1i1 cilalar 
çıkmıştır. Lalden, erguvaniden başh
yarak kırmızının bütün gamları yapıl
mıstır. 
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BEYAZ PEYNİR 

Yunan Tütünlerinin Mısırdaki 
Durumu Düzelmeğe Başladı 

Son gelen haberlere göre Yu • 
nan tütünlerinin Mısırdaki duru • 
mu 1934 te 933 yılına nazaran dii. 
zelmeye batlamııtır. Yunanistanın 
Mısıra yaptığı tütün ihracatı 1926 
danberi hayli düımüştü. Bu düıü _ 
§Ün sebebi muhteliftir. 

Mısır 1926 yılındanberi Türki _ 
ye, Yunanistan, Bulgaristan, Çin 
ve Japondan ehemmiyetli mikdar. 
da tütün almıştır. Mısırdaki tütün 
imalathanelerinin bir ayda aarfet _ 
tikleri tütün mikdan da 468000 kL 
lodur. 

Macaristanda durum 
Macaristanda bu yıl tütün mah. 

aulü 18,286,000 kilodan ibarettir . 
Geçen yılki mahsul mikdan 18, 
161,000 kilo olduğuna göre ara -
daki fark yÜzde bir kadardır. Ma. 
cariıtan bu yılın ilk üç ayında 2,2 

milyon Pengö kıymetinde ham tü. 
tün ithal etmiştir. 

Almanyada tütün 
934 _ 935 yıllarında Almanya -

da 65029 çifçi tütün Üzerinde ÇL 

lıfmıştır. 933 _ 934 te çifçi adedi 
63,451 idi. lstihsalat 933 _ 934 te 
29,433,365 kilo ilı-'en bu yıl 34,880 
kilc--.1.a çrkmııtır. 934_35 mahsulü • 
nün kıymeti kilo başına vasati ola. 
rak 126,69 Reich marktan 45,235, 
987 Reich markı bulmaktadır. 

ltalyada ekim 
İtalyan nazırlar meclisi 17 Eylül 

günlü kararnamesile 1936 da tü • 
tün ekilecek alanın daraltılmasına 
karar vemıİ§tİr. Bunun Üzerine 
muhtelif cins tütünden ekildiği sa. 
halar yÜzde on ve enfiye nevileri 
ekilen arazide yüzde 25 ni.hetinde 
daraltılmıthr. 

Un Satışları # Fransa ile 
Hala Hararetli Ticaretimiz 

Birinci yumuşak unlar 770 
kuruşa kadar düştü 

Zahire borsasında un satıılan 
dün de hararetli ıeçmittir. Ekstra 
ekstra unlar 1150 ile 970 kurut ara 
aında ve ekstra unlar 940 kuruıtan 
aatılmııtır. Birinci yumıak unlar 
770 kunışa kadar dütmüıtür. Bi • 
rinci sertlerde 795 ile 725 kunıı a. 
raııında muamele ıönnüıtür. Buna 
mukabil buğday satıılan iki gün -
lük durgunluğunu muh,faza et • 
miıtir. Bilhassa sert buğday Üze -
rinde hiç muamele olmamıştır. yum 
§aklar 7 ile 7 kurus on para ara -
sında muamele görmüt ve bunlar_ 
dan 160 ton sahlmııtır. Dün yeni. 
den 290 ton buğday ve 45120 ki -
lo un gelmittir. Bunlardan baıka 
25 .ton tiftik, 27 ton çavdar, 31 ton 
fas!tl'lya, 114 'tolt susam, 159 ton b 
pa, 13 ton beyaz peynir, 70 ton pa. 
muk, 3ton badem, 11 ton nohut, 2 
ton yapak, 1 ton kıl, 104 ton zey. 
tinyağı, 39 ton mercimek, 13 ton 
kabuklu ceviz, 6 ton iç ceviz, 62 
ton pamukyağı ıelmiıtir. 

DUŞ PDVASA 
3 - 12 - 1935 

HAMBURG BORSASINDA: 
FINDIK 

Giresun Kabuksuz peşin 660, Levan 
ten kabuklu peşin 290, Levanten ka
buksuz peşin 650, Tarragon kabuklu 
peşin 280, Napoli kabuklu peşin 280, 
franga satılmıştır. 

BERLİN BORSASINDA: 
YUMURTA 

Bulgar vagonda beheri 50 - 55 Gr. 
9, 55 • 60 Gr. 10, 60 - 65 Gr. 10 3/ 4, 
65 den fazla 11. 1/2 Fenike satılmış
tır. 

LİVERPOL BORSASINDA: 
BUCDAY 

Mart teslimi 5 Şilin 11 1/2 Peni, 
Mayıs teslimi 5 Şilin 8 1/2. 

MISIR 
Birincikanun 15 Şilin 3 Peni, İkin

cikinun 15 Şilin 6 Peni, Mart 15 Şi
lin 6 Peni. 

No. 22 

Polis Nikol 
MORIS LOBLAN 

bir karar veremedi, sonra anladı. 
Artık o dakikıa parti oynanmış sa

yılabilirdi. Kız sorulan suallere hep 
müphem, suya sabuna dokunmaz ce
vaplar veriyordu. Diyordu ki: 

- Evet, zavallı Elizi tanıyordum. 
Fakat sırrını hiçbir zaman bana söy
l emezdi. Ben de ısrar etmezdim. 
Kimlerle görüşüyor sormazdım. Yeşil 
benekli turuncu atkı mı? Haberim 
yok. Fotoğraflar mı? Hiç bilmiyo
rum. 

İki müfettiş müdürlüğün yolunu 
tuttular. Moleonun ağzını bıçaklar 
açmıyordu. Müdürlüğe vardıkları za. 
man, Nikol şen bir sesle dedi ki: 

- Size Allaha ısmarladık, diyece
ğim. Yarın gidiyorum. 

- Nereye? 
_ T.aşraya .•• Eı:ı:teresan bir iz bul

dum ümidim büyuk. 
~ Ha, söyleme.si~i unuttum. Direk 

tör sizi görmek ıstıyordu .. 
1 • . ' _ Hangi mese e ıçın. 

_ Şoför meselesi için. Dotreri şi
mal istasyonundan ~en ~azar ıs~~~: 
yonuna götüren şofor, bız o §Oforu 
bulduk. 

Nikol, elini savurdu: 

Bir F ranaız heyeti ham 
madde almağa geldi 

Bazı ham maddelerimizi tetkik 
ederek mübayaatta bulunmak üze. 
re ıehrimize bir Fransız heyeti gel 
mit ve tacirlerle tetnaaa giripıİf • 
tir. Heyete tiftik ve yapağr nümu. 
neleri ve muhtelif maddelerimiz 
hakkında izahat verilmiıtir. Fran.. 
sızlar, Fransız ticaret bankası he _ 
sabına mübayaalta bulunacaktır. 
Banka Franaanın buradaki bloke a. 
lacaklarım tasfiye iılerile meşgul 
olmağa baılamıftll'. Fakat dünya 
fiatleri ile piyasa fiatleri arası 
farkhdır. Bu farkın, Franarzların 
ödemek istedikleri deblokaj pri -
minden yüksek olduğu görülmekte 
dir. Bu dunım "'1rı111nda Parisin 
deblokaj için -vermeyi düıündüğij 
pt_İm yÜzdesinin yülueleceii anla • 
tıTmaktadır. ----

Fransa şıra alıyor 
Gelen haberlere göre Fransa Yu. 1 

nanistandan 200 varil ıira almı~br. 
Fransız tacirlerinin, teklif edilen fi 
atler daha uygun olursa. Yunanis. 
tandan daha mühim mikdarda şira 
alacakları söylenmek•ed:r. Bu şi. 
ralar ıarap İmalinde kullanılacak • 
hr. 

Yabani zeytin1er 
Verilen malumata göre Mersin 

havalisinin birçok ormanlannda 
yÜzbinlerce yabani zeytin mevcut • 
tur. Bunlardan istifade için denin 
Türkofisi bazı İncelemelerde bulun 
muş ve neticevi ekonomi bakanlı _ 
ğına bildirmiıtir. 

Gelecek yıl mütahaasıs iıçiler ge 
tirtilerek bu yabani ağaçlar aıılana 
caktır. Bu ııuretle bu havaliden e _ 
peyce istifaJe edileceği umuluyor. 

Yun an tuz 1 arı 
Yunanistandan verilen malumata 

göre, 1934 yılında Yunan tuzlala _ 
rında 75000 ton tuz istihsal edilmiı 
tir. Bunun 55000 tonu dahilde is • 
tihlak edi)mi: ve 4,100 tonu Yugos 
li.vyaya ihraç edilmiıtir. 

- Hay Allah, dedi, bana neye ha
ber vermediniz? 

-3-
Hemcn merdivenlere fırladı. Direk

töre haber gönderdi, arkaımda Mole
on olduğu halde direktörün odasına 
girdiler. 

- Şef, galiba ıoför bulunmuı. 
- Nasıl? Moleon size söylemedi 

mi? Şoför bugün gazetelerin birinde 
Dotreyin fotoğrafını görüp tanımıı. 
Malumat vermek için kendi arzusu 
ile buraya geldi. Dotreyle karşıla!
tırdık. Tepeden tırnağa tanıdı. 

- Fakat istintak hakimi de kendi
sini sorguya çekti .. Dotrey yolda bir 
tarafa uğramamıı mı? 

- Şimal istasyonundan Etuale git
miş, oradan da Sen Lazar istasyonu
na. Yani lüzumsuz yere aykırı bir 
yoldan gitmiş. 

- Hiç de lüzumsuz değil. Şoför 
nerede? 

- Burada, kalemde bekliyor. O
nunla konuımak istediğinizi söyledi
ğiniz için kendisini alıkoydum. Bili
yorsunuz ya, toförle konuıtuktan iki 
saat sonra milli müdafaa bonolarını 
bize getireceğinizi vaadetmittiniz. 

-Buraya geldiği zamandanberi 
kimseyle konuımadı mı? 

- Hayır. Yalnız istintak hakimi 
Valido ile. 

- Emniyet müdürlüğüne kendi a
yağı ile geldiğinden kimseye bahsetti 

PARA BORSASI 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransız Frangı 
20 Liret 
20 Belçika Frangı 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avusturya •"' 
Mark 
Zloti 
Pengo 
20 Ley 
Leva 
20 Dinar 
Yen 
İsvec kuromı 
Altm 
Mecidiye 
Banknot 

Alış 

617,-
24,-
165.-
165,-

82.-
22-

812-
82.-
93.-
22.-
33.-
22.-
22.-
13.-
23.-
52.-
32.-
31.-

940.-
52,50 

235.-

Satış 

620,-
126,-
167.-
170,-
84.-
23.50 

815.-
84.-
96.-
24.-
36.-
24.-
24.-
14,-
25.-
54.-
34.-
32.-

941 .-
53.-

237.-

Çekler 

Tam yağlı 23,-
Yarnn yağlı 
Yağsız 

KASAR PEYNİRİ 
Yağlı 51.-
Yağsız - .-

ZEYTİN YA Ô I 
Ekstra - .-
1 inci yemeklik - .-
2 inci yemeklik 
Sabunluk -.-

NEBATİ YA<J 

Pamuk tasfiye 30.-
Susam tasfiye 32,20 
Be:ı:ir pişmiş -.-

Eks tra 
Eks tra 
1 inci yumu. 
1 inci ~ert 

UN 
940.-
- .-

72 k. 8 00 
7 !<O 

SORSA 01$1 

ÇAY 

' K~. S 

Canan koluna asılarak yürüdüğü u
zun boylu, iri yapılı genç adamın ku
lağına uzanarak: 

rak: 
- Sus. dedi, beni dinle ve affet. 

.ı'aris üzerine 
lngili:ı: lirı>" 
Dolar • 
Liret 
Belga 
Ccnevrt: 
Leva 

12,06 
620.25 

1.79,45.20 
9,87,71 
4,70.-
2,45,57 

64.47.SO 
1.17.29 

19,21.-
4.24.-
1,97,62 
4.21.-
4,51,40 

Cıwa 
Cin 
Hindiıı 
Seylan 

(Kil"ll'"""' h ... ahilowlir) 
Kş. S 
260.-
-.-

285.-
265.-

360.--,-
350-
360,-

- Çok uzun boylusun dedi. Ve 
ben senin yanında, kocaman gövdeli 
bir çama sardmıya çalışan yeni yeşer
miş zavallı bir sarmaşığa benziyorum. 

Bir zamanlar yeşil bir sarmaşık gibi 
serilen şefkatinle, sevginle beni ~~ 
cakladın, ve küçük bir arzunun peşın~ 
de gördüğün gün dediğini yapara 
bıraktın .. 

Dinle, ayaklarına zavallı bir sa"!'a• 
şık gibi takılmak istemem demiştın·• 
Seninle hulya diye alay etmiştim. ~~ 
ne ayni şeyi söylenıem bana inan. çun 
kü iki yıldır, iri çocuk bakışlı gözle• 
rini gözlerimin içinde sakladım • . ~' 
ayrılık kızgın bir sivi gibi her g~n 
biraz daha hayaleti gözlerime işle~ı: 

Florin 
ÇekoslovakJ 
Avusturya 
Mark 

DEMİR VE ENV Al 
(Kilocram huabit .. dir) 

Kı. S. 

Fikri, onun gözlerine gözlerini iyi
ce yaklaştırarak gülümsedi. 

Zloti 
Penıo 
Ley 63.77,55 

34.96 33 
2,73,30 

10.98 
3,12,37 

Cıımlrk. köı;cbent 
[)nrtköşe. 1Ams. yuva. 
1yhhlık oıilme 

-.-
-.--.-

K$. S 
8.50 
7.75 
8 ,SO 
1.~o 
950 
8 50 

Dinar Potr!'.'1 -.-
Yen 
Çcrnovets 
lsveç kuronu 

Esham 

İt Bankası Mü. 
" ,. N. 
"' " H. 
Anadolu 3 60 

.. 3 100 
Şirketihayriye 
Tramvay 
Bomonti-Nektar 
Terkos 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
İttihat Deiirmencilik 
Şark Merkez Ecunes 

95,-
9.75 
9.85 

26,30 
42,SO 
15.-
23.-

8,30 
14.50 • 

· 2.20.-
9,10 

63,-
• 23.-

8,50 
9,40 
4,20 

Tahvilat 
• c ~ • 

Rıhtım 
Anadolu 1 ve 11 

.. III 
Anadolu mümessil 

Kupon kesik 10 -
43,BS 

Kupon kesile 42.50 
47,15 

İstikrazlar 
Türk Borcu 1 

.. .. il 

.. .. ili 
lstikra:ı:i dahili 
Ergani 

25,65 
23,70 
23.90 
95.-
95.-

ZAHiRE BORSASI 
İstanbul Tecim ve Zahire Borsanında 

dün muamele gören maddeler şunlardır: 

ARPA 
Ymlik çuvallı -.-

BUGDAY 
Sert 

Yumuşak 
Ekstra 
Çavdar 

İç sivri 
Kabuklu 

tç 
Kabuklu 

Oilak 

Trakya 

7,10 

S.15 

FINDIK 

52.20 
-.-

C EV t Z 

- .--.-
TİFTİK 

-..-
YAPAK 

-.-
YON 

Yıkanmış (ııü:ı:) 61.20 

mi? 
- Hayır. 
- Adı neymiş? 
- Nikola. Bir tek otomobili var. 

Otomobili de avluda .. 
Nikol düşündü. Direktörle Moleon 

onu merakla kendisine bakıyorlardı. 
O kadar ki, direktör Gotye sordu : 

- Nikol, bu mesele o kadar ciddi 
mi? 

- Son derece .. 
- Bize malumat ver. Emin misi-

niz? 
- İnsanın bir muhakemeye istinat 

ederek emin olabileceği kadar emi
nim. 

- Ha, demek ki muhakemeye isti
nat ediyorsunuz. 

- Şef, poliste herşey muhakemeye 
ve tesadüfe tabidir. 

- Nikol, çok konuştunuz, anlatı-
nız. 

- Birkaç kelime ile anlatacağım. 
Ve kısaca anlattı: 
- Biz müdafaai milliye bonolarını 

Strazburgdan beyaz köşke kadar ta
kip ediyoruz. Yani Dotreyin bonoları 
cebine koyduğu geceye kadar. Dotre
yin o ıeccyi nasıl geçirdiğinden bah
ıetmiyelim. Cuma aabahı Dotrey, ce
bindeki canimetle metresinin evine 
geliyor. Valizler hazırlanmııtı. Her 
ikisi şimal istasyonuna gidiyorlar, 
tren saatini bekliyorlar. Birden, daha 
malum olmıyan sebeplerden, fikirleri
ni değiştirerek, gitmekten vazgeçiyor-

S'yah çcrnber 
Yuvar1:ık (6 mm ve a~afı 

.. .. (oluklu) 
Siyah ııaç • 
Karfiçe 
Cirıko 

-.-
-.-
16.-
11.50 
10.50 
27.-

DERİ "İşlenmiş .. 
(K ilncram hf'tabil@dir) 

Köaele 

Sığır .. 
Mann 

Elvaı .. 
Beyaz çekme 

Elvan .. 
Beyaz 

r 
r 
t 
I 

' ad 
iL,. 
r .. 

II " 

lt1 s. 
120.-
105,-
115.-
100.-

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

75.-
55.
S0.-
65.-

.. 1 

(V :ı • ,,.am heaabiledir) 

16,50 
12.SO 
12.2S 
28.-

Ks. S 
ıso.-
12s.-
12'i,
ııo.-

ss.-
45,-
90.-
45.-

ııs.-
1s.-
75.-
65,-

Kş S Kş. S . 
Fi yor 
Beya1 .. 
Piyanı 
Sarı 
Galo 
Çamurlu 

t 
[ 

-.-
ltS,-
95,-
54.-
45.-
-.-
20.-

PATATES 

(Kiloıram besabil•dİ
0

r) 
Kı. 1. 

Kaba S,50 
Ekstra Ekstra • 4,SO 
E'· ·- 3.50 

Kı. S. 

SABUN 
Kiloıraın beubileclir) 

Zey . ·ıı.ıtından 

Pirina ·~atından 

1 
[J 

Kı. S. 
24.SO 
-.---.-

SADEYAÔ 
(Kiloıram hHahiledir) 

Urfa Taze 1 
il 

M;rdin,
0 

Diarbeklr _ve ~yarı 
Erzurum. Karı erınmış taze 
Erzurum. Kars erinmenııi taıe 
Vejeta lin Yerli .... 
Trab:ı:on Taze 

-.-
ııs.
ııo.-
60.-
47,50 
35.-
22,-

Kt. S 
67.-
6,
s.

Kı. S 

Kş. S 
25.50 
23.50 
18,-

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

]ar. Saat beşi yirmi beş geçiyor. Dot
rey metresini valizlerle birlikte evine 
gönderiyor. Kendisi de başka bir oto
mobile binerek Sen Lazar istasyonu
na gidiyor. Saat altı .. Bu saatte alıp 
okuduğu akşam gazetesinden zan al
tında bulunduğunu ve polisin kendisi
ni ihtimal ki Garş istasyonunda kol
ladığını öğreniyor. C('binde milli mü
dafaa bonoları ile mi evine dönecek? 
Hayır. Buna şüphe yok. Demek ki 
saat beş yirmi beş ile altı arasında 
bonolarını emin bir yere koydu. 

- Fakat otomobili hiçbir yerde 
durmamış ki .. 

- Demek ki şu iki usulden birini 
intihap etmiş. Ya şoförle anlaşıp pa
keti ona emanet etmiştir .. 

- MUmkün değil. 
- Yahut paketi otomobilin bir kö· 

şesine sıkıştırmıştır. 
- MUmkün değil. 
- Niçin? 
- ÇUnkü otomobile ilk gelen pa-

keti alır. götürür. Bir milyonu oto
mobil kanapesinin altında veya üstün
de kim bırakır? 

- Fakat otomobilin bir tarafına 
saklanabilir ya .. 

Moleon bir kahkaha kopardı. 
- Nikol, amma da şeyler söylil

yorsun? 
Gotye düşünüyordu. Dedi ki: 
- Peki ama, bu para otomobilde 

nasıl saklanabilir? 
- Bir yastığın alt kenarından on 

Kadın devam etti: 
-Hayatında daima senin ayakla

rına zavallı bir sarmaşık gibi takıl
mak istemem. Kalbine yük olmıya 
başladığım gün, ... gözlerinde aksimi 
bulamazsın. 

Fikret genç kadının kolunu kolun
da sıkarak: 

- Seninki hulya. diye cevap verdi. 
Biribirlerine yaslanarak yollarına 

devam ettiler .. 

• 
Aylar geçti. Canan bir gün yolda Fik 

Fikretin sözleri bir çocuk sesıntll 
sevinçli çığlıkları arasında yarım kal· 
dı. Odalardan birisinin eşiğinde k~?1' 
ral kıvırcık saçlr, iri kahverengi goı• 
leri sevinçle nurlu, yürümeye çalı~11 

küçük · bir bebek duruyor, ikisine d• 
gözleri neşe ile parlryarak bakıyord\I· 

Genç adam yüzüne derin bir acınıll 
karanlık gölgesi düşmüş, kapıdan çr rcti boyu boyuna denk.endamlı sarııın 

bir başka kadının. koluna kolunu kap· 
tırmış geçerken gördü. Etekleri hafif 
rü:r.garda uçuşarak, biribirlerine so
kulmuş gibi giden bu çift o kadar dal
mışlardı ki bu küçük ince kadın ha
yaletini hiç farkctmediler. 

Canan gözlerinin kararmasını bir 
dükkan cemının önünde geçirdikten 
sora, incecik vücudu soğuk olmadığı 
halde buz gibi titriyerek, ba~ını onla
rın göle"esine bf'le çevirmeden sendeli-

1_nl~# L.i .v.,. 4 rrl-ı ... v "ffe " ., ' yereK yuruau. 
Ertesi gün Fikret Canandan küçiı1c 

bir mektup aldı. Genç kadın bu küçük 
kağıtt~ "Sakın beni arama, yolun
dan çekiliyorum diyor, en altında da 
h~r zamanki sözünü tekrarlıyordu: 
Hayatında daima ayaklarına zavallı 
bir sarmaşık gibi takılmak istemem,, 
Gene adam, gönlünde hiçbir iz bırak
madan geçen bu küçük çapkınlık ha
disesinin hemen onun kulağına gide
rek, böyle büyük bir' cezaya çarpıla
cağını hiç ummamıştı. Fikret, o küçük 
kadın kalbindeki iradeye §aşarak, 
mektubu asabiyetle avucunda buruş
turdu. Şimdi Canan gözünde daha 
yükselerek, gönlüne her zamankinden 
çok yakınlaşmıştı. 

O günden sonra bütün araştırma
larına rağmen genç kadını bulamadı. 
Cananın yakınlarından onun Anadolu
ya gittiğini işitmiş, fakat bulunduğu 
şehrin ismini hepsi de saklamakta ıs
rar etmişlerdi. 

İki yılın sonunda onun döndüğünü 
öğrendi. 

Bir akşam Cananın küçük beyaz 
boyalı evinin kapısını, genç bir adam 
çaldı. Gözlerinde garip bir nedamet 
ateşi, dudaklarının kenarında acı çiz
giler vardı . Kapı açılınca Cananın in
ce gölgesi sokağa düştü. Genç kadİn 
onu karşısında görünce şaşırarak. 
feryadını solgun dudaklarında elleri
le boğdu. Fikret birden onun küçük 
ince parmaklarını avuçlarında kapıya-

santimetresi açılır ve sonra tekrar di
kilir. İşte bonolar saklandı. 

- Fakat bunun için zaman lazım
dır. 

- Elbette.. İtte onun içindir ki 
Dotrey otomobilin yolunu Etual ta
raflarından uzattı. Siz de buna lüzum
suz ve aykırı yol diyorsunuz. Ondan 
sonra parasının nerede olduğunu bil
diği için müsterih, Garşa döndü. 
Kritik günler geçer geçmez hemen o 
da bonolara yapışacaktı. 

- Fakat kendisinin zan altında bu
lunduğunu biliyordu. 

- Evet ama, isnat edilen suçun ne 
kadar ağır olduğunu bilmiyordu, son
ra vaziyetin bu kadar süratle inki§af 
edebileceğini hiç aklın• getirmiyordu. 

- O halde? 
- O halde şoför Nikolanın otomo-

bili avluda duruyor. Milli müdafaa bo· 
nolannı da orada bulacağız. 

Moleon geviş getirerek, omuzlarını 
silkti. Fakat Nikolün izahatı karşısın
da son derece alakadar olan direktör, 
9oföril çağırttı: 

- Haydi bizi arabanıza kadar gö
türünüz. 

Eski püskü, ötesi berisi kamburlaş 
mış. besbelli Marn muharebesine işti
rak etmiş otomobillerden biriydi. 

Nikola sordu: 
- Motörü salıvereyim mi? 
- Hayır yavrum. 
Nikol kapılardan birini açtı. Solda

ki yastığı aldı, tetkik etti, sonra sağ-

kilmeye hazırlanarak: . 
- Yazık, geç kalmışım, dedi: GehP 

bunları söylemek için, yuvanın yavnl 
kuşu bile olmuş. 

Artık sana, iyi saadet diliyerek ba· 
şımı alıp gitmekten başka çarem yolc. 

, Kapıdan çekiliyordu, genç kad_ının 
eli onu kolundan içeri çekti. Sesınd• 
kırık bir hüzünle : 

- Delisin, dedi; beni de kendi.tı 
gibi vefasız sand111 l.u., 

Eliyle hala gülümıiyen küçük be-
beği göstererek devam etti: k 

- Ve onu, kendi parçanı tanııııa .; 
ta geciktin. :-......... . ~1 Fikret, ilk heyecanla farkedemedıg 
oğlunun, kendi bütün sizgilerini k_~P
mıı kumral kıvırcık başını göğsune 
bastırırken, genç kadın yavaşça kapı• 
yı kapadı. ~ 

Birkaç a,y sonra, ana, baba, og?1 
yolda gidiyorlardı. Fikret oğlunu elın 
den tutmuş, onun sokakta ilk adırn• 
larmı sayıyor, öbür yanındaki gen~ 
karısının parmaklarını avuçlarınd~ ~~: 
karak yürüyordu. Cananın gözlerı bUlı 
yük bir güvenle ışıklı idi. Bir aralı 
kocasının kulağına uzandı, şaka olsuP 
diye: 

- Dikkat et 1 dedi. Bir kUçük sar• 
maşık daha filiz verdi. Ve zannediYC: 
rum ki, sarmaşıklar bu ıcfer çözül~•: 
yecek kadar gövdene kuvvetli sarı ı 
yor. 

Fikretin · gözleri saadetle parlıyor· 
du. Bir elinde bütün gücüyle sarıl~~ 
oğlunun, öbür elinde büyük bir tes '. 
miyetle kendini bırakmış genç karıs~ 
mn parmaklarım kuvvetle sıkara 
yum şak bir sesle: k· 

- Sus dedi, o mukaddes sarına~ı i 
lar ki beni serin bir şefkat. ve sevg 
ile sararak saadete götürüyor. O sa~: 
maşıklar ki, hayatımda olmasalar ~ 
rük bir kütük gibi devrilip çökece1;~ 

Ve üç kişi ana, baba, oğul yo a 
rına devam ettiler. 

=-
daki yastığa baktı. Sağdaki yaıtı~~ 
alt kenarındaki dikiş yeri on san a· 
metro boyunda aayritabii bir ınaJ\Z 
ra gösteriyordu. 

• keSNikol çakısını çıkardı. lpliklerı 
ti ve deliği iyice açtı. l• 

Elini içeriye sokarak araştırın• 
başladı. Dört, beş saniye sonra: 

- Buldum! dedi. rı 
Bir Uğıt, daha doğrus':' bi~. kart~. 

parçası çıkardı. Nikol bır kufilr 
vurdu. . . l'J erıı 

Karton değil de, kart vızıt .. 
de kimin? ıı.ı 

Arsen Lüpenin 1 Arkasında da 
cümleler: . bıJlii· 

"Özür diler, hürmetleriının ka 
nü rica ederim.,, h kab• 

Moleon iki büklüm olınuf. ka ' 
kah gülüyordu. f şe)' 1 

- Aman Allahım, bu ne t~ha uııeri 
dedi. Eski dostumuzun eskı. uNikol. 
gene meydana çıktı. Ne dersın t yeri• 
yüzer bin franklık dokuz kağı1 r şeY 
ne bir adet kart vizit ba.. -~le a• 
değil 1. Nikol, bu herifler ıenı 
lay ediyorlar be 1 

Gotye dedi ki: delfiJİıtl 
- Ben sizin fikriniz~e diyot 

Moleon. Bilakis hadise ı~paı .• ;üt ve 
ki, Nikol şayanı dikkat bır go etmiş· 
anlayış kabiliyeti ile hareket ·rn ıi• 
tir. Efkarı umumiyenin de benı 
bi düşüneceğine kaniim. k drf 

[Ar a»• 
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-----------------------·--------------_; Bugünkü 
Fransız Parlamentosunda Program 

Gürültülü Bir l oplantı 
l>aris, 5 (A.A.) - Saylavlar Kurulunun öğleden sonraki top

~~nt.ısı saatlerce süren bir karışıklrk göstermiştir. 6 Şubat 1934 
ad1selerini tevlit etmiş olan ihtiraslar tekrar canlanmış ve sağ 

Öe sol cenahları biribirine şiddetli hücumlarda bulunmuşlardır. 
Yle anlar ol~uştur ki, gürültü ve patırdı kulakları sağır edecek 

~ereceye gelmiştir. 6 Şubat 1934 de başbakan bulunan Daladier 
ıle İç Bakanlığı eden Frot bir kaç defalar kürsüye çıkmışlarsa da 
\raziyeti aydmlatamamışlardır. Bu celse sağ ve sol cenahlar ara
sındaki vaziyetin vchametini ortaya koymuş ve Fransanın iki 
tnuhasrm kısma ayrılmış bulunduğunu açıkça göstermiştir. 

Mussolini Bir Diyev Verecek 
Roma, 5 (A.A.) - Cumartesi günü toplanacak olan saylavlar 

kurulunun açılması büyük bir alaka ile beklenmektedir. Tahmin 
Cdildiğine göre Mussolini bu toplantıda siyasal durum, Habeşis
tan haııbi ve zecri tedbirler politikası hakkında bir diyev vere
tcktir. 

Yunanistanın Dış Siyasası 
(i Atina, 5 (A.A.) - Başbakan Demircies ecnebi gazetecileri ve 

1§ siyasadan bahsederek demiştir ki: 
.--: Şimdiye kadar takip edilen ve bir parti siyasası olmayıp 

~1llı siyasa olarak beynelmilel taahhütlerimize ve bilhassa Bal-
an paktına ve an'anevi dostluklarımıza sadık kalmaktan iba

ret olan dış siyasaya devam edeceğiz. Bütün devletlerin ve bilhas 
ıa karada ve denizde komşularımızın dostluğunu muhafaza et ~ 
inek istiyoruz. 

SAMVEL HOR'UN NUTKU 

lngiliz Dış Bakam Habeş 
işinden Hiç Bahsetmedi 

:._ londra, 5 A.A - Sir Hor bugün 
l •anı Kamaruında ıu beyanatta bu-
11'-nuıtur: 

Hitlerle müzakere 
,.._trıailiz hükumeti, Hitlerie ıilihla
i . azakdmaıı me.elesini müzakere 
~yeni tef9bbüılerde bulumnuıtur. 
t ·~~t l!alyan - Hal.et h.rfN devam 
ttiaı müddetçe bu müuıkenllere de-
::-ıdan çok bir feY kazamlamıyacağı 
ıl.....~ee1aüfle ıöylemek mecburiyetin
~· Bununla bet..,_ yeni müza
~'!!ler için her fırsattan istifade ede
~~:ı. Hava paktı ve hava ailiblarmın 
~lmaıı her zamandan daha ziyade 
~•tacel bir lü~dur. 

Ham maddeler 
li.-n maddelere malik olmıyan bazı 

~leketlerin encliteleri ve bunlarm 
lı.a lı emniyetleri hakkmda, Sir Hor 
le llu~ ~ veyah~t bir toprak me
ct.!e&i değıl, ekonomik bir mesele ol
.L. h~, ham madc:lel.-in aablmum
~ ~yade satın alnwnaıı meselesi 
~u bahsolduğunu aöyliyerek de
"""ttir ki: 

Mesele tetkik edilmelidir. Hi:kiimet 
lı11 t~-!.L • b'-1.. • d-..J!_ f-1-l:ı ... ~-e 1f nııae mna ııı::ıurr. -at 
~ 11 tetkikin sakin ve ihtiruıız bir ha
~ İç.inde yap.lmaaı l&zun ıeleceği ka. 
tettct;indeyim. Bir harp havuı içinde 
liciia-:1'-ttan hiç bir ıey beldenmeme-

Çi n deki vaziyet 
t-i Sir Hoııır, Cinin finanaal müıkülle-

be dokunan!.c:, demittir ki: 
ç· ltıgili:ı hükUmıetıi, bu huauıt.a bizzat 
~l'l de adhil olduğu halde bütün ali· 
~lann ittiraki olmakıızın hiç bir 
~ hal mümkün olmadığı kanaatin
~ r. Son haberlere ıöre Çin parası
-· diizeltilmeM ıimdiden iyi te
~ Yapmııt.. Bununla beraber Çin 
~ nclalô en mühim bulut ıimal Çin
-- ınuhtariyettir. Japon memurları· 
~ '-Iİyetleri ve Japon lut.aatmm 
).. ~tleri haldundaki raporlar bü • 
1 \ile. ~r endite hasıl etti ve T c.tcyodaki 
J "rılı:ı itıüdeft Japon hükumetinden 
.ıiPon ıiyaauı hakkında malumat iste 

"İ ICendiaine verilen cevapta muhta 
.,._Yet hareektinin tamamen bir Çin 
~e.el~i oldyğu, Japon hükUnıetL 
)il • ~nnali Çindeki menfaatleri do 
~1•ıle, bunu takip etmekte oldu. 
led "e Japonyanın ıüel bir müdaha 
.,... e bulunmak tasavvurunun tama b:" aaılıız olduğu bildirilmittir. 
icat~ henüz çok karanlıktır. Fa • 
~lld flftldiki çin • Japon gÖrüflllele 
dof eıı doatça bir aureti tesviye 
lıiiJc~~iını ümit ediyorum. lngiliz 
tllll \lbaıeti her iki memlekete de de>t1 
~ • lnünaaebetler idame etmek ar 
"'::~dadır. Hakikat ne olursa ol _ 
~ apon nüfuzunun Çin dahili 
f111~&a•nım ve idari itlerinin inkita 
lıil a lllÜeaıir olduğu fikrini vere • 
~- hadiıeler zuhur .,tmiı olma 

aıı dolayı mütee1aifim. 

Çem her layn 1 tal ya 
Lo..ct dostluğunu anlatıyor 

l'a, 5 A.A. - Auaten Çem _ 

berlayn Avam Kamarasında dıt ıi. 
yasası hakkındaki müzakere aıra • 
aında söz olarak demiıtir ki: 

Muaaolini ile İtalyan uluıu ara • 
aında bir tefrik yapmak teıebbüı. 
leri banıı hiçbir veçhile kolaylaı • 
tıracak mahiyette değildir. Muısoli 
ni ve ltalyan milleti bir küldür. 

ÇeımberJayn, ıimdiye kadar biTi. 
birlerine kartı yalnız ıevgi beılemit 
ve hiçbir z.-nan ciddi bir ihtilafta 
bulunmamıt olan İngiliz ve ltalyan 
uluılarının biribiri hakkında yan • 
lıt hüküm vermelerinden müteeı _ 
air olduğunu aöylemiı ve demiıtir 
ki: 

Habeti"ltan, İçerisinde kölelik hü. 
küm ıüren bir memlekettir. Habe. 
tiıtan iyi bir komfu değildir. Ha. 
bet hük\ımeti hudutlannı lüzumu 
veçhile kontrol edecek kuvvette de 
ğildir. 

Akdeniz 
Vaziyeti 
Cebelüttarık, 5 A.A. - Anavatan 

filosuna mensup harp kruvazörleri 
ile, kruvazörler ve torpido muhriple· 
ri bu sabah, ekzersiz yapmak üzere 
hareket etmişlerdir. 

Hut ve Renun kruvazörleri Mader 
adasını ziyaret edecekler ve bu ayın 
on beşinde Cebelüttarıka dönecekler
dir. 

Yine gelecekler 
f lngiliz donanma11nm Cebelüt • 

tarikta bulunan fırkaaı Okyanusa 
doğru bir manevrada bulunmak 
bahaneaile uzaklatınıftır. Bunun 
balyaya karıı Franıız rica ve tet
vikile yapılmıt bir taviz addedil _ 
meıine mevcu~ prtlar içinde im • 
kan yoktur.l 

Londra, 5 A.A: - Cebelüttank 
ta bulunmakta olan harp gemi • 
leri, bir cevelan yapacaklardır. 
ilk hareket edecek gemiler ara • 
aında HooJ ve Renovnda bulun • 
maktadır. Diier harp gemileri • 
nin elraerin bunlardan aonra ha. 
reket edeceklerdir. Bu gemiler, 
ekaeraiz yapmak üzere Atla• Ok • 
yanuaunun boiazdan pek uzalı 
olmıyan bir noktaaına gidecek • 
lerdir. 
Londranın iyi malumat almakta 
olan çevenlerinde bu cevelanın 
yapılmaaından Akdenizin vazi _ 
yetjndeki gerginliğin bir parça 
zail olmuf olduiu netice.ini ia • 
tihraç etmenin doğru olmıyaca • 
iı çünkü bu ekzeraizlerin iter ••
ne yapılma.ıı mutcul •ervialerden 
ibaret olduiu beyan olunmakta. 
dır. 

Eaaaen bu llemiler, Akdenizi terk 
etmekteler iae de Cebelüttarik 
boiazından uzaklafmamaktadır. 
lar. 

İSTANBUL 

18: Lafavorite (opera) plik, 18,45: Ha
b~rler, 19: Dans musikisi (plak), 19,30: 
Gıtar ve Xilofon (plik) 
20: Triyo (keman, viyolonsel, piyano), 20, 
30: Stüdyo caz ve tan,o orkestraları, 21, 
35: San Haberler, Saat 22 den sonra Ana
dolu Ajansmın ,azetelere mahsu5 havadis 
servisi verilecektir. 

BÜKREŞ 

13.05: İonel Cristca orkestrası. 13,40: 
HAb~r. er, 13,55: K1.n&er.n devamı. 14,15: 
Hıb. rıer. 14,30: Kon. er n arkası. 15: Son 
haberler. 18: Radyo orkestra5ı. (Foulds, 
Delibes, Vacner, Lehar). 19: Scizler. 19,15 
Kon e:in arkası. 20: Haberler. 20,15: Söz
le . 20,35: Operadan ver.lecek piyesi na
ki . 23,45: Fr. ve Alm. ca haberler. 24: 
P.i.lı:. 

VARŞOVA 

17,15: Lemberr'den hafif müzık. 17,45: 
Çocuk ara. 18: Hekim öiutleri. 18,15: Si~ 
ir. 18.2J: So .. ran ıantoz tarafından Les 
ıar~ı.arı. 18,50: Spor. 19: Veberın eserle
rin:len trlo konser. 19,30: Aktıialite. 19,45: 
Pli.lı: . 20: Koylü ıorru'arına cevaplar. 20, 
10: Muhtelit sözler. 21,10: Fitelbergin i
dares'nde ıenfon k konser (Haendel, Al· 
drol rf ni, MoZilrt, Rouıısel, Lalo), 21,50: 
Habe . .• r. - Konserin arkası. 23,30: Danı 
muziji. 

BUDAPEŞTE 

17,10: Simi Kurina çinrene orkestrası. 
17,45: Haberler. 18: Spor. bahsi. 19,15: 
Süel konser. 19,55: Konferns. 20,30: Plan
ket'in "Rip van Vinkle., operası (Opera
dan nakil). 24: Fransızca radyo hakkında 
konferans. 24,30: Pli.lı:, 

HAMBURG 

17: Hafif müzik. 18,15: Şiir. 18,30: Muh
telif acizler. 20: Sopran Menzel tarafından 
Rossini, Mozart, Grier, Lortzinr. Bizet 
ve Strauss'un şarkılarından. 21: Haberler. 
21,15: Suman'm eserlerinden konıer. 21,45 
''Gutenberr,. adlı müzikli piyes. 22,30; Ba
ch'm talebeleri tarafmdan bestelenen pj .• 
yano eserlerinden parçalar. 23: Haberler. 
23,20: Brlinden nakil. 23,30: Müzikli ara. 
24: Hafif müzik. 

VİYANA 

18: Çocuklara. 18,30: Salzburrdan nakil. 
Konser. 19,10: Haftanın beden spor haber
leri, 19,20: Turizm, 19,30: Horas'm 2000 
nci doium yıldönumü . 20: Haberler. 20.10 
Olimpiya. 20,40: Caz. 21,30: Haftanın ha
ber icmali. 22: Senfonik konser. 23: Ha
berler. 23,10: Süel bando. 23,40: Sorgula
ra cevap. 23,50: Sokak haberleri. 24,05: 
Siıel konserin devamL 24,45: Kuartet kon-

BERLIN 

17,SO: Yeni müzik. 18: Laypzirden na
kil. 19,30: Sporculara doktor öiiitleri. 
19,46: Aktüalite. 20: Orkestra ile ıopran 
prkılar (Roaaini, Mozart, Thomas, Gri
ec vs.) 20,40: Yenilikler, haberler. 21,15: 
Hende! varyasyonları. 21,50: "Yabancı 

Bahriyeli,. adlı skeç. 22,30: Şen tarkılar. 
23: Haberler. 23,30: Horaa Romalı şair 
(2000 inci doium yd dönümü). 24: Hafif 
müzik. 

KISA DALGALAR 
BERLİN 

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, SS m. Saat 13 - 15.45 : 16, 86 m. 
ve 19, 82 m. Saat 16 - 18 : Gösterilen 
postalardan ikisi: 19,82 m. 25, 29 m. ve 
31, 55 m. 
• Saat 19.15 - 23,30: Gösterilen 2 veya 

üç poıta: 19, 66 m, 25, 53 m., 31, 55 ve 49, 
10 m. 

PARİS 

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

Sinemalar - Tiyatrolar 

* SEHİR TİYATROSU: Saat 20 de 
• (Saz - Caz) opereti. 

* HALK OPERETİ: Saat 20,30 da 
(Sevda oteli) 

* NAŞIT - ERTOÖRUL SADİ HA
LİDE : Bu rece ıaat 20ı30 da 

(Hülleci). 
* YILDIZ: Aılt ıenfonisi. 
"' SARAY : (Kontinantal). 
• SUMER : (Bardad yolu) 
• !PEK: [Şen dul] 
• ALKAZAR: (Korsan ltu:) 
* TÜRK: (Kara yılcı) 
• MELEK: (Kiralık gönül) 
• SIK: Viyana bülbülü. 
• MlLLl: [Altm Zincir) 
• KADIKÖY SÜREYYA: [Kmk Ha

yatlar) 
* ÜSKÜDAR HALE : (Moskova rece
leri). 

"'.AZAK: (Vonder Bar) 

Nöbetçi eczaneler 

Eminönünde Arop Minasyan - Şehre
mininde A. Hamdi - Samatyada E. Rıd
van - Aksarayda Sarım - Fenerde Hü
samettin - Karariımrültte M Fuat -
Büyükadada Mehmet - Heybelide Ta
naş - Galatada Mahmudiye caddesinde 
Mişel Sofronyadiı - Taksimde Taksim -
Kalyoncu ltulufunda Beyoilu - Hamam
da S. Barunakyan - Eyüpte Hikmet ec
zaneleri. 

Davetler, toplantılar 

Kadıköy Aikerlik ıubesinden: 
İstanbul Liman ıirketinde c;al11rrken ay. 

rılmı$ ve ıtimdi nerede olduiu bilinmiyen 
yedek otomobil yarsubay Kemal oflu Ad· 
nanın İstanbulda ise niifuı cüz.danını ala
rak şubeye gelmesi. Hariçte ise bulundu
ğu mahal askerlik ıtubeıi vasnasile adre
sinin bildirilmesi rerektir. 

Deniz Konferansı Yaklaşırken 

İngiltere Donanmasını ihmal 
Ederse Göçüp Gidecektir 

"Gemi Yaptırmamaktan Mühendislerimiz Gemi 
Yapmayı Unutuyorlar Yarın İşçi BulÇ1mıyacağızn 

,\ tı E. R ı ır.A ---
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Londra cleniz konferann açılırken dünya cleniz clevletlerinitı kuvvetleri arcuında bir mükaye•• 

1914 senesinde hem sulbü muhafa
za etmeğe, hem de Avrupadaki siyasa 
buhranından uzak kalmağa azmetmiş 
liberal bir hükümetimiz vardı. Eğer o 
hükumet o zaman "Almanya Belçil ı -
yı istila ve Fransaya hücum ettiği 

takdirde İngilterenin derhal işe müda. 
hale edeceğini kat'i bir lisanla beyan 
etmiş olsaydı Avrupada sulhün daha 
bir müddet için olsun devam edeceği 
muhakkaktı. 

f 
YAZAN: 

bırugge deniz harbi kahramanı 
İngiliz Amirallerinden Sir 

Rocer Keys 

lemiyeceği için tayyarelerimiz de uça
maz. 

H ükCımet hava kuvvetlerimizi, sa
hillerimize tecavüz edebikcek kadar 
yakın bulunan herhangi bir memleke· 
tin hava kuvvetlerine müsavi bir r e
receye getirmeğe karar vermişt'r. 
Demek ki artık işe yaramaz bir h<tle 
gelen gemilerin yerine gemi yaptır
maktan başka tayyarelerimizi arttır
mak için de hayli masrafa girec~jz, 
halbuki devletin daimi sı;.rvet mcnba
ları buna yetebilir mi? 

Maamafih Alman milletinin hissiya
tı ne olursa olsun o zamanlar mille
tin bajında her ne pahaafh• oluraa 
olsun, hatta harple veya harp tehdidi 
ile, Almanyaya büyük bir müstemlike 
imparatorluğu bina etmek istiyen a -
damlar bulunuyordu. 

İşte bu suretledir ki İngiltere, tarih 
te ikinci defa olarak Avrupada kendi 
arzusuna rağmen hiç hazırlanmadığı 
bir harbe sürüklendi. Bununla bera
ber merkezdeki ordunun teşkilatı sa
yesinde derhal büyük bir ordu kura
bildi. İmparatorluğun deniz yollarını 
muhafaza edecek kuvvetli bir donan
maya da malik bulunuyorduk. Her şe
yin tamam olmasına ve silah fabrikala 
rının teşkilatlarının tamamlanmasına 

intizaren toptan, makineli tüfekten ve 
cephaneden mahrum küçük bir ordu 
yenilmek bilmez bir cesaretle düşma
na göğüs gerdi. Evet göğüs gerebildi, 
fakat ne pahasına J 

Büyük Britanya harpten kudreti 
pek yükselmiş bir halde çıktı. Vazi
yeti gayet kuvvetliydi. Geçmiş za
manlarda olduğu gibi donanması dün
ya üzerine hakimiyeti tesise çalışan 
büyük bir devletin yolunu kesmişti. 
Büyük bir (müstemlike) imparator
luğu fütuhatına girişmek için inşa e
dilmiş olan Alman donanması artık 
donanmamız sayesinde bizim esirimiz 
olmuştu. 

Ordumuz da Fransız cenerali Poş
un dediği gibi: 

"İngiliz ordusunun indirdiği balyoz 
gibi yumruklar düşmanı mütareke is
temeğe mecbur etti.,, 

Gene o sıralarda dünyanın en kuv
vetli tayyare filosu elimizdeydi. Borç
larımız çoğaldığı için, mütarekeden 
sonra gayet sıkı bir iktrsada riayet 
etmek mecburiyeti belirdi. Ve iki sene 
zarfında en büyük gemilerimizden bir 
haylisini bozduk. Bu sahada kimse 
bizi takip etmeğe muvafakat etmedi. 

Halbuki diğer deniz devletleri, bu 
sırada bilakis başka gemiler yapmak
ta idiler. Deniz devletleri bir deniz es
liha yarışının önüne geçmek için 1921 
senesinde Vaşingtonda bir konferans 
yaptılar, zırhlı ve tayyare gemileri 
hakkında bir uzlaşmaya varabilmek 
için İngiltere büyük feragatlerde bu
lundu. Fakat imparatorluğun muvasa
la hatlarını müdafaa için istediğimiz 
kadar kruvazör ve torpito muhripleri 
yapmak istediğimizi ısrarla bildirdik. 

Buna itiraz olmadı. Donanmamızın 
mes'uliyeti ve vazifesi diğer devletle· 
rin donanmalarına terettüp eden vazi
feden pek üstün olduğu kabul edildi. 

Fakat vaziyetimiz ne merkezdedir? 
1930 senesinde iktidar mevkii sos

yalistlerin eline geçmitti. Diğer bir 
deniz konferansı toplandı. Donanmala 
rını zayıflatmak istemiyen Fransa ve 
İtalya bu konferanstan çekildiler. 
Londra deniz muahedesi kruvazörle
rimizi elliye indirmekle kalmadı, ayni 

zamanda bize muahedenin meriyet 
müddetince eskiyecek ve çürüğe çıka
cak olan gemilerimizin ancak bir kıs
mını yenilemek .müsaadesini verdi. 

Bunun neticesi §Udur: 
Gelecek sene on dört kruvazör ve. 

kırkı müteetıviz torpito muhribi işe 
yaramaz Gir hale gelecek ve bunları 
bozmağa mecbur olacağız. 

Bundan başka, hava filosu, kuman
dasındaki ikilikten, sıkıntı çekmekte
dir. Gerek mahrukat, gerek diğer lü
zumlu maddelerin stoklan kafi dere
cede değildir: hoş, adamları da lazım
gelen meziyetlere malik değildirler 

ya. 
Ordumuz, 1914teki ordunun ancak 

bir gölgesidir: tayyareciliğimiz de, di
ğer milletlerin tayyareciliğine nispe
ten ancak altıncı derecededir. 

Hüklımet, yeni neşretmiş olduğu 
"Beyaz kitap,, ta, bu vaziyeti iyice 
anlaml} bulunduğunu açıkça göster-
miştir. ' 

Bu kitapta hükumet harp çıkarsa 
"Deniz ticaret yollarımızı, eskiden ol
duğu gibi gene ilkönce bahriyemizin 
müdafaa edeceğini., söylüyor. Bahri· 
yemizin vazifelerini bugünlerde hatır
latmak tam yerinde bir iştir. Çünkü 
deniz ticaret ~ollarımız işgal edilir
se memleketimızin yiyecek bulmasına 
bile imkan kalmaz. Benzin ve yağ ge-

1889 da gr111ilerin\i~p deniz yolla
nmızı müdafaaya kafi gelmiycceğ ni 
anladığı zaman hükumet deniz müda
faası için bir kanun çıkartmıştı. O 
zaman bir istikraz yapılmıştı. Bugün 
niçin gene o çareye baş vurulmas.n? 

Şurasını da hatırlatmak doğru olur: 
Gemi yap ılırken sarfedilen paranın 

yüzde 85 i işçi gündeliği olarak veri
lir. İnşaat atölyelerinin civarında bin· 
lerce işsiz vardır. Onlara bir iş bul
mak kabil olmadığı için sanatlarını U• 
nutuyorlar. Böyle giderse yakında kü
çük mikyasta inşaat için bile usta iş· 
çi bulmağa imkan kalmıyacaktır . 

Tarihin tekrar edegeldiği derslere 
kulak vermez de bahriyemizi. impara
torluğun muhtelif parçalarını birleş· 
tiren yolların, deniz yollarımızın mü
dafaasını ihmal edersek biz de deniz 
kudretile yükselmiş ve bu kudreti 
kaybedince kendileri de göçüp gitmiş 
nice nice devletlere döneriz. ( 1 ) 

(1) Osmanlı devletinin ekonomik inkıra:ıı 
başlangıcı da Akdenizin buyiık deniz dev
leti olmak vasfını kaybetmesi ile başlar. 

Yağmur Ve Fırtına 
Lodostan kurtulduk derken 

Karayele çattık 1 

Evvelki gün şiddetini kaybeden lo- 1 
dos fırtınası, dün öğleden sonra yeni
den hızlanmıt. akpm üzerine doğru 
şiddetli bir yağmur başlamıştır. Bun
dan sonra hava, yine değişmiş, lodos 
karayele dönmüş. denizde yeniden ha 
zı tahribat yapmıştır. Akay ve Şirke
ti Hayriye wpurları. öğleden sonraki 
seferlerini bu yüzden yine güçlükle 
yapabilmişler, Moda ve Kadıköy sa • 
hilleri ile Usküdar, Harem iskeleleri 
suların kabarmasından zaraı görmüş
tür. Harem - Salacak seferleri aksadı
ğı için bu iskelelerin yolcuları Uskü
dar ve Haydarpaşaya çıkarılmıştır. 
Fırtına yüzünden bazı dıprı postaları 
da yapılamamıştır. Dün Mudanyaya 
gitmesi icap eden Kocaeli vapuru li
mandan ayrılmış, fakat Bozburundan 
geri dönmeğe mecbur kalmıştır. lı:mit 
ten gelmesi beklenen Ayten vapuru
nun limandan ayrılamadığı telgraflıa 
Denizyolları idaresine bildirilmiştir. 
Ayten hava düzeldiği takdirde ancak 
bugün gelebilecektir. Oğleden sonra 
şiddetlenen fırtına yüzünden limanda. 
ki yükleme, boşaltma işleri de bir hay
li aksamıştır. 

rBaştarafı birincide] 

Bir vapurun yede • 
iindeki duba battı 

Korono Brino adında bir Italyan 
vapurunun Karadenizde fırtınaya tu
tularak güçlükle Burgaz limanına sı
ğındığını yazmıştık . Uç gün evvel 
Köstenceden hareket eden Korona 
Brino, yüksek dalgalarla mücadele et
miş, geri dönmek imkanını bulamadı
ğı gibi, ileri gitmenin de çok tehlikeli 
olduğunu sezmiştir. Gece yarısından 
sonra Burgaz açıklarına gelen gemi, 
telsizle imdat istemeye başlamıştır. 
Gemi Kurtarma Sosyetesinin iki gemi. 
si hemen tahrik edilmiş, yardım için 
Karadenize çıkanlmıştır, Bu esnada, 
lıin bir müşkülatla Burgaz limanına 
giren gemi selameti bulmuş, fakat ken 
disine bağlı bulunan içi eşya dolu !::>u· 
yük bir duba dalgalara karışmrııtı r. 
Kurtarma gemilerinin iki gündenberi 
yaptıkları sıkı araştırmalara rağmen 
duba bulunamamıştır. Dubada çok de 
ğerli eşya yüklü olduğu haber veril -
mektedir. Korina Brino, henüz fırtına 
dinmediği için Burgaz limanındadır. 
Kurtarma gemileri dün limanımıza 
dönmüştür. 
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Habeşler Makalleye ilerlerken 

leyi açrkça Habet tehdidi altmda gös
termelerine ve cephe vaziyetlerinin 
nihai neticeler venneıi muhtemel çe
tin bir meydan muharebesini yaklaı
trrmış bulunmalarına müvazi olım bu 
İ ngiliz hassaıiyeti, lmpartor ve veli
aht ordularının kudreti tecrübe edilin 
ciye kadar, Akdeniz gerginliğinin bü
tün şiddetiyle devamını ı~ndrarun is
temelcte ve bunda menfaat ummakta 
bulunmaıına delalet eder. • 

Fransız gazetelerinde sulh şartlan 
ettrafında bazı tahmini« yapılmakta 
ve birtakım ihtimaller ileriye ıürül
m~ktedir. Bunlan esaı tutarak yapb
ğ mız haritaya bir göz atmak gerelc 
Habeılerin, gerek İngilizlerin ve ge. 
rekse Uluslar Kurulunun böyle bir 
tHdifi, düne kadar müdafa ettikleri 
prensiplere uygun bulrruyacaklannı 
anlamağa kafidir. Son telgrafları ve
riyoruz.] 

1 • Sulh projeleri 
Faris, 5 A.A - Eko dö Pari gaze

tesi hazırlanmakta olan sulh projesi
nin esaslanm şöyle tahmin ediyor: 

1 - Habeşistana İtalyan Eritresin
den bir liman verilmesi, 

2 - Aksum Habeşistana kalmak ü
zere hudutta hafif tashihler yapılma
sı, 

3 - Sekizinci arzı şimalinin güne
yindeki illerin yani Ogaden ve Köte
ranın İtalyaya terki İngilizlere göre 
batıda İtalyan topraklarının hududu, 
kırkıncı tulü şarki ve Fransızlara gö
re de otuz sekizinci tulü şarki derece 
si olacaktır. İtalyanın büyük göller 
bölgesi ile irtibat peyda etmesi mese
lesi mevzuu bahsedilmektedir. 

4 - Habeşistanın diğer kısımları, 
müstakil kalacak ve bizzarure beynel
milel bir rejim altına konulmıyacak
tır. 

Neçaşi Cenevre ile bir yardım mua
hedesi akdedip etmemekte serbest o
lacaktır.,, 

İngiliz projesi (?) 
-

• (Battarafı birincideJ 
~----------------

zakerelerin istinat edeceği esaslar 
Roma ve Adisababa hükümetleri ta
rafından kabul edildiği takdirde, iç
timaını geri bırakması ihtimali mev
cuttur. O zaman Milletler Cemiyeti 
Konseyi fevkalade olarak toplantıya 
çağırılacak ve konsey anlaşamamazlı
ğın halli meselesini henüz feshedilme
miş o~an Beşler komitesine sevkede
cektir. 

Hor - Laval ko-

nuşmasma doğru 

Londra, 5 A.A. - Baldvin, dün 
Sir Samuel Hor'u kabul etmiştir. İki 
devlet adamının önümüzdeki hafta 
tatili sırasında Sir Hor ile Laval a
rasında yapılacak görüşmenin mev
zuu ne olacıağını görüşmüş oldukları 
sanılmaktadır. 

Sir Hor'un, İngilterenin hattı ha
reketini bugün Avam kamarasında 
izah etmesi ihtimali vardır. 

Matemli bir yılbaşı 
Roma, 5 A.A. - Resmi bir beyana· 

ta göre, bu sene yılbaşında sarayda 
kabul merasimi yapılmıyacaktır. 

Eski başkumandan 
Roma. 5 A.A. - Dün akşam Na

poliye gelen Mareşal dö Bono'nun 
bu akşam Romayı gelmesi beklen
mektedir. 

3 ·Askeri vazivet 
İtalyan tebliği 

Makalle, 5 A.A - Stefani Ajansın
dan: 

İtalyan uçaklarının keşiflerinden 
kaçınmak maksadile Habeılerin an
cak gçceleyin ilerlemekte oldukları 
ve Aşiyangi gölünün yakinlerinde 
Ras Kassa kuvvetlerinin önemli bir 
toplantısı müşahede edilmiş olduğu 
son günlerde hab~r verilmişti. 

Bugün öğrenildiğine göre, cephe
deki Habeş kuvvetlerinin içerisinde 
impJlratorun ve veliahdın da munta
zam kıt'aları bulunmaktadır. 

Habeşler, İngiliz mamulatından 
mitralyözler, modern tüfrkler ve dağ 
toplarile mücehhezdirler. 

Büvük taarruz basladı mı? 
Cibuti, 5 A.A - Röyter Ajansı mu 

habirinden: 
Henüz teeyyüt etmeyen bir habere 

göre, Habeşler, dlin akşam, karanlık· 
tan istifade ile, Makalle cenubunda 
ilk ciddi bir turuza geçmişlerdir. Taf 
ailat yoktur. 

Habeş ordusunun planı? 

Londra, 5 (A.A.) - Fransız - in. 
giliz eksperleri, Italyan - Habeş hu
dutlan boyunda bazı tashihat yapma 
nın ve ltalyaya, işletilmek üzere açık 
bir bölge tahsisinin muvafık Q:acağı
nı teslim etmişlerdir. Buna karşılık 
Habeşistana da, Krzıldenizde bir mah
reç verilecektir. Fransız ve Ingiliz eks 
perleri arasında çok onemli fikir ayrı
lıkları varsa da bu aykırılıkların La
va) iı!e Sir Hor arasındaki mülakattan 
önce bertaraf edileceği umulmaktadır 
lngilterc, Adua §ehrinin ve bununla 
Eritre arasındaki Agamc bölgesinin 
Italyaya verilaı.csioi kabul etmekte -
dir. Yine İngiltere, Danak~l ilinde u - Tigre, cephesi, 5 A.A - İtalyan 
fak bir hudut değişikliğine de itiraz et ve Habeş orduları arasında, akşama 
miyecektir. Kıymetsiz bir CjÖlden baş sabaha bir çarpışma beklenilmekte
ka bir şey o1mayan Ogaden de, Ital- dir. Hali hazırda, kuvvetli bir Habeş 
yan Somalisine bağlanacaktır. ordusu Semiyen'de toplanmış , daha ö-

Işletilmek üzere ltalyaya açık bu- nemli bir ordu da Makalleye doğru 
lundurulması tasavvur edilen belfe- ilerlemektedir. 
nin hudutları Doğuda Ogaden ile n- Habeşlerin planı, Semiyen'e hücum 
giliz Somalisi arasındaki şimdiki hu- ediyor gibi görünerek, İtalyan kuv
dutlar ve Batıda Tana gölünden baş- vetlerini Makalle bölgesinden uzak
layarak İngiliz Kenyasile İtalyan !aştırmak veyahut Makalleye hücum 
Somalisinin birleştikleri noktaya ka· ediyor gibi görünerek, Setit istikame
dar devam eden bir çizgidir. Bu plan tinde bir çevirme hareketine teşebbüs 
da, İtalyanların, Sudan hudutları bo- etmektir. 
yundaki Habeş topraklarına soku]- İtalyan kuvvetleri ve bilhassa yer
mamalarına itina edilmiş okluğu kay- liler Habeşlerin kurmakta oldukları 
de şayandır. pusulardan son derecf bizardırlar. 

A ~ =============================:=::::::::::::-:::::::::::::::::::::::::=:================= 

MAHALLEBı 
İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 

ve 

ÇORBAYI 

HASAN 
Özlü Unlarile 

yapınız. Hasan yulaf, pirinç, pata 
tes, beyaz mısır. arpa ve badem 
türlü özlü unlarile yapılan sütlii 
mahalleblye bir parça irmik karış· 

tırınız. Hasan buğday nişastası ı 
özlü unu suda şekersiz pişiriniz. 

Üzerine pekmez koyunuz. H asan 
rnercimek, bezelya, yulaf, patates 
özü unlarile çorba ve püre yapınız: 
nefasetlerine doyum olmaz. Hasan 
özlü unlarile çocuklarınızı besleyi
niz. Tombul tombul, fıstık git-; 
olurlar. Hasan çavdar özü unile 
ekmek yapınız. Çok lezzetlidir 
Mutlaka H:ısan markasıpa dikkat 
ediniz. Hasan özlü unları nefaseti. 
ni on sene muhafaT.a eder. Daima 
tazedir. Hiç kurtlanmaz. H iç bo· 
zulmaz. 

Hasan deposu: 

Ankara, İstanbul. Beyoğlu 

' 1 

1 
i 

D. No. Semti ve mahallesi 

406 Büyükada 

422 Büyükada Cami 

425 Büyükada Yalı 

489 Büyükada Karanfil 

1612 Kuzguncuk 

1639 Fener Tahta Minare 

1647/ 1 Büyükada Yalı 

2936 Galata Kemankeş 

3435 Kasımpaşa Hacı Ahmet 

5680 Üsküdar Selami Ali 

6866 Heybeliada Yalı 

6973 Büyükada Yalı 

7107 Kadıköy Osmanağa 

7583 Feri köy 

7585 Feri köy 

Sokağı Emlak No. Cinsi ve hissesi Hisseye göre 

E. Doğramacı Y. Do· 
nanma 
E. Çakır çıkmazı Y. 
Çakır Manav 
E. Aya Dimitri Y. Zağ· 
nospaşa 

Hacı kalfa 

90 metre arsanın ta
E. 8 Y. 20 mamı 

Y. 14 ada 85 89,50 metre arsanın 
Parsel 67 tamamı 

63,5 metre arsanın 

E. 17 Y. 37 tamamı 

Ada 210 Par- 597 metre arsanın 

tamamı sel 3 E. 7 Mü 
E. İstirati kalfa Y. Ahşap hane ve bah-

45 çenin 28-144 his. Tomrukağa 

Köprübaşı E . 12 Mü. Y. 42 Kagir hanenin 1152-
15360 his. 

Türk oğlu ve Mehmetçik 9 - 19 36 metre arsanın 

589121-663552 hiı. 
Leblebici ve kahveci E. ve Y. 3 ma- Yanındaki bef No. 
çıkmazı hallen 3 ve 32/ 2 lu dükkanın havası-

E. Papas köprüsü Y. 
Kurtuluş deresi 

E. Papas Y. Selamet 

E. Yalı Y. Ay Yıldız 

E. Kostantin Y. Meh
metçik ve Palamut 
E. Çavuşbaşı iskelesi 
Y. Başçavut 

Baruthane cad. 

Baruthane cad. 

E. 7 / 9/ 11/ 13 
Y. 337/ 339/ 

341/ 341-1/ 343 
E . 18 Y. 26 

E. 38 Y. 72 

10-22 mahal
len 12 

E. 13/ 13 Mü. 
15/ 15 Mü. Y. 

14/ 16/ 18/ 20 

nr müıtemil kagir 
dükkan ve üsütnde 
odaların sırf mülk 
mahallin 346· 1728 
ve vakıf mahallin 
17-30 his. 
355 metre arsanın ta 
mamı 

Bahçeli ahşap hane
nin tamamı 
Ahşap dükkin ve o
danm 1-4 hiı. 

Ahşap hanenin 900-
6048 his. 
Kagir dört dükka
nın 18-48 hiı. 

E. 135 Mü. 95 metre arsanın 

Harita 11 1-2 his. 
E. 136 Mü. 144,73 metre araa-

Harita 10 nın 1-2 his. 

muhammen J{. 

200 açık 
artırma 

150 " 

254 " 

600 " 

80 " 

75 .. 
96 .. 

1000 kapalı 
zarf 

888 açık 
artırma 

300 .. 
250 H 

50 .. 
2160 kapalı 

zarf 

50 açık 

artırfl-A 

75 " 
Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle aatıta çıkarılmııtır. İhaleleri 16°12-935 tarihine 
eden Pazartesi günü saat 14 tedir. Satı§ münhasıran gayri mübadil bonoıiledir. 

teaadüf 

Satılık Piyano 
KISA KUYRUKLU - Seyahat do- Dr. İHSAN SAJ1İ --· 
layısile .fiyatının dörtte birine ace- CiO"OKOK AŞ: Si 
le satılıktır. Maçka Palas 1 nci ka- 1 Belsoğukluğu ve ihtilatlarına karşı 

11İp•ı•1•5•n•u•m•a•ra11İy•a•m•ü•r•ac•a•a•t...... pek tesirli ve taze aşıdır. Di vanyo-
1 u Sultan Mahmut türbesi. No. 113 

Beşiktaş İcra dairesinden: 
Bebekte İtalyan Cjiftliğinde oturan 

Foti Domenikoya: Be iktaşta tram
vay caddesinde 74 No. lu kereste ma-

HERVEA 
Çay yerine kaim-

dir.Çay yerine "Her- • 
vea,, tabir edilen ve • ı ! l ' 

fazla miktarda idrar ~ ~ , ·~ 
veren nebat hulasa- ııı 
sını aldığınızda hamı 

zı bevli ihraç ve uz-
viyetinizde kuvvet • 
hissedecek ve bil- rıi'.I 
hassa: 
Romatizma a~rılarından 
kurtulacaksınız. Her nevi tafsilat 
ve ıipariş için Galatada Voyvoda 
caddesinde Ünyon hanında 49 nu· 
marada B. Tubiniye müracaat. 

' i l 
I • 

-

TÜRKiYEDE 

"HERMES BEBi,, 
Portatif yazı makinaları temsil hakkı 

Merke:ııi lıviçrede " IVERDON,, ıehrinde bulunan E . Paillard • • 
Şıi. A . Şti . mamulatından olan " HERMES,, markalı yazı makinale.rı
nın 15 i lı: inciteırin 935 tarihinden ittbaren Türlı:iyede aataı hakkı ile 
mümeaainiği münh~ııran t icarethanemize tahıiı edi!ditffti muht~P' 
halka ha ber vermekle kesbi teref eyleriz. 

Bu fabrikanın yazı malı:inalan yani " HERMES Standart., modeli P!>!. 
la t if " HERMES 2000,. modeli ve ezcümle yazı malı:inaıı ıan'atinde :ı•· 
rafe t ve metanetile töhret bulan 

"HERMES BEBi,, 
modeli, münha11ran ticarethanemiz tarafmdan .. tılmaktadır. 

1 ''HERMES DEBi imıinden biliıtifade, Hennea fabnkaıı müme.,ili 
ııfatile p iyasada _ icrası mümkün olmıyan _ ıiparitler toplanmağa te • 
tebbiiı edenlerden ve t icarethanemiz ve bila har a iıimleri ila n e d ilecek 
eınaf vasıtalarından l'ayri, herhangi bir taraftan " H ERMES BE BI,, Y~ 
zı m akinalan aahtı hakkında yapılacak tekliflerden içt inap etme•• 

1 muhterem ha lktan r ica olunur. JOZEF V . OJALVO 
i: T ahta _ Kale Prevuayanı Han 43, Iıtanbul ~ 
1 

Böylece tayin edilmiş olan bölge
nin hudutları içerisinde İtalya göç
men yerleştirmeğe ve ticaret ve zira
at yapmağa mezun olacak, lakin bu
ralarda siyasal otorite Habeş impara
toruna bırakılacaktrr. Buna karşılık, 

Habeşiıtma, Eritre i<jeriıinden bir 
geçit ve Kızıldeniz üzerinde Asab'da 

ğazasında Prodoromos Borborogluna 
temlik edilmiş 18. 8. 930 t arihli bir 
kıta senet mucibince. borcunuz olan 
99 liranın temini istifası zımnında 

mutasarrıf olduğunuz Bebekte Ayaz
ma sokağında 8 No. lu hanenin 1/ 5 
hissesinin ihtiyaten haciz altına alın

ması hakkında Betiktaş Birinci sulh 
hukuk mahkemesinden verilen 28. 10. 
935 tarih ve 35/ 73 sayılı haczi ihti
yati kararı berayı tebliğ ikametgahı

nıza gönderilmiş ise de Acemistana 
gidip halen nerede ikamet ettiğiniz 

meçhul bulunduğundan bila tebliğ 

iade kılınmış ve istek üzerine ilanen 
tebligat icrasına karar verilmiş oldu
ğundan haczin istinat ettiği sebebe 
bir itirazınız varsa ilan tarihinden 
itibaren bir ay zarfında ait olduğu 111111•••••••••••••1 ~, mahkemeye müracaat etmeniz tebliğ 

Posta kutusu: 1139 Galata. 
Londra H. J. LEE müstemlek!t 

mUstahzaratr. İhracat ve ithalat 
müessesatı. Türkiye mümessili • 
Sark Merkez Ecza deposunun bü
tün şubelerinde de satılmaktadır. 

Şirketi Hayriyeden: 

bir mahreç verilecektir. 

Fransız projesi ( ? ) 
Fransaya. gelince, o, İtalyan kuv

vetlerinin bugün itgali altında bulu
nan bütün Tigre bölgesinin İtalyaya 
bağlanmasına taraftardır. Ayni za
manda Danakil'de İtalyanın lehine ya 
pılacak hudut tashihinin, İngi1izlerin 
teklif ettiklerinden daha geniş ölçiı
de olmasını istiyor. Ogadenin de hal 
yaya verilmesine razıdır.Fransa, bun
dan başka işletilmek üzere İtalyaya 
açık bulundurulacak bölgenin hudut
ları hususunda İngiltere ile ayni fi. 
kirde ise de, bu bölgenin, Habeş im
paratorunun siyasal hakimiyeti altın
da bırakılmakla beraber, Adisababada 
oturacak bir İtalyan vali muavini va
sıtasile İtalyan idaresine tevdi olun· 
ması mütaleasındadır. Asab limanının 
Habeşistana terki bu tesviye planı· 
nm muvaffakiyetle tatbiki için en e
saslı bir şart telakki edilmektedir. 

Proje İtalyaya verilmiş mi? 
~--;._~~.;.__....:._ __ ~~--~--- : 

Paris, 5 A.A. - Zannolunduğuna 
göre, Laval, tasarlanan teklifleri, diın 
akşam İtalya büyük elçisine sunmuş
tur. İngiliz ve Fransız eksperlerinın 
bu hususta tam bir uzlaşmaya varma
dıkları sanılıyor. 

2. Zecri Tedbirler 
Ambargo işinden he
nüz vazgeçilmemiş 

Cenevre. 5 A.A. - Bu ayın 12 sin
de toplanması mukarrer olan 18 ler 
komitesi toplantısının tehiri mevzu- ı 
ubahis olmadığı söylenmektedir. 

Bununla beraber bu komitenin 12 
ilkkanundan evvel müzakerat yapıl
•ası imklnı hisıl oldueu ve bu mil· 

ALTIN GÜL 
DANS MA TiNELERi 

Bayan LEYLA 
AZERBAYCAN 

Heyeti tarafından milli oyunlaı 
koJl)ediler ve eğlenceler. 7 Birinci 
kanun cumartesi gününden itiba
ren saat 5 te ve matine ve pazar 
günü saat 2 den 24 e kadar Beyoğ· 
lu, Tepebaşı, İngiliz sarayı karşı
sında Hacopulo han No. 51 . Ayrı
ca her gün saat ( 12 - 24) e kadar 
dans dersleri. 

Temizleme kudretinde -Eşsiz olan 

MiM 
Sabun deği l dir. Madeni, nebati bir 
terkiptir. Cildi yumuşatır. Koku 
ve kir bırakmaz. Tecrübe ediniz. 
Deposu: Galata, Balıkpazar Şarap 
iskelesi No. 50/ 2 Tel. 43973 

GAYET 
MÜHiM 

Paris mamulatı, H. Villette labo· 
ratuvarının yeni bir keıfi 

SANOGYL 
Piore, Jenjevit ve Stomatit gibi 
ağız ve diş hastalıklarını ve mik
roplarını imha ve tedavi eden diş 
pastasıdır. Lezzeti hoş. her eczane 
ve depolarda satılır. Diş tabibinize 
soru~uz. 

makamına kai molmak üzere ilan olu
nur. (17350) 

-----------------------~--------------------
Jandarma Genel komutanllğı An

kara Satınalma komisyonundan: 
1 - Aşağıda yazılı ecza ve alfıt Jandarma genel ko

mutanlığı Ankara satrnalma komisyonunca kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

A - Bir kilosuna otuz lira değer biçilen yüz elli kilo 
komprime kininin eksiltmesi 23-12-935 pazartesi günü 
saat 15 te yapılacak ilk teminatı 3 3 7. 5 O kuruştuF. 

B - Topuna 5700 lira kıymet. biçilmiş olan 230 çeşit 
tıbbi eczanın eksiltmesi 24-12-935 salı günü saat 15 te 
yapılacaktır. İlk teminatı 427 50 kuruştur. 

C - Sekiz tanesine toptan 10500 lira değer biçilen 
ikisi büyük altısı küçük etü eksiltmesi 25- 12-935 çarşam
ba günü saat 15 te yapılacak ilk teminatı 787 50 kuruş
tur. 

2 - Her üç şartname parasız olarak her vakit komis
yondan alınabilir. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenJerin kanun ve şartna
mede yazılı belge ve ilk teminatı makbuz veya ·banka 
mektubu tekliflerini en geç eksiltme vaktinden bir sa
at evvel komisyona vermiş olmaları. ( 3561) ( 7684) 

Siyasal Bilgiler Okulu Satınalma 
komisyonundan: 

Okulumuzun ekmek kırıntısı ile fazla kalan yemek ar .. 
tıklannın açık müzayede ile talibine ihalesi kararlaştırıl
mıştır. İsteklilerin şer::aitini görmek için Yıldızda okul i
daresine ve m üzayedeye iştirak için 9-12-9 3 5 pazartesi 
günü saat 15 te Fındıklıda Güzel San atlar Akademisi 
yüksek mektepler muhasebeciliğinde toplanan komisyo
na müracaatları lüzum u ila nolunur. ( 7668) 

Harem iskelesinin geçit yeri fırtınadan yıkılmıştır. Bu ıe~P
le vapurlar şimdilik bu iskeleye uğramıyacaktır. Tamirat bıtı.n· 
ce aynca ilan edilecektir. 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

175 metre mik'abı kum (350 kuruş metre mik'abı 
120 metre mik'abı çakıl (400 kuruş metre mik'abı 

-, 
41 Ton çimento (Tonu 23 lira) . . . A ıııı 
Nişantaşında yapılacak kenar kaldırımları ınşası ıçın laz

1 olan ve yukarıda mikdarlan muhammen kıymetleri yazılı bu U• 

nan üc türlü malzeme açrk eksiltmeye konulmuştur. Şartnaf!le 
ve keşif evrakı Levazım Müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye gı~
mek isteyenler 2490 N o. lu arttınna ve eksiltme kanununda yazı 1 

vesika ve 152 lira 77 kuruşluk muvakkat teminat makbuz ve~~ 
mektubile beraber 20-12·935 cuma günü saat 15 de Daimi En~) 
mende bulunmalıdır. {B) (77 ~ 

Mezat işleri müdürlüğü eşya şubesine satılmak üzere Halit 
tarafından getirilip 3556 numaraya teşhir kaydettirilen A radr.<: 
va açık arttırmada isteklisi çrkmayarak satılamamıştır. llan gunu 
lemecinden itibaren on beş gün içinde sahibi gelip radyOS~~) 
kaldınnad1ğı takdirde satılacaktır. (B) (7'1__. 

Mezat işleri müdürlüğü eşya şubesine satılmak üzere Avni~: 
rafından getirilip 3824 numaraya kaydettirilen bir t ablo açık a ak 
tırmada sahibi üzerine kalmıştır. tlan günlemecinden başlı~r de 
0n beş gün içinde sahibi gelip tablosunu kaldırmadığı tak ;~S) 
satılacaktır. (B.) . (7 ~ 

lstanbul Liman işleri Genel Direk
törlüğünden : dı· 

İdaremiz servislerinde hiç m ünhal vazife bulu":~:ca· 
ğından her ne suretle olursa olsun beyhude yere mu bfl" 
att e bulunulmaması ve münhal vuku unda me~ur ·ıdit+ 
ması icap ederse ayrıca gazetelerle ilan edileceğı bı 
lir. ( 7694) 
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--·1~ Dünyanın en tanınmış otomobil fabrikalarından·--~ 

MERCEDES -BENZ 
. 

Fabrikasmıf) Türkiye Umumi Vekilliği bir kaç aydanberi 

Şirketimize verilmiştir. 

Her nevi IUka binek otomobilleri, mazot yakan son sistem dizel motörU 
ile mUcehhez kamyon, otobUa ve itfaiye arabaları, arazözler ve bunlara 
aid yedek malzeme siparltl kabul olunur. 

YAMAN KOLLEKTiF ŞiRKETi 
istiklal caddesi 32, Ankara, Telefon: 2052/1972 

istanbul yazıhanesi: 
Alüminyom Matra Fabri~ası, Telefon· 42o24;49082 

PAK YAGCI 

S. HA YALOGLU 
iıtaobul Bahkpuar udde11 No 10 

TELEFOn : 21530 
Ya§ meselesi halledllml,tlr. 

Ticarethanemde aatılan b lümum 
malların pak ve hıleaiz olduğunu aure
ti kat' yyede temin ederım 

1 Klnunuenel 935 den itıbaren ha- · 
lıhaz rdaki fıatlara zam yapmakaııın ° 0 

10 tenzilit yapacat:mı an ıle bır defa 
tetrifleri menfaatleri ıktıı.aaındandır 

9828 

Devlet Demiryollan ve Limanları 'işletme 
Umum ldareai ilanları 

Muhammen bedeli 27 564 lira olan yük ve yolcu va
gonları yedek aksamı 16 İkinci Kanun 1936 Perşembe 
tünü saat 15,30 da Ankarada İdare binasında kapalı 
2arf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2067 ,30 liralık muvakkat 
te~at ile ,kanunun tayin ettiği vesikala,.ı;ı. y,e t~klifj~rini 
IYnı gün saat 14,30 a kadar komisyon .reisliğine verme
;ri lazımdır. 
Şartnameler 135 kuruş mukabilinde ~nkara ve Hay

darpaşa veznelerinde satılmaktadır. ( 7 5 8 O) 
9940 

Deniz Levazım Satınalma komis
yonundan: 

Mikdan Tahmin Rıl. M Teminırt Eksiltme Gün Saati 
Heybeliade-

Siit: cWıi ... t ve 

llılebe için. 10.000 Kc. 1200 Lira 90 Lira ı7-12-936 14 

latanbulda· 
Siit: ki talebe ve 

erat için. 20.000 K•· 2400 Lira ıso Lira 17-12-935 ıs 

\'oturt: " 10.000 Ka'· 2ıoo Lira 157,50 Lira 17-ı2-935 ıs 

Yukarda yazılı süt ve yoğurt hizalannda yazıh günde 
açık eksiltme ile alınacaktır. Şartnamesini görmek iste
~P.nler her gün ve eksiltmeye girecekler işbu gün ve sa
atta teminat makbuz veya mektuplarile Komisyon Baş
kanlığına müracaatları. (7 592) 9910 

Burnunuzun paF1I 
parll parla1up dur

duiunu siz deill 
o s6r0yor ••• 

Nıce bayanlar genç ve 
gOzel olmalarına raömen 
erkeklwln kendılerlne 

ba, bile çevirmedikle
rinden meyus turlar •••• 
Sebebi meydanda : yOz· 
lerlnin parlaklıöı devam 
ettikçe hougıtmlyecek
lerınl haıa anlayamıyor· 

lar. L. T. PiVEA 'in 

MATITE • 
,Gzellik pudr111 talksızd ı r ve aizi bu tehlikeye karşı muhalua 
ile beraber, ber vakit mat kalacak bir çehre d~ te'mın eder. 
MAT 1 T • mattır çilnldl terkibindeki hersey mattır ve ef811. bir 
Utiıak kabiliyeti vardır. 

Pırtom~rt L. T. PIVER A. Ş .... lstanbul Şubesi 
Şif il Ahmet 811 ıouk No. 56 • T elıfon : •3044 

lltııwni neşriyat ve yazı ioteri Müdürü: Etem izzet BENIC.E 
Ciazetec.ılik ve matbaacılık T. A. Şirketi, lstanbul, Ankara cad· 

deai, 100.- Basıldığı ver : TAN matbaası. 

9827 

İstanbul Asliye mahkemesi birinci 
hukuk dairesinden: 

Selanik Bankası tarafından müd
deaaleyh Galatada Yenicami 6 numa
rada iken halen ikametgahı meçhul 
bulunan 11! A. Vlahyoti aleyhine liÇ 

lan ., .. liranın tahıili talebine mütedair 

bulunan davanın yevmi muhakemesi 
olan 17. 7. 935 tarihinde saat 14 te 

mahkemede bulunması için ilanen va
ki tebligata rağmen mahkemede biz
zat ve bilvekale hazır bulunmadığın-

dan muhakemenin hakkında gıyaben 

devamına ve mahkemenin son safha· 
ya gelmiş olduğundan bahisle yazıla
cak gıyap kararına istiktap için cel· 

ıei atiyede mahkemeye gelmesi ve 
gelmediği takdirde istiktaptan kaçın· 
mış ve müstenedi iddia olan senetleri 
kabul etmiı sayılacağınm dercine ve 
hukuk usulü muhakemeleri kanunu
nun 141 inci maddeıi mucibince key
fiyetin yine her sabık ilanen tebliği· 
ne ve muhakemenin de 17. 2. 936 aaat 
14 e bırakılmasına karar verilmiş oldu 
ğundan mahkeme divanhanesine ası· 
lan gıyap kararının tebliği maliamma 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

(17345) 

İstanbul Asliye birinci hukuk mah 
kemesinden: 

Selanik Bankası tarafından müdde
aaleyh Galatada İktisat hanında 5-6 
numarada iken halen ikametgahi meç 
bul bulunan Diran antreasyan aleyhi
ne açılan 1505 liranın tahsili talebine 
mütedair bulunan davanın yevmi mu
hakemesi olan 13. 11. 935 tarihinde 
saat 14 te mahkemede bulunması için 
ilanen vaki tebligata rağmen mahke· 
mede bizzat ve bilvelcile hazır bulun
madığından muhakemenin hakkında 
gıyaben devamına ve mahkemenin 
son aafhaya gelmiş olduğundan ba
hisle yazılacak gıyap kararına istik

tap için celıei atiyede mahkemeye 
gelmesi ve gelmediği takdirde istik
taptan kaçınmış ve müstenidi iddia 
olan senetleri kabul etmiş sayılacağı
nın dercine ve keyfiyetin hukuk usu
lü muhakemeleri kanununun 141 inci 
maddesi mucibince yine ber sabık ili 
nen tebliline ve muhakemenin de 5. 

2. 936 saat 14 e bırakılmasına karar 
verilmig olduğundan mahkeme divan· 
hanesine asılan gıyap kararının tebli
ği makamına kaim olmak Ü.tere ilan 
olunur. ( l 7348) 

ZA Yt - Oskildar Mal müdürlüğün
den almakta olduğum mütekait maa
şımının tatbik mühürümü zayi ettim. 
Yenisini kazdıracağımdan eskisinin 
hükmü oktur. Mustafa 

lstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma 

Komisyonu ilanları 

İstanbul levazım amirli
ğine bağlı kıtaat için 100 
ton kuru fasulye 10-12-935 
salı günü saat 15 te kapalı 

zarfla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 15000 liradır. İlk te
minatı 1125 liradır. Şartna
mesi komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin kanuni vesi
kalarile birlikte teminat 
mektup veya makbuzlarını 
ihale saatinden bir saat ev
vel Topanede Satınalma ko
misyonuna vermeleri. 
(279) (7298) 9873 

* • * 
İstanbul levazım yollama 

müdüriyetinin Sayyat ro
morkörünün makine, tekne, 
kazan, elektrik aksamı ta -
miratı 9-12-935 pazartesi 
günü saat 15 te Topanede 
satmalma komisyonunda ka 
pah zarfla eksiltmesi yapıla
caktır. Keşif bedeli cem'an 
yekun ı 0726 lira 49 kuruş
tur. İlk teminatı 804 buçuk 
liradır. Şartnamesi ve keşfi 
her gün komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin istenilen 
vesa;klerile tekliflerini ihale 
saatinden bir saat evvel ko
misvona vermeleri. 

(290) (7416) 9874 

*** 
Tophane Askeri Fırının 

bazı aksamının tamiri 13 -
12 - 935 Cuma günü saat 14 
de Tophanede Satınalma 
Komisyonunda açık eksilt
me ile yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 450 lira 72 kuruştur. 
İlk teminatı 33 lira 80 ku
ruştur. Şartname ve keşifna
mesi Komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin belli saatte 
Komisyona gelmeleri. 

Muvaffakıyetin sırn 

RADYOLiN 
laboratuvarlarda insan dişleri 
üzerinde yapılan binlerce tetkik ve 
tecrübenin mahsulü oldu6u için: 

Bır yandan dışıera beyazlatıp leKe 
ve kirleri izale eder, dişlere tatlı 
bir parlaklık verir, nefesi tatlılaş 
tırırken diğer taraftan diş etleri 
ni de tedavi eder ve kuvvetlendi 
rir, dişlerin en büyük düşmanı ha 
mızlarla mücadele eden tükrüğü 
çoğalt1r, mikroplan öldürür. 

RADVOLiN 
------------------------------------------------

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Satınalma 

K~MiSYONUNDAN: 
(300) (7518~ 9883 * • • 1 - Büyükdere Sahil Sıhhiye merkezi önündeki iske-

Dil:imcvlerinde biriken h yeniden yapılan keşif mucibince açık eksiltme ile tanı.r 
24204 kilo pamuklu 25861 ettirilecektir. Keşif bedeli 626 lira 74 kuruştur. 
kik yünlü kırpıntı 12 _ ı 2 _ 2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
935 Perşembe günü saat A - Eksiltme şartnamesi, 
14,30 da Tophanede Satın- B - Mukavele projesi, 
alma Komisyonunda ac;ık C - Nakit işleri şeraiti umumiyesi, 
eksiltme ile satılacaktır. Her E - Yapı işi fenni şartnamesi, 
ikisinin tahmin bedeli 4231 F - Hususi şartname, 
lira 30 kuruştur. İlk temina- G - Keşif bedeli, 
tı 317 lira 35 kuruştur. Şart- H - Proje grafik. 
name Komisyonda kırpıntı- 3 - İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı parasız ola-
lar Defterdarda ve Topha- rak İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezi levazımından 
nede dikim evlerinde görüle- alabilirler. 
bilir. İsteklilerin belli saatte 4 - Eksiltme 13 Birincikanun 1935 cuma günü saat 
Komisyona gelmeleri. 14 te Galatada Kara Mustafa paşa sokağında İstanbul 
(296) (8519) 9884 Limanı Sahil Sıhhiye merkezi satınalma komisyonunda 

* * * yapılacaktır. 
Harbiye okulu için 4 ton 5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 4 7 lira mu-

beyaz 3 ton kaşar peyniri vakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesi-
12 _ 12 _ 935 Perşembe gü- kayı göstermesi lazımdır. 
nü saat 14 de Tophanede Sa- A - En az 500 liralık buna benzer işi yaptığına dair 

İstanbul Nafıa müdürlüğünden tasdikli ehliyet vesikası 
tınalma Komisyonunda açık göstermesi lazımdır. ( 7 5 3 4) 9838 

eksiltme ile alınacaktır. ~er ~~~~~~~~~~--~--~~~~~--~--~~~ 

ikisinin tahmin bedeli 3200 .----------------------.. 
liradır. İlk teminatı 240 li- Ecnebi memleketlere giden tüccar ve aeyyahlara 
radır. Şartnameei Komis
yonda görülebilir. İsteklile

rin belli saatte Komisyona 
gelmeleri. ( 2 9 8) ( 7 5 21 ) 

9885 

. 
SEKSÜLİN 
Ademi 

iktid~r, 
Bel 

() gevşekliği, 
Derman sızı ık, 

Vücut ve Oima~ın 
, yorgunıugunda 

Pek 'müessir ... emin . ' 
' bir ilfiçtır. 

Kutusu 200 kuruş 
BEŞİR KEMAL · MAHMUT CEVA i 

Etzanesi ... Sirkeci 
' 

Banka Komerçiyala italyana 
Sennayeai s 700,000,000 (ihtiyat akçeaı : 580,000,000 Lıret t 

Travellerı (Seyyahin çekleri) ıatar 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank olarak sattlan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emni· 
yetle taşır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, 
şehirde, otellerde, vapurlarda, trenlerde bu çekleri en kücük 
tediyat için nakit makamında kolavhl<la istimal edebilirsiniz 
Travellers çekleri hakiki sahibinden baska kimsenin kulla-

namayacağı bir şekilde tertip ve ihtas edilmıştir ( 5999) 9810 

Türkiye Şeker Fabrika.arı 
Anonim Şirketinden: 

Eskişehir Şeker Fabrikasından ve İzmit yeliyle de
nizden 1936 senesi zarfında İstanbula getirilecek şekerl e 
rin nakliyesi 21 İlkkanun 1935 cumartesi günü svat 
11 de Şirketin İstanbul'da Bahçekapuda Taş- Handaki 
Bürosunda kapalı zarf usuliyle talibine ihale edilecektir. 

Şartname ve tafsilat Şeker Bürosundan alınabilir. 
10035 
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L F 
tiniz. Vitamin kalori ve hayati gıdayı temin eden bu çok taze unlarla çocuklarınız hayat bulurlar. Sağlam, dinç 

250 gramhk ambalaj 

T U R Y A G aaf, hn.mi .kolav ve bütün yt"m•kler 

iç n kullanılan mi kemmeJ bir nebati mutbah yal}'ıdır. 

Çok idareli olup, ateş teairile tebahhur edecek hiç bir 

maddeyi muhtevi değildir 

Ktndı ambalajında bir kaç ay taze olarak muhafaza 

edilt'bilır 

Saf nebati TURYAG iJe pi9'rilen yemekler çok lezzetli 

olur. 

TvRı.<iYE Y.6G VE MAMUL4Tt 
SAN.6.Yi i L iMi T E O ŞiR KE Ti 

İstanbul • İzmir 

HER SENE BiR ÇOK KİMS LERf. ZEJ\GtN 11< RAM YELER DAGl l AN 

Türk Maarif Cemiyetinin 

B yUk a Pı ngosu 
6/12/935 de Çekiliyor. 

ikra İV :1 4 0-
8İR BiLET B•R LİRAOIR. BÜTUN PIYANCiO SATICILARINDA BULUNUR 5264 

9830 

•• unu çocukların en hayati ve en kuvvetli gıdasıdır. Dünyada Hasan 
özlü unlarından daha tabii daha halis ve daha mükemmel ve mu
gaddi çocuk gıdası yoktur ve olamaz. Pirinç, mercimek, buğday, 

irmik, bezelye, badem, beyaz rnrsır, çavdar, türlü, patates, arpa, 
özlü unlarını çocuklarınıza, ve hastalarınıza değiştire değiştire yedi-

olurlar. Mutlaka Hasan markasına dikkat ediniz. HASAN deposu: An kara, İstanbul, Beyoğlu. 

lstanbul Har~ci Askeri 
Kıtaatı ilanları 

Kırklarelinde her biri 
225 şer tonluk ve üçer tak
sitli 4 şartname ile eksiltme
ye konulan unların kapalı 
zarfla ihalesi 16 - 12 - 935 
Pazartesi günü yapılacaktır. 
Eksiltmeye girmek isteyen .. 
ler ihale günü teklif mek
tupları ile kanuni belgeleri 
saat 14 de kadar Komisyon 
Reisliğine vermeli ve saat 
15 de Komisyonda bulunma 
sı tahmin edilen bir kilo un 
fiatı 16 kuruş 62 santimdir. 
İlk teminatı 2805 liradır. 
Şartnameleri K. Eli Satınal
ma Komisyonunda her gün 
görülebilir. (490) (760:5) 

9911 

*** 
Bir çiftine biçilen eder ~ünkü yüzde 40 daha idareh olan 

Çifte apiralıi OSRAM "D,, Ulmbalar1nı kullanıyor. 

·[!) 
200 kuruş olan 15000 çift 
yemeni kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Şartna
mesini 15 O kuruşa almak ve 
örneğini görmek isteyenler 
hergün M. M. V. Satrnalma 
Komisvonuna uğrayabilir-
ler. Eksiltmeye girecekler ~Jl l lll lll l lll lllll l llll IJll lll l IJll llll lll l il l lll l IJl 11111111111111111111111111~ 
~z50 liralık ilk inanç parası ~= Türk Hava Kurumu Bu··yu··k ===== 
mektubu veya makbuzlari-
le kanunun 2 ve 3 üncü mad = a ::: 

de1erınaeki belgelerıe bir- -_=_§ . D O M ~ P- Q ~ n n ~-== 
tikte teklif mektuplarını iha YJ· ~J ~ \!::!) -
le günü olan 18-12-935 5 Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir~ 
Çarşamba günü saat 11 den =-
bir saat evvel Ankarada M. =: 2 ci Keşide 11 • 1 d Kanun - 935 dedir. :::: 

M. v. Satınalma Komisyo- ~ BÜ y Ü k ikram iye ~ 
n_u_~_:_o:_)e_rm-el_e_ri_. _<4_9_ı_)_99-38- ~ . 30.000 Liradır ~ 

İstanbul Asliye birinci hukuk mah - 15 
~emesinden: §§Ayrıca 15,000,12,000, 10,000 Lirahk ikramiyelerle:::::; 

Osmanlr Bankası tarafından müd- =: (20.000) Lirahk bir müklfat vardır =:::= 

:::ı~t~n G:!•::.tn y ~~;:~!.t,":'n";;: iilİ 1il11IUI1111111111111111111111111111111111111111111111ili11111111111111111 ~~!~ 
hul bulunan D. A. Vilahyoti aleyhine 
açılan 3275,15 liranın tahsili talebine 
mütedair bulunan davanın yevmi mu
hakemesi olan 17. 7. 35 tarihinde saat 
14 te mahkemede bulunması için ila
nen vaki tebligata rağmen mahkeme· 
de bizzat ve bilvekale hazır bulun
madığından muhakemenin hakkında 

gzyaben devamına ve mahkemenin 
son safhaya gelmiş olduğundan ba· 
hisle yazılacak gıyap kararına istik· 
tap için celsei atiyede mahkemeye 
;elmesi ve gelmediği takdirde istik
'aptan kaçınmış ve müstenedi iddia 
)lan senetleri kabul etmiş sayYlacağı
un dercine ve hukuk usulü muhake
meleri kanununun 141 inci maddesi 
mucibince keyfiyetin yine ber sabık 
ilanen tebliğine ve muhakemenin de 
17 .2.936 saat 14e bırakılmasma karar 
verilmiş olduğundan mahkeme divan 
hanesine asılan gıyap kararının teh· 
!iği makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. (17346) 

,. Havagazı, Amyant, Gaz ve Benzin 

iti ileri 
Her türlU gaz veya ben .. 

zin llmbalarınız İCjin 

yalnız 

''DEGEA . ,, 
Marka fitillerı kullan1nız 
Arzu ettığiniz tam ziyayı -veren 
ve aradığmı:ı dayanıklılığı temiD 

eden yegane fitillerdir 

Her hususta sizi mem· 
nun edecek 

"DEGEA 

Deniz Yolları 
iŞLE TMESl 

Maliye Vekaletinden: ~ 
1 - Muhtelif sikletlerde olmak üzere cem'an 24,000 = 

şişe yerli mamulatı zamk kapalı zarf usulile satın alına- O 
caktır. 

Fitillerini 
Kullanınız. 

Her yerde &atılır. 
Taklitlerindt'n sak n1nız. 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar
zade Han. Tel. 22740. 

iskenderiye yolu 
postaları 

Görfılen lüzum iizerine İıken · 
deriye yolu poıtaları muvak 
kat~n tatil olunmu11tur. Sah 
günleri kalkacak poııtalar iz. 

2 - Muhammen kıymeti 4765 liradır. İsteklilerin 357 « 
lira 38 kuruşluk muvakkat teminat mektuplarile birlikte !: 
23 birincikanun 1935 tarihine tesadüf eden pazartesi gü- flJ 
nü saat 15 te Maliye Vekaleti kırtasiye müdürlüğünde ~ 
müteşekkil komisyona gelmeleri. Buna ait şartname Mer Cl ı 
kezde Krrtasiye müdürlüğünden, İstanbulda Dolmabah- CI: 1 

Müferrih 
Midevi 

Barsaklar1 
~ Temizler 

çe kırtasiye deposundan alınabilir. (3564) (7683) E 

mir'e kadar gıdib perştınb.- k k M b" A 
günln• lımir'den dönec.-kler- Yü se ü hendis Mekte ı rttı r-
dir. ''7686" 1049 

·--Am-b-ar-ım-1z-da-m-ev-cu-t-ta-hta_v_e __ ma ve Eksiltme komisyonundan~ 
b Fi Yekun Teminat Saat 

kalas parçaları ir k1111mı güm- 90 Ton 19 1710 128,25 Kok kömürü 14 
rük resm• alıcısına aid olmak 50 ,, 17 ,50 875 65,52 Kriple 14,30 
üzere ve bir kısnıı da Gümrük- 328,50 Metre 5,25 1724,62 129,30 Pa1toluk kumaş 15 
ıüz olarak 10-12-935 günü saat 825 5,50 4537 ,50 340,27 Elbiselik 15,30 
on beşde pazarlıkla satılacaktır. Mekt~p için yukarda cins ve miktarı yazılı mevat açık 
Tahplerib şeraiti öğrenmek üze- ekslltme ile alrnacaktır. Eksiltmesi 20-12-935 de ve yine 
re her gün idareıni:ı Levazım hizalarında gösterilen saatlerdedir. İsteklilerin şartna-
şefliğ'ine müracaatları. "

7689
" melerini görmek için her gün ve eksiltmeye gelmek için 

de belli gün ve saatte komisyona müracaatları. ( 7 691 ) 

Aç karnına bir kahve ka!fığı 
alınd ı kta kabızhğı defeder Yemek
lerden bırer saat sonra alloırııa 

Hazımsızhğı, mide ekşilik 

ve yanmalarını giderir Ağızdakı 

tatııızlığı ve kokuyu izale eder 
9982 

9984 

Vekaleti 
Şose ve Köprüler Başkanhğından: 

İstekli çıkmadığından dolayı ihalesi yapılmamış . o· 
lan Bursa - Karaköy yolunda S 7 inci kilometre üzerın
deki 40,000 lira keşif bedelli betonarme köprü inşa~~ı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 18-12-935 çarşamba g;~: 
nü saat 16 datN af ıa Vekaleti Şose ve köprüler Reislıgt 
eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 
200 kuruş mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden 
alınabilir. 

Muvakkat teminat 3000 liradır. 
İsteklilerin yapmış oldukları işlere aid vesikaları iha· 

leden en az üç gün evvel göstererek Nafıa Vekaletinden 
ehliyet vesi'Jr :;ı ahnması lazımdır." 

Teklif mektupları 18-12-935 günü saat 15 şe kadar 
Ankarada Şose ve Köprüler Reisliğine verilmelidir· 

(3518) ( 7628) 9970 


