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Hoare Par iste Mussolini Şiddetli Bir Nutuk Verdi 
. H . Müşterek 
ıtal an Başbakanı edefınden Bir Tebliğ 
Dönmiyeceğini Tekrar Ediyor Neşredildi 
Mussolini'ye Göre Petrol Ambarg·osu Meş'um 

Neticeler Doğurabilecek Bir Hadisedir 

Desseiyi bombardıman eden ve Mussolininin damadı Kont Ciyani'in emrinde bulunan uçak filosu 

Mısır İç 
Siyasasına 

on a ış ar 
[Mııır hususi muhabirimiz bildiriyor] 

Kahire, 5 
Geçirdigimiz bu son haftaya "Muh

ttlif partilerin biribirlerile siyasal sa
\r<l a başl clıkları hafta., adım verebi
lirız. 

Her taraftaki konuşmaların, ~idiş
tnclerin ve liderler tarabndan verilen 
b yanatın ozunu aşagıdaki iki sorgu 
tc kil edıyor : 

l - Mısırlılar ilkin muhtelif parti
ler ar s nda bır ulusal birlik kurarak 
tnüttehit bir cephe ile Ingiltereden is
tiklalle inı mi istemelidirler? 

2 - Y but ilkin 1923 ana yasasının 
t krar meriyete girmesini isteyip bu
:ıa muvaffak olduktan sonra mı istik
liı davasına kalkmalıdırlar? 
. Butun partilerin içinde en kuvvet

lıııi ol n "Vefd", Mısırın ölen ulusal 
~· hramanı "S<ld Zeglfıl,,ün halefi ve 
~deri Mustafa Nahas Paşanın ağzile 
1kınci kkın ihtiyarı zaruri olduğunu 
hu hafta içinde muhtelif gazetelerde 
Çık n diyevleri ve dar,rttırdığı beyan
ll<ırnel r ile ıl:Sn etmiştir. 

Mu tafa Nabas Paşanın mütalea ve 
filurleri o 1 ce hula a edilebilir: 

''Vefd,.ın lideri dıyor ki: 
"- lktıdar mevkiinde bulunan her 

~~bine, lngıltereôen kuvvet alıyor ve 
•vı ır cfk rı umumiyesine ehemmiyet 
\rerrniyo Bu birçok acı tecrübelerle 
•ııaçık anla ılmış bir keyfiyettir. Bu
rıa rnanı olmak ıçin evvela 1923 temel 
jasasını meriyete koyup tatbike ba'l-
1\! rtıalı: yeni seçim yapmalı, Saylavlar 
b Celi i me~leket işlerini çevirmeğe 
• as1arnalı: üu meclisin bağrından do
gacak bir hiıklımcti memleketin bası
rıa geçirmeli. Ve sonra: "umum ulu
•~n efkarına ve emellerine ve dilekle
~e lerciiman ola,.ak Mısırın tam is
~lalini elde etmeğe çalısmak, neka· 
'""" kanlı olursa olsun mücadele ve "'. IE.-.~ede meydanına atılmaktan çe-

Mussolini diyor ki: 

Ne muhasara ne de it-

tifaklar b i z i hedefi-
-ı~··._,,~·~··~~---·_,,-~·---·~· 

Dün ltalyan Meclisinin açılış töre -
ninde teladitkar bir nutuk söyliyen 

MUSSOLINJ 

Roma, 7 A.A - Parliimcntoyu aç
mak üzere Mussolini bugün tam saat 
üçte toplantı s~lonuna gelmiştir. Par 
Iamento Başkanı Kont Ciano celseyi 
açarak bilhassa bütün köy ve şehir 
halkının vatana hediye ettikleri mü-

[ Arkası 3 üncüde] 

Cephelerde durum 

İtalyan tayyareleri 

Dessei sehrini t$rar 
---------------------~ 

Adisababa, 7. A.A. - Dessie şehri 
bugun tekrar bir bombardımana ma
ruz kalmıştır. Kaproni tipinde dört 
İtalyan uçagı saat sekiz bucuğa doğ • 
ru şehir üzerinde uçarak elliden fazla 
bomba atmışlardır. Selahiyettar malı 
fellcrde bildirildiğine göre gelecek 
hafta sonunda İmparator Şimal cep
hesine gidecektir. O esnada büyük 
bir Habeş taarruzu başlayacağı sa
nılmaktadır. Şimdiye kadar olan hi
mayeler yalnız ön kuvvetlerin müsa
demelerinden ibarettir. 

Dün Dessie'ye karşı yapılan 
hava bombardımanı kurbanları
nın sayısı 50 ölü ve 150 yaralıya 
çıkmaktadır. Bunların çoğu çok 
ağır yaralıdır. 

İtalyanlar Negüs'ü öl
dürmeye çalışıyorlar 

Adisababa, 7 A.A. - Süel çevenler, 
Dcasie'nin bombardımanı üzerine, a
sri harbin yakında başlayacağı kanaa· 
tİ?~edirler. Rivayet edildiğine göre, 
Cıcıka da bombardıman edilmiştir. 
Ayni ~evenler, 1 talyanlar.'ll, impara
toru öldürmek ve böylece Habeşistan. 
da dahili karışıklıklar çıkarmak gaye. 
]erini &'Ütmekte olduklannı sanıyor • 
lar. 

[Arkası 3 üncüde] 

Mısırda Yeni Hadiseler 

Talebe Nümayişinde Üç 
İngiliz Polisi Yaralandı 

Yeniden kanlı vakalar oldu, talebeler İn-

gilizlerin bir kaç otomobilini yaktılar 
&a~ k. Ancak böyle bir planda e-

&lı bir iş görülebilir.,, Kahire, 7 A.A - 4 bin kadar talc-
l'l bı er p rtiler ise, ilk şıkkın ihtiya- be, Üniversitenin kain bulunduğu Ci 
lt nr, Yani partilerin evvela hiribirlerile zeden, şimdi Kahireye doğru yuru
b~nusup anla malarını ve kuvvetli bir mektedirler. Çize İlbaymın talebenin 
h ok te kil ederek Mısır istiklalini ta- Kahireye yürümesini men için, Ab
bu kuk ettirmef'e çalışmalarım doğru bas Sait Asma köprüsünün açılması-

},uYorlar ve diyorlar ki: nı emrettiği söylenmektedir. 
ı· 1923 ana yasasının tatbiki meselc-
111k_1bu blok kurulduktan sortra kolay- ı 
~ halledtlcbilir .• , 

\ta efd liderinin bunlara verdiği ce-
p Şudur· 

f(t~- '.M ~leket şimdi mutlakıyetle 
Carr~.01unuyor. Memlekette her neka
~ cok partiler mevcut ise de bun-

"Warl klan ıı\tridir; resmi ve ka-

f Arkaııı 7 incide l 

Nümayişler tehlikeli 
bir ş e k i 1 alıyor 

Kahire, 7 A.A - Şehrin dısında 
kain ü?iversite binasını~. yan~n~a b.ir Ebülhevil Murolini Britanyayı 
nümayış başl.amıştır: Numayışçılerın tekmeliyor. 
çoğu talebedır. Yemden karışıklıklar 
çıkmasından korkan zabıta. Kahireye \ larınm namına üniversite bahçesinde 
giden bütün yolları tutmuştur. f bir anıt dikmek tasavvurundadrrlar. 

Nümayişçiler. ulusal dava kurban· f Arkası 9 uncuda 1 

İngiltere ile Fransa 

arasında tam bir iti

laf olduğu görüldü 

Paris, 7 A.A - Sir Samvel Hor 
15,50 de buraya varmış ve istas • 
yonda fngiliz büyük elçisi ile Van 
Sittard ve Dışbakanlrğ-ı hususi ka -
lem direktörü tarafından ııelamlan 
mıştır. 

Sir Hoar saat 17,30 da, Büyük el
çi Klark, müsteıar Van Sittard ekı 

1 per Peterson ile birlikte Dı,bakan_ 
lığa giderek Lava] ile görüpnüş 

1 
tür. 

Bir tebliğde, İngiliz ve Fransız 
lj hükumetleri arasında tam bir iti_ 

laf mevcut olduğu ve Laval ile Sir 
Hoarun görüımeJerine yarın devam 

1 edecekleri bildirilmektedir. 

İngiltere Fransayı Alman 
ya ile yaptığı görüşmeler
den h a b e r d a r edecek 

Paris, "/. A.A. - Havas ajansının 
diplomatik muhabirinin bildirdiğine 
göre, Sir Hoar hava kuvvetlerinin tah 
didi ve hava silahlanrun terki 
hnkkında bir anlapna akdi maksa
diyle 1 ngiltere tarafından Berlinde 
yapılacak teşd>büılenlen Lu·al'i haber 
dar edecektir. Buna karııhk, Laval de 
Fransanın Berlin elçisi Fransuva 
Poncet ile Hitler arasmda geçecek gö 
rüşmelere dair, Hoar'a mufa11al ma
lumat verecektir. 
Aynı muhabır, Habeş meselesinin 

~·c petrol ambargosunun halli hakkın
daki tL•.diflerin, Hoar ile Laval ara-

1 Arkası 9 uncudaj 

Japon gazeteleri Ame

rika ile İngiltereye a

teş püskürmektedirler 

Mançuko harbinden bir hatıra 
Bir Çin neferi 

[Dünyanın her tarafında yeni 
bir diplomasi illeti yüz gösterdi: 

Formül. 
Şimali Çinde formül aranmakta 

drr. Mongolistanda aranıp aranıp 
bulunamayan •-=y formüldür. Fran 
sa formül arar, Japonya formül 
bulur, Musaoliniye forımül beğen _ 
dirmek mümkün olmaz, Velhasıl 
herkeı bir siyasi hadisenin 2eva _ 
hirini kurtarmak için bir göz boya
sı bulmaya çalışmaktadır. Çin kay 
nakları Nankin ile Tokyoyu biri -
birile uzlaştırmak için bir formül 
bulunduğundan bahsetmektedirler. 
Acaba fU anda Japon gazetelerinin 
müttehiden hücum etmekte b ulun -
duldarı Londra ve Vaşipgton kabi. 
neleri bu formülü bejenecekler mi 
dir.? Meselenin asıl halledilemiyen 
tarafı burasıdır. Uzak Şarktan ge· 
len son telgrafları veriyoruz: l 

Tokyo. 7 A.A - Bütün Japon ga-
zeteleri Hor ile Hul'ün Şimali Çin 

l Arkası 9 uncuda 1 

, 

TAN Yakında Amerikadan 
Getirttiği "ideal,, Gazete 
Harfleri ile Çıkaca ktır 

-=-
Müdür : 24318. Yazı 1$1eri : 24319. 
İdare ve Matbaa : 24310 

==-

Türk Antrasiti 

Ekonomi Bakanı Bu Akşam 
Fabrikayı Açmıya Gidiyor 
Celal Bayar dün Deniz Klübüne gitti, Klübün önümüz

deki çalışma mevsimi için yeni ve mühim kararlar alındı 

Zonguldakta yt!pılmakta olan bir Lavuar 

[Yazısı iç sayfamızc!al 

IEV • KRAL iÇESi 

imtihanlar Ve Hediyelerimiz 
Gayemiz, Türk kadınında evcilik 

sevgisini, duygusunu kuvvetlendir
mek olduğu için tertip ettiğimiz mü
sab kalarda kayıt ve şart aramıyoruz. 
Müsabakaya girmek için kupon sakla
mak, yahut gazetenin \>ir parçasını 
kesmek gibi külfet ve mecburiyetler 
de yoktur. Yalnız müsabakamıza gi· 
rt.miyecek olanlar ş n1udır· 

o e one e : a , ınft.. 

rebbiler, hastabakıcılar, dok-torlar, ö" 
retmenler ve gazetemiz mensupları ile 
aileleri. 

İmtihanlar ve hediyelerimiz: 

Ev Kraliçesi miisabakamız dört kı
sımdan mürekkeptir: 

1 - Dikiş ve biçki: 2 - Yemek pi
sirmek; 3 - Çocuk bakımı; 4 - Ev 
idaresi. 

Bu dört kısım için imtihanlar şeh
rimizin Üsküdar, Çapa ve Beyoğlu 
Kız San'at 'Mekteplerinde ve müsa
bakaya girenlerin sayısına göre bir 
veya birkaç toplantıda yapılacaktır. 

Ilk imtihanlar nazaridir ve ilk im· 
tihanda miısabakamızı teşkil eden 
dört kısımdan yüzer kişi seçilecektir. 
Bu dört yüz kişi imtihanı kazanmış 
olacak, ancak bunlar derecelerini ta
yin etmek için grup grup ayrıca pra
tik bir imtihana tabi tutulacaklardır. 

llk nazari imtihanda kazananların 
hepsine. yani dört yüz kişiye asıl kafi 
ve pratik imtihandan sonra müka
iatlatr derece derece dağıtılacaktır. 

Dört kısım için ayırdıgımrz hedi
yelerden bir kısmı şunlardır: 

Dik is ve bicki: . . . 
Birinciye: 200 lira değerinde bir 

pırlanta yüzük. 
ikinciye: 150 lira degerinde bir di

kiş ve nakış makinesi. 
Uçüncüye: 7 5 lira değerinde kumaş 

veya kürk. 
Dördüncüye: 25 lira değerinde di

kiş kutusu. 
Beşinciye: 15 lira değerinde bir 

manken. 
Altıncıdan 100 ünciiye kadar ütü, 

yastık, abajur, masa örtüsü, corap, 
eldiven, çanta gibi muhtelif hediyeler. 

Yemek pişirmek: 

Birinciye: 200 lira değerinde bir 
yemek odası takımı. 

)kine.iye: 150 lira değerinde çatal 
ve bıçak takımı. 

Uçüncüye: 7 5 lira degerinde tabak 
takımı. 

Döntiinri,e: 50 lira-~ ... 
kfşiUk kare dö tabi. 

Beşinciye: 15 lira değerinde çay ta. 
kmu. 

Altıncıdan yuzuncüye kadar 
muhtelif hediyeler. 

Ev baknnı: 

Birinciye: 200 lira değerinde bir 
salon takımı. 

lkinciy$;: 150 lira dğerinde bir rad
yo. 

Uçüncüye: 7 5 lira değerinde bir 
avize. 

Dördüncüye: 50 lira değerinde ı;a
lon saati. 

Be,inciye: 15 lira değerinde bir tab
lo. 

Altıncıdan yüzüncüye kadar muh
muhtelif hediyeler. 

Çocuk bakımı: 

Birinciye: 1000 lira de~erinde ve 
primi tarafımızdan bildirılecek aigol'* 
ta. 

ikinciye: 150 lira değerinde bir si
ne bebi. 

Uçüncüye 7 5 lira değerinde bir 
gramofon. 

Dördüncüye: 50 lira değerinde bir 
kol saati. 

Beıinciye: l 5 lira değerinde bir 
çanta. 

Altıncıdan yüzüncüye kadar mW.. 
muhtelif hediyeler. 

Ev Kraliçesi: 

Bütün bu imtihanlardan sonra, dört 
kısmın dördüne birden girmiş ve mu
ayyen dereceyi kazanmış olanlar ara
sında da bir imtihan yapılacak ve ka
zanan ev kraliçesi ilan edilerek kendi
sine 7 50 lira değerinde bir kürk man
to hediye olunacaktır. 

... 

Çapa Kız San'at Mektebinde kızlarımız diliıı mcuaı hfrncl• 
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Güneş 
Klübüniin 
Taşlanırıası 

Maarif ı nüf ettişi mek

tepte p llisle müşterek 

tahkikat y a p ı y o r 

Güneş klübüninı taşlanması hadise
si etrafında yapı .m tahkikat devam 
etmektedir. İstan 1ul Kültür müdürlü
ğünün emrinde l: .ılunan maarif müfet 
tişlerile polis, Galatasaray lisesinde 
müşterek tahkikat yapmaktadırlar. 

Dün öğleden evvel bazı muavinle
rin ve talebelerin ifadelerine müraca
at edilmiştir. Tahkikat heyeti, hadise
den evvel mektepte tahrik edici ma
hiyette beyannameler dağıldığı ve sı
nıf tahtalarına yazılar yazıldığı hak
kında vukubulan ihbarlar etrafında 
bilhassa incelemeler yapmaktadır. 

Diğer taraftan, maç esnasında sa -
haya ayva attığı ve bu harekete mani 
olmaya çalışan polise ağır mukabele
de bulunduğu iddiasile Taksim komi
serliğine getirilenler arasında hüviye
ti tesbit edilen Galatasaray liıesi do
kuzuncu sınıfından 670 lsmail Esat 
hakkında da tahkikat yapılmaktadır. 

Hadise akabinde Taksim Nahiye 
müdürlüğü ile polis tarafından müşte
reken tutulan müşahade zabtında ise 
Güneş klübünün taşlanmış olduğu ve 
tecavüzün kalabalık bir kütle tarafın
dan yapıldığı tasrih edilmektedir. 

.-OLiS 

""''?en buraya 
h.ız ka~ırmağa 
Gelenler 
Şarki Karahisarın Köroğlu köyün

de oturan Hüseyin çavuş ile kardeşi 
Ali, ayni köyde oturan lsmail çavu
şun kızı Hanif eyi kaçırmak istemişler 
ve kızı takibe başlamışlardır. 

Hanife kız. bundan bir müdedt ev
vel lstaınbula gelerek Bt!.şiktaşta su -
culuk yapan amcası Ahmedin yanında 
oturmağa başlamıştır. Hüseyin ile Ati 
de kızın peşinden lstanbula gelmiş -
lerdir. Bir gün fırsat kollayarak Ha
nifeyi Beşiktaştaki Ahmedin evinden 
kaçırmak isterlerken, mesele polise 
aksetmiş ve Hüseyin ile Ali yakalan
mıştır. 

* Çaldığı şapkaları satmakta olan 
Usküdarda Hakimiyeti Milliye cad -
desincie oturan kolonyacı Hayik oğlu 
Y ervant, polis merkezinde tahkikat 
yapılırken, 20 lira rüşvet teklif et -
miş. Yervant tutulmuştur. 

* Cibalide Rauf un kahvesinde ku
mar oynamakta olan Hasan, İhsan, 
Zekeriya, Mustafa. Dursun, Mehmet, 
Şerafettin, Mustafa yakalanmışl'l,rdır. 

* Galatada Zülfikar sokağında otu
ran amele Hüseyin 200 kilo ağırlığın
daki fıçıyı kaldırırken, fıçı dü§müş, 
ıoağ elinin iki parmağım ezmiştir. 

• Bebeğe gitmekte olan bir tramvay 
arabası basamağında bulunan Orta
köy lnönü mektebi talebesinden 12 
yaşındaki Galibe 2327 numaralı kam
yon çarpmış ve çocuk başından ya
ıalanmıştır. 

* Sirkecide Kırzadelere ait Zongul
dak vapuruna kömür vermekte olan 
ameleden Halil, ayni vapurda yağcı
lık yapan Enisin yanlış bir manevra
sı yüzünden vinçten kurtulan kazan
lıır altında kalmış ve vücudünün muh
t elif yerlerinden ağır surette yarala
mıştır. Yaralı Ccrrahpaşa hasfane:;i
ne kaldırılmıştır. 

* Galatada Tophanede Berberler so 
kağında oturan Vehbi, llyas, Sait ve 
kardeşi Emin sarhoş olmuşlar, kavga 
etmişlerdir. Kavga sırasında Sait Veh 
lıiyi arkasından ağır surette bıçakla 
yaralamış, Vehbi Cerrah paşa hastane-
6ine yatırılmış, suçlular yakalanmış

tır. 

No. 113 

Cumbadan 
Rumbaya 

Tramvaylara 
Binmek Ve 
İnmek Güçleşti 

Arka kapılardan binilecek, 

ön kapılardan inilecektir 

Şehirde seyriisef er işlerinin. intiza
ma alınması için yeni tedbirleı · tatbi
kine başlanmıştır. Bu cümleden ola
rak Beyoğlu semtinde hususi otomo
billerin durabilecekleri sokaklar ayrıl
m:ştır. Bu ayın on beşinden sonra hiç
bir hususi otomobil, kendilerine ayrı
lan sokak içlerinden başka yerlerde 
duramıyacaklardır. 

Taksi otomobillerinin durabilecek
leri yerler de ayrılmış olduğundan 
hcsusi otomobillerle taksilerin karma 
kanşık ve ayni sokakta durmalarına 
imkan bırakılmamıştır. 

. Diğer. taraftan tramvaylarda da ye
nı tertıbat alınmıştır. Dündenberi 
tramvaylara, kadınlar da dahil olmak 
üzere, ön taraftan binmek yasak edil
miştir. Halbuki evvelki gün bu ka
rar .Y~lnız erkeklere tatbik edilmişti. 
Bu ıtıbarla, kadın, erkek bütün yolcu
Jar arka taraftan binmekte, ön taraf
tan inmektedirler. Yalnız zabitlerle 
pasolular ön taraftan binmek saliihi
yetini haizdirler. Bu emrin şiddetle 
tatbiki bütün polis memurlarına tebliğ 
edildiğinden, şehrin her tarafındaki 
polis noktaları tramvayları durdur
makta ve bu kaideye riayet etmiyen
leri cezalandırmaktadır. Fakat bu ye
ni usulün tatbikatında tramvaya binip 
inm~ği çok güçleştirdiği görülmekte
dir. Zabıtaca tatbik edilen bu karar 
belediye tarafından dün Tramvay şir
ketine de bildirilmiştir. 

Fakat, iki gündür tatbik edilen bu 
yeni usul daha evvel halka ilan edil
mediği~en, vatman ve biletçiierle yol 
cular arasında birçok gürültüler, ağız 
kavgaları olmuştur. Birçok istasyon
larda polisin miıdahalesine zaruret gö 
rülmüştür. Bu karardan biletçi ve vat
manlar da memnun olmadıklarını söy
lemektedirler. Durak yerlerinde bilet
çiler, arka kapıya kadar koşup yeti
şinceye kadar, araba hareket etmiş bu 
lunmakta, bazı yolcular, binememek
tedir. Herkesin arka kapıdan binmek 
mecburiyetinde kalması, çok kalaba -
lık arabalarda kadınlara ve bilhassa 
cocuklu kadınlar için çok zor olmak
tadır. Bunun sebebi de arabalara had
dinden fazla yolcu alınması ve bir baş
tan bir başa geçmenin imkansız bir 
hale konmasıdır. Arabalara muayyen 
miktarda yoku alındığı takdirde, ye
ni tatbik edilen tedbir, şlJphesiz, inti
zamı yüzde yüz temin edebilecektir. 

Ali Rıza Erem 
Devlet demiryolları genel direktö

rü Ali Rıza Erem Ankaradan şehri
mize gelmiştir. 

Ali Rıza Erem, Haydarpaşada, Dev 
let demiryolları tesisatını tetkik et
mektedir. 

Genel direktör, evvelki gün C. H. 
Partisi İstanbul merkezinde meşgul 
olmuştur. Birkaç gün şehrimizde ka
larak Ankaraya dönecektir. 

Eski Avusturya elçisinin 
kitabı 

Sabık Avusturya Orta Elçisi Au
guste von Kral Atatürkün memleketi 
Das Land Atatürks adlı bir kitap 
çıkarmıştır. Yon Kral ~u ~itabında 
umumi harpten sonra Turkıyede, A
tatürkün idaresi altında yapılan in. 
kılapları anlatmaktadır. VO'!l Kral 

Türkiyede uzun müddet konsolos
luklarda bulunmuş harpten sonra da 
Avusturyanın Ankara Elçiliğine ta
yin edilmişti. Türkcevi ivi ır~~·· -~ıı 
von Kral bundan iki sene evvel teka
üt edilerek memleketıne dorımuıı· . 

le bir ihtimali ıimdiye kadar hiç dü
şünememiı olmasına da saııyordu: 

- Nasıl da akledemedim? dedi. 
Tahsin Bey giilerek sordu: 
- Hot değil mi? 
Cemile de gülümsemeğe devam 

ederek: 

e er 
YiNE TRAMVAY MESELESi 

lstanbul şehri seyrüsefer idaresi j rcmediğimi:z: için, tramvay arabala 
lstanbul halkına kolaylık olsun di. rında binip inme intizamı aramak 
ye, tramvaylara inip binilmesi için beyhude olur. Her alrnan yeni ted. 
yeni bir şekil tayin etti. bir halkı, 1::üdülen maksadın aksi. 

lstanbulun ez.eli dertlerinden bi. ne olarak, biraz daha rahaatsız e. 
ri de tramııaylardır. Tramvaylar. der. 
dan şikayet etmiyen hiç kimseye Seyrüsefer tramvay arabaların -
rast eeldiniz mi?. Tramvaylarımız da ön kapıdan binmeyi menetti. 
kalabalık oluyor. Bunun sebepleri Herkes arka llapıdan binecek, ön 
malum. Fakat bu sebepleri berta. kapıdan inecek .. Bu karar, ilk ba. 
raf edecek ııaziyette değiliz.. Şeh. kışta, ideal tramııaylar için, gü -
rin günlük yolcu lafıma işini mev. z.el .• Fakat istif olmu§ bir araba • 
cut hatlar ve arabalar hallcdcmi • dahi yolcunun, mutlaka ön kapı -
yor. Her araba haddinden faz.la dan inmek için çekeceği zorluğu 
yolcu almak ::ıaruretinde kalıyor. düşünün bir ker•··· Binerken de ay 
Sayanlar, bilhassa akşam saatle • ni zorluk var. Tramvayın içindeki 
rinde arabaların yolcu adedini kalabalığı yarıp ba§ taraftan ar • 
70 80 e kadar çıkarıyorlar. işte ka tarafa, arka traftan ön tarafa 
tramvaylara inip binme zorluğu, geçmek, Habe~istanda harekatı 
kapılarının açık kapalı kalması askeriye yapmak kadar mühimdir. 

işi, tramvaylara asılma yasağı hep .Jştanbul tramvaylarınrn ııaz.iye. 

bu kalabalıktan ileri geliyor. Ara. ti, herkesin bildiği gibi şöyledir:bu 
ba kalabalık olunca, riayet edil - gunkü hatlar kafi değildir, bugün. : 
mcsi lazımgclen bu haller tatbik kü araba sayısı kafi değildir. Hat -
edilemiyor. En çok 25-30 yolcu ta. ları artırmak, fehirde biribirine 
şıyan arabada istenen İntiz.am lü. müva:z:i yeni ana yollar açmak me 
:zumundan Faz.la temin olunabilir. selesidir. Arabaları artırmak, bu. 

Arabalardaki faz.la yolcuyu ne • günkü yolların ve hatların siası 
reye koyalım?. Nasreddin Hoca - meselesidir. Binaenaleyh fehir, bu. 
nın, bahçesinde kazdığı çukurdan günkü iskeleti üz.erinde bulunduk. 
çıkan toprakları nereye koyacağı. ça meşhur lstanbul tramııaylart bu 
nr kestiremediği gibi, tramvaylar. halile işlemeye mahkumdur. 
dahi faz.la yolcuyu indirdiğimiz. 

takdirde, bunları nereye bindire • 
ceğimiz.i kestirmek meselesi ile 
karıılaşıyoruz.. Asıl mesele bura. 
da .. Bunun cevabını, şimdilik ııe _ 

Tatbiki, imkansız derec;ede olan 
tedbirleri almakta ne fayda var?. 

Biz böyle düşünüyoruz. 

Siz ne dersiniz·? 
=---.) 

ital an Vapurun a isyan 

ı ap e mez-
se layla Ça ışmıyacak 

Kaptan ve mürettebat hadiseyi anlatıyorlar,tayfa ça

lışmazsa gemiye sefer için lstanbuldan işçi verilecek 

ltalyan bandıralı Corrano Ferreı 
vapurunda tayfaların isyan etmesi ha

disesi, Polis Beşinci şube ile ·Liman 
reisliği tarafından ehemmiyetle tah
kik edilmektedir. Polis ve Liman ida
resi tarafından kaptanla mürettebatın 
ayrı ayn ifadeleri alınmıştır. 

Geminin kaptanı Augusto Hiringi
lis dün bir muharririmize hadiseyi şu 
suretle anlatmıştır: 

··- Vapurumuz 60D tonluktur. Yük
lediğimiz yün balyaları ile Romanya
da lsmailiyeden kalkmıştık. Geçen a
yın 28 inde Karadeniz BoğazıQın 35 
mil açığında şiddetli bir fırtınaya tu
tulduk. Bu esnada, mazot yükü ile va
purumuzun yedeğinde bulunan To 2 
numaralı duba, ipini kopararak biz
den ayrıldı. Ben dubanın içinde bulu
nan iki kişiyi kurtarmak için filika in
dirttim. Fakat bunlar: "Biz dubayı 
denizde yalnız bırakamayız,, diyerek 
gönderdiğim filikaya binmediler. Ni -
hayet hava biraz açar gibi oldu. Bu
nun üzerine ben Burgaz limanına gi
derek hadiseyi anlattım ve dubadaki
lere imdat gönderilmesini söyledim. 
Bundan sonra biz lstanbula geldik. 
l•c;kat tam Adalar açığında mürette -
bat emirleri dinlemiyerek, bana karsı 
geldiler: Be~ de vapuru Heybeli önün
de demırledım ve polisten yardım is
tedim.,. 

Vapur mürettebatı 
aksini söylüyorlar 

Diğer taraftan vapur mürettebatı 

i~iıı dkSfnf lddla edc:rck ~Uııldrı :.oyıv 
mektedirler: 
"- Biz daha İsmaHiyede iken fır

tınayı görerek yola çıkmamızın doğru 
olamıyacağmı kaptapa söylemiş • 
tik. V a p u r u m u z ufak oldu
ğu için Boğaz acıklarında büyük bir 
fırtınaya tutulduk. Vapurumuzun ar
kc.sında bulunan duba, ipi koparak iki 
arkadaşımızla birlikte denizin ortasın
da kaldı. Biz arkadaşlarımızın idare
siz bir dubada bırakılmasını doğru 

bulmıyarak bunları kurtarmak için 
kaptana başvurduk. Fakat kaptan bü
tün ısrarlarımıza rağmen vaziyetin 
tehlikeli olduğunu söyliyerek kurtar
ma işine girişmedi. Nihayet lstanbula 
geldik. Buradan ltalyaya kalkacağı
mız gün müthiş bir lodos fırtınası baş
ladı. Biz yine hareket etmek istemi -
yorduk. Fakat kaptan yola devam et
memizi emrederek vapuru kaldırdı.Bu 
esnada vapur Adalar açığına gelmişti 
ki müthiş bir lodos gemiyi sallamaya 
basladı. Biz de bu vaziyette yola de
vam edemiyeceğimizi bildirerek, işi -
mizi bıraktık. Çünkü kaptana kat'iy
yen itimadımız kalmamıştı. Karade-

'!1izde arkadaşları~ız~ nasıl bıraktıysa. 
vukubulacak yenı hır kazada bizi de 
ayni vaziyete sokabilirdi.,, 

Mürettebat kaptanın 

değişmesini istiyor 
Vapurun İstanbul acentası, dün 

mürettebat ile kaptanı barıştırmaya 

Server BEDi 

Cemile ümidini keserek: 
- E .•• dedi, bulamıyorum, söyle! 
Tahsin Bey önüne bakarak, bir fı-

- Hoı olmıuına ho~, dedi, falcat 
bilmem ..• 

Rüyalı bir sesle ilave etti: 
- Şahinde ... Şahinde otuzunu geç

li. Sen? Ellide,.. fA,.)""" - .. ı:ı..... r.t.. • 

sıltı halinde: 
- Ablanız! dedi. 

kadarcık fey ... Ama çocuk, Altay? Ne 
kadarcı ko... Araa, ... 
m1'-r "iz~ '1'111,,,....,.,..~k A ·~ 

Sonra birdenbire canlanarak mahut 
bir sıra sua.ıcı ... ., "4t••"' · 

- Nereden aklına _celdi bu ~enin? •. 
Şahin denin haberi var mı? .. Uzun 7.a
man ıırnnızda bir şeyler mi vnr? Giz
li gizli buluşuyor musunuz? Ne vakit 
l<onuıtunuz bunlan? Annem ne der? 
Ona açlına mı? Yani daha doğrusu 
ablam açmıf mıdır? Benden niçin '•z
lediniz? Şaka nu ediyorsun yoksa? 

- Böyle faha olur mu? 
• lar, filanlar ... Ben ne aptal kızım ca-

nım ... 

evvel karar vcnniştiniz? 
- Evet. 

KUÇUK HABERLER 
* Limanda yapılacak ıslahat ıçın 

dünden itibaren tetkikata başlanmış
tır. İktısat Vekfüeti başmi.ışaviri Von
dcrporten, Liman genel direktörü Ra
ufi ve Liman idare mi.ıheııdislerile 
birlikte limanda genel bir tetkik yap
mış, antrepo, depo ve rıhtımlarla yük
leme, boşaltma işlerini gözden geçir
miştir. 

• Etibba odası haysiyet divanı ev
velki gün toplanmış, iki doktor ara
sındaki ihtilafı halletmiştir. 

* Son fırtınada hasara uğrayan ca
milerin sür'atle tamirine karar veril
mişti. Tamire başlanmıştır. Evkaf baş 
mimarı Nihat dün Edirneye gitmiştir. 
Nihat, Edirnede hasara uğrayan cami
leri tetkik edecektir. 

* Şehitlikleri Imar cemiyetinin u
mumi kongresi bugün Şehzadebaşın
Ja Letafet apartmanında saat on dört
te toplanacaktır. Cemiyet üyeleri. kon 
g;eden sonra toplu bir halde şehitliği 
zıyaret edeceklerdir. 

• Iktısat Vekaleti başmüşaviri mü
tehassıs Vonderporten, afyonlarımız 
üze.rinde de incelemelere başlayacak, 
ve genel direktörlüğe gereken tavsi
yelerde bulunacaktır. 

* Güzel San'atler Akademisi direk
törlüğüne tayin edilmiş olan Ismail 
Hikmet, vazifesine başlamıştır. 

BELEOiVE 

Tarihi. mezarlıklar muha
faza edilecek 

Belediye şehirdeki mezarlıkları iki
ye ayırmaktadır. Birisi şehir planına 
ve şehrin bugünkü ihtiyacına göre kal 
dırılmaeı zaruri olanlar, diğeri de ta
rihi kıymeti haiz bulunanlardır. 

Belediye mezulıklar diretörlüğü ta
rihi kıymetleri olan mezarlıkları iyi 
bir şekilde muhafaza edecektir. Bu gi. 
bi mezarlıkların tamiri ve ağaçlandı
rılmaları için bir proje hazırlanılmak
tadır. 

* Üsküdar - Kadıköy tramvay şir
ketinden bazı şikayetler vaki olmuş
tur. Bu şikayetlere göre, şirket arka 
arkaya üç veya dört birinci mevki a
raba, sonra bir birinci ve ikinci kı
sımları olan araba, daha sonra ikinci 
bir mevki araba işletmektedir. llgili
ler şikayetleri incelemeğe başlamış -
)ardır. 

* Şişhane yokuşundaki eski mezar
lık arsasının Ekafa mı, yoksa beledi
yeye mi ait olduğu meselesi henüz 
halledilmcmic:tir. ihtilafları tetkik et
mekte olan komisyon bu ayın 17 sin
de toplanarak bu işi de gö:üşecektir. 

Kedilerde ıruauz uuıunmauı 
Belediye Baytar direktörlüğünden 

yaptığımız tahkikata göre, yapılan mü 
şahede ve tetkikler sonunds şehri
mizde kuduz lirazı gösteren hiçbir ke
diye rastlanmamıştır. 

Maamafih sokaklardaki serseri ke
diler toplatılarak hayvanları koruma 
cemiyetine verilmektedir. 

Rum patriğinin hastalığı 
Ağır hasta olduğunu yazdığımız 

Rum Patriği Fotyos'un sıhhi duru
mu etrafındakileri endişeye düşür
mekte berdevamdır. Geçen gün he
kimler patrikhanede toplanarak bir 
konsültasyon yapmı~lar ve patriğin 
halinde bir iyilik görmüşlerse de, bu 
nunla tehlike atlatılmış sayılama. 
maktadır. Hastaya şimdiye kadar 
sun'i surette gıda verilmekte idi. 
Evvelki gün patrike tabii surette bi
raz gıda verilebilmiştir. 

çalışmış, fakat muvaffak olamamı§tır. 
M iirettebat, ancak kaptanın deği~ti -
rilmesi şartile yollarına devam ede
bileceklerini, aksi takdirde bu ay so
nuna kadar maaşlarının verilip vize
leri yapıldıktan sonra memleketlerine 
gideceklerini söylemişlerdir. 

Kaptanla tayfaların arası buluna
mazsa, vapura buradan yerli tayfalar 
verilecek ve bu suretle vapurun yolu
na devam etmesi temin edilecektir. 

olduğunu fclen hep anlattım. Gabul 
ittiler. 

- Tevekkeli değil •.• Dün seni öyle 
bir müdafaa etti ki ndela üstüme yü
rüyecekti. Bana: 
"- Prenses o kadar zen~in mi? di

ye sordu. 
"-Ayol, dedim, zenzin de ıöz mü? 
"- Tahsin Beyden de zengin mi? 

dedi. 
"- Tahsin Bey onun yanında di

lenci gibi kalır, dedim. 
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u Hafta 
İzmire 
Vapur Yok 

Denizyollan İdaresi 

Vapursuzluk yüzünden 

seferleri d u r d u r d u 
Dcnizyolları idaresi vapursuzluk 

yüzünden lskenderiyc seferlerini kal· 
dırdıktan sonra, salı günkü Izmir pos· 
tasını da yapmamaya karar vermiştir. 

Nakliyatın geri kalmaması için Va· 
purculuk Sosyetesine yapı!an müraca· 
at ta, fazla vapur bulunmaması yü
zünden kabul edilmemiştir. Bu sebep
lerden dolayı bu hafta Izmıre vapur 
kalkmıyacak, yalnız Iskenderiyede bu 
lunan Ege vapuru gelirken Izmire uğ
ıayacağı için dönüş seferi ondan son· 
ra yapılacaktır. 

Cumhuriyet vapurunun Köstence· 
ele bulunması yüzünden, iki haftadır 
kaldırılamıyan Karadeniz postası da 
bu hafta Izmir vapuru tarafından ya· 
pılacaktır. 

Bandırma vapuru da kocada 
Denizyolları idaresinin Gulnihal va· 

purundan sonra muayene müddeti 
yaklaşan Bandırma vapurunun da sc
ferden çıkarılacağı söylenmektedir. 
Deniz Tıcaret direktörlüğü Bandırma 
vapurunu fazla tamire muhtaç göre· 
rek lazım gelen inşaatı yapılmadan ev 
vel vapurun işlemesine müsaade ede
miyeccl'i'ini Denizyolları idaresine bil· 
dirmiştir. 

Denizyolları, tamirat için sarfedile
cek parayı fazla gördüğiınden, Ban • 
dırma vapurunu seferden çıkarrnağa 
karar vermi-ştir Bundan sonra Ban· 
dırma postasını Anafarta vapuru ya· 
pacaktır. 

Muavene müddet • 
leri ı;"clcn t•apurlar 

Muayene müddetleri yaklaşan di· 
ğer bazı vapurların da Deniz Ticaret 
direktorluğü tarafından seferden me
nedilecekleri söylenmektedir. Deniı: 
yolları idaresi bu vaziyeti gözönüne 
alarak şimdiden bazı tedbirler almak· 
tadır. ldnre müşkül vaziyette kaldığı 
takdirde ar.,,atörlerden aylıkla vapur 
kiralayacaktır. 

Ekonomi Bakanlığı, Denizyolları • 
nın mi.ıracaati üzerine vapur buhranı 
üzerinde incelemelerde bulunmakta· 
dır. Bu tetkiklerin sonunda lfizım ge
len tedbirler alınacaktır. 

Arsıulusal diş tababeti 
kongresi 

8 Ağustosta Viyanada dokuzuncu 
?rsıulı.~sal dis tababeti kongre.si top· 
ıanacaKtır. IS.ı "" '!>' .. ~-- - • . 
cektir. Kongreye Türkiyeyi temsil ~ 
mek üzere diş tababeti mektebi oraı· 
naryüs profesôrJ Kandroviç gidece1'· 
tir. 

Ekmek 1 O para ucuzla
yabilecek 

Son günlerde un ve buğday pi)~.~· 
sasmda hissedilir bir tenezzül görıJ • 
mektedir Bu tenezzül, biraz dahi! 
arttı0 ı takdirde. birinci ekmek fiat· 
ları da indiriJecekti r. Gelecek Pazar· 
tesi günü, birinci ekmeğin on parıı 
kadar ucuzlatılması beklenmekte• 
dir. 1 Amele ve fakir halk için çıkart~ :ı· 
cak ekmeğe gelince, bunun beledı)"~ 
daimi encümeni azaları önünde yeıı~ 
bir denemesi yapılmıştır. Bu ekrr.e t 
çok esmer olmakla beraber, ga~e 
lezzetlidir. Bu itibarla amele ve a

kir halkın gıdasını iyi bir şekilde te• 
min edecektir. 

Merinos işçiliğinde ihtısas 
Sümer Bank tarafından Almanya~ 

ya gönderilmesine karar veril~n. d 
0 tı 

dört kişi evvelki akşam şehrımız kıı 
hareket etmişlerdir.Bunlar lıir se~e ize 
dar tahsilden sonra memleketıt11 11 
dönecekler ve Bursada kurulması~ 
başlanan Merinos fabrikasında rrı • 
tehassıs işçi olarak çalışacaklar:ı~ 

113k• 
- Vay! Demek yalnız benden 

lnd ınız? e 
rde)' 

- Emme Şahinde bunu va 1 tele 
bugün söylemit olncaktı. Her hnı,.ti 
soylemiştir. o \'alideyc söyliyece gtı.: 
ben de size hnbar ideccktim. Oyle 
rarlnştırmıştık. I . . dıJ• 

Tahsin Bey Cemilenin clinı bır 
ha tuttu: . 

- işte böyle, Cemilem ... dedı. 
Sesi titriyordu. Tekrarladı: rrıtl• 

"Vay efendim, ben miyim bu l~kır
dıyı söyliyen! Şahinde bir kızsın, bir 
köpürsün, bir bağırsın! Lakırdı ağ
z:mda kaldı. 

- işte böyle ... Akraba olmal< 
«addennig... ·r ve et• 

Sonra çok neı'eli bir sesle 1 
il 

ti: I~ 4İZt 
- Uç düğünümüz var ... ı::~e yııt 

sonra Memduh, sonra da ben··· 
Tahsin Bey mağnır bir baş sallayı

şile, gülümsiyerek: 
- Evet, dedi, aramızda gaibi reva

brt vardır. 
Cemile bir kal-l<a.h.1 attı: 
- Ayol, ne vakit oldu bu? Kaşla 

göz arasında nasıl anlaştınız? Ne ça
buk 1 ne marifet l 

sırnsı ile.... dil' 
·· ·· or • Cemile kahkahnlnrla ,..uJuY d d" ne-
d" e ' - Bir yaşıma daha cir U~ı h tırUI'· 

ler oluyor bu dünyada? 1-lıç El 

dan geı:er miydi? • 
1 ·ı·v~ ettı: 

K.nşlannı çatara ı ı il "' ·rı. 01ı~· 
- Allah vere de bir alnı 1 

Cemile Tahsin Beyin yüzüne baka
kalmı§tı. Gözleri açıldı ve kirpikleri 
uzun müddet • kıpırdamadı. Hayreti 
azalacağı yerde gitgide arttığı için ağ
zı da sonradan açıldı. Nihayet gözle
ri bir yana doğru kaymıf, m.ırıldanı
yordu: "Şahinde ha?" Ve derhal abln
sile Tahsin Bey arasında, mutfakta 
geçen anhneyi ve Şahindenin bir aün 
evvel Tahsin Beyi müdafaada göster
diği asabiyeti hatırladı: "Ha! .. " dedi, 
bir aıçnyıtta ayaia kalktı, bağırdı: 

- Ben ne aptal kıznn, ne aptal! - Peki, nereden aklına geldi bu? 
- Bu apartmana ta§ındığınuz za· - lstağfurullah... Emme biz de 

hiç belli cbncdik yal 

- Peki ... Bunlan nerede, ne zaman, 

- Dimel' ki bu rabıta pek makul 
imiş ki hiçbir mnnie tesadüf ebneden 
kendiliğinden olivirmiş. sa! dedi. . ş tıiııdt' 

Gözümün önünde siz ... 
Durdu. Düşündükçe bövle bir Pv. 

lenmeyİ her tarafından iyi buluyordu, 
Hatrrma gelen bütün netıceıer u.u
l:emmeldi. Yüzünde doğan bir gülü
ıun ayd.,hğı peyda oldu. Fakat böy· 

mnn ... Doğrusu ... Ben ablanızı Cnra
gümrükde eyi tanımamıştım. 

Cemile yine gözleri dalarak mırıl
dandı: 

- Tevekkeli değil, bütün o esvap-

- Demek Şahindenin haberi var. 
- Ben kendiisüne prensesin dave-

tinden bir hafta evvel bildirmiştim. 
- Demek o mutfak meselesinden 

nasıl konuşuyordunuz? 
- Terziye gitmek için birli(<te çık

tığımız vakit konuşuyorduk. Ren 
kendüsüne hayatta nas.1 eşsiz galdığı. 
mı, bir argadn§a ne gadan ihtiyacım 

- Şaştım vallahi ... Annem biliyrır 
mu? 

- Evet. 
Cemile bir dnha sıçradı: 

· • ren ° Sonra kapıdan ıçen gı 
ye bağırd : 

1 
- Gel bakalım ,.yol, ad' 

( ArkôS 
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•• MUNzuRtLı ıçıN Elektrik 
Üçüncü Genel Müfettişlikte istihlak 
Geniş Salahiyetler istiyor Resmi 

Ankara, 7 (Hususi muhabirimizden) - Uçüncü Genel Müfet
tişlik teşkil edilecek olan Munzur valiliğine verilecek salahiyet
lerden bir kısmmın kendi idaresine de verilmesi hakkmda bir 
teklifte bulunmustur. Teklif mütaleaları alınmak üzere Başba
kanlrkça bakanlıklara bildirilmiştir. 

Bu teklifte Üçüncü Genel müfettiş, mmtakası içindeki vila
Yctlcr umur ve muamelatında bakanların haiz oldukları salclhiye
ti haiz olmak, ve bazı kazalarda belediye reislerinin vazifesini 
~aYmakamlara verebilmek salahiyetinin kendisine verilmesini 
ıstcnıektedir. 

Ankara, 7 (Hususi muhabirimiz. 
den) - Finans Bakanlığı elektrik 
istihlak resır.i hakkında bir kanun 
projeai hazırlamıştır. Bu projeye gö 
re elektrik paraları elektrik şirket
leri tarafından tahail edilmese bile, 
elektrik istihlak resmi Finans Ba • 
kanlığı tarafından doğrudan doğ -
ruya şirketten tahsil edilebilecek _ 
tir . 

Teminat mektupları 

· 7 ürk- Antrasiti 
Ekonomi Bakam Bu Akşam 
fabrikayı Açmağa Gidiyor 

Ankara, 7 (Huausi muhabirimiz. 
den) - Finans Bakanlığı al~alı _ 
lara bir tamim yaparak, bundan 
sonra bankalar tarP..fından verile • 
cek teminat mektupları üzerinde 
tem

0

natrn hangi İş için verilmekte ol
duğunun .gösterilmesini ve o temi _ 
nal mektubunun verildiği tarihe ka 
dar olan te:ninat mektupları yeku 
nunun da işaret edilmesi bildiri! • 
miştir. ll:konomi Bakanı Celal Bayar ya- den çalışmaları hakkında malumat al

rında Milli bankalar direktörleri bu- mıştır. Klübun umumi vaziyeti göz -
llnduğu halde bu akşam saat 20 de den geçirildikten sonra denizciliği ve 
~arı vapurile şehrimizden Zongulda- deniz sporunu memlekete' sevdirmek 
ta hareket edecektir. Celal Bayar Zon ve yaymak için klüp faaliyetinde da
CUldakta kurulan Türk antrasiti fab- ha geniş çalışma imkiinları hazırlan
tikaırnın açılış törenini yaptıktan son- masr karar altma alınmıştır. 

KUÇUK ANKARA 
ABERLERi 

tba: demir sanayiinin kurulacağı Kara- Haber aldıgrmıza gore, Deniz klü-
Uk nuntakasını da gezerek, tetkikler. bü öniimüzdeki yaz içın büyük bir de

~c bulunacaktır. Ekonomi Bakanının niz yarışları programı hazırlayacaktır. 
c.onguldak _ İstanbul yolile Ankara- Bu programa göre yapılacak yarı !ara 
>'a dönmesi muhtemeldir. Bahriye mektebi, Deniz Ticaret mek 

* Ankara, (Tan) - . Türkofise 
gelen malumata göre, bu ayın dör. 
dünde İstanbulden Köstenceye kal 
kan vapurlar mühim mikdarda ha. 
mule almıştır. 

tebi, Tahlisiye idaresi ve denizcilikle 
Celal Bayar De- meşgul bütün spor klüpleri i

11
tirak e-

niz K 1 ü b ü n d e deceklerdir. 

Drcsden tütün, Cenubi Almanya_ 
ya '-eviz, fındık, yu:nurta, Lehiıta. 
na fındık gönderilmektedir. lhra _ 
cat mallarımızın Köstence üzerin_ 
den sevki için ~apılan anlatmadan 
sonra bu yol çok iyi işlemeye bat • 
lamıştır. 

~konomi Bakanı Ceıaı Bayar, dün Bundan başka klübı.in yelkenli, kot-
~~leden sonra geçen sene kendileri _ ra ve diğer spor eksiklerinin tamam-
11~ tesis etmiş oldukları Moda Deniz !anması da karar altına alınmıştır. Bu 
ltlubünü ziyaret etmişlerdir. Celal Ba- kararlardan sonra Moda deniz kliıbü
f-r. klüp komitesi ve diger aza tara- r.ün önümı.izdeki yaz zarfında Istan -
ı:dan karşılanmış ve yapılan bir top- bulda büyük bir denizcilik hareketi 

trda klübün yazdanberi devam e- uyandıracağı bihakkın memuldür. 

~~=============================-= 

* Ankara (Tan) - Tasfiye su • 
retile tekaüde sevkedilip hizmet 
müddetleri maaş tahsisine yet • 
mediğinden namlarına tahakkuk 
ettirilen °İkramiye i aldıktan sonra, 
tasfiye kararları devlet turasın -
ca kaldırılan ve tekrar vazifeye 
dönen memurların aldıkları ikra • 
miyeden tekaüt kaldıkları aylar i_ 
çin bir kısmının mahsup ımu edile. 
cc ;i, yoksa geri alınmak mı lazım.. 

italya -
~uraya ıele.'?. ~[StJJ&ıiüa~· ~

~ulmakta ve yakında Italyanların 
ıtı.Yilk bir taarruza geçecekler~ zanne
~ektedir. 

İtalyan tebliği 
t ltoına. 7 A.A. - Resmi tebliğe gö
't' ~ritreli kıtalar Tembicn ilinin mer
lb~~ı olan Abbi - Adi şehrini işgal et
--tlerdir. 

....;abat'daki sel yolunda Eritreli bir 
kr Habeş muhariplerine baskın ya
•- ak beş Habeşliyi öldürmüş ve bir 
;ıvJc eıir almıştır. 
~Çaklar, Dessie yaıkininde tahaşşüt 
tiı 1f olan on bin kadar Habeş askeri 

trıne bombalar atmışlardır. 
Somali cephesinde : 

I> O~adende bulunan Rerugasnur ka-
1~ınin başkanile eşrafı, muhariple:1 İtalyanların emrine vermek sure
il c Gorrahai'deki ltalyan kuvvetleri-

c dabalet etmişlerdir. 

Büyük harp gittik
çe y a k 1 a ş ı y o r 

le -'•~ra, 7 A.A. - Habeşlerin küt
ler~•lınde, İtalyan hatlarına doğru i
ltrjeıneleri ve Makalle cephesinde i
'l' karakollar üzerinde ve Debre ile 
Sa illcaze geçidi civarında vuku bulan 
rı.?ıtınaıar bunların Habeşler tara
~~ daha geniş ölçüde hareketlere 

1' lllek istediklerini göstermektedir. 
tel ~aze geçidi, Tana ve Semien böl

tri arasındaki yegane geçittir. 

Habeşlere yardım 
eden köylüler 

lb~llla, 7 A.A. - Tributta gazetesi
ter haber aldığına göre, Amba - An
~ Yakininde, Tebaga'da ltalyanlara 
~"il ~ıkın yapmaya muv~ffak olup 
~t~ccde püskürtülmüş olan Şoa'lı 
it; lriplere yardım gösteren köylü · 
tc:tıı.~kkmda ltalyanlar ibret olacak 
~r tatbik edeceklerdir. 
~aro gazetesi bu adamlann mun. 
~ lb.be' askerleri olmayıp, şefle
~ 'l'akaze ile Geva 'nın ötesine çe
trıa en takip etmiyerek, münferit 
"-.~1-r halinde Italyaniara karşı koy
an.a·L- !trcih eden, Ras Seyyumun eski 
~rlerinden olduklarını y.tzryor. 

Amerikalı doktorlar 
Protesto ediyorlar .\ .. : __ 

tıJtı -..baba., 7 A.A. - Amerika Kı
lı~ teıkilitrnrn Dessie'deki hasta. 
diıcıe~t ç.Iışan do~".. ~oktorun ver 

1cA.-~~~terek tebliğdir : 
a...~ Kızılhaç teşkilatı Dessie 
~h..:.... ı doktoru, dünya efkin umu
~.._. bildirirler ki, 1 talyanlar üç 
~ tayyare filosu ile Des.sie 
'-t ~ uçmuılar, takTiben bir 
-~ aırfıncla ve yalnız patla-

Habeş 
[Baştarafı birincide] 

geJ~~IWam baka.nlıiın.. ... a ... a-'y'ı..an_gm_ • .,., .. 111-ç.,.ıJC""'~ .... n~~,.,..·; .. :bo~m'-:'ba"Ta_r_v._e....,..h~a-v"'°a-t - * Ankara, (Tan) e..._ır. Nakit işleri 
torpilleri de atmışlardır. ilk patlayıcı ve kambiyo direktörlüklerinin yeni 
ve yangın çıkancı bombalar, münha. şekil etrafında incelcmeler yapmak 
sıran, arsıulusal işaretleri cok uzak- Üzere getirtilen mütehassıs Pol 
lan görülebilir Kızılhaç hastanelerine Masl bakanlısa vereceği son rapor. 
atılmıştır. lar üzerinde çalışmaktadır. 

İçinde hastalar ve yaralılar bulu- Mütahassıs, önümüzdeki hafta 
nan Taffarimakonnen hastanesine de içerisinde raporlarını tamamen ba
doğrudan dogruya 5 bomba atılmıştır. kanlı· a vermiş bulunacak ve mu -
Cerrahi aletlerin bulundugu salon ile kavelesi bittiği için memleketine 
iki hasta koğuşu tamamen yanmıştır. avdet etmek üzere şehrimizden 
Ba"hemşire Havig agır surette yaralı- ayrılacaktır. 
dır. 2 numaralı s hra seyyar hastane- ~ 
sile hastaneden 200 metre ilerde bu- * Ankara, (Tan) - Finans mü -

fettis muavini Ferit dördüncü sınıf 
lunan doktor Dassius'un ameliyat ça- finans müfettişliğine tayin edilmif. 
dm dahi tamamen yanmış ve harap . 
olmustur. Bu tebliği imza eden dok- tır. 
torlar tekrar ederler ki gerek sabit ve · Ankara, (Tan) - Suakar kül 
gı::rek seyyar hastaneler sehir haricin- tür direktörlüğüne Burdur orta O

de bulunmakta idiler ve bunların muh kul direktörü Rüştü ve Niğde kül. 
telif yerlerinde gayet iyi görülür bir tür direktörlüğüne Nevşehir orta o_ 
tarzda konulmuş lüzumu kadar kızıl- kul direktörü Turgut tayin edilmiş. 

!erdir. haç işareti mevcuttur. Doktorlar, bu 
hadiseyi dünya efkarı umumiyesi kar- * Ankara, (Tan) - Finans Ba_ 
şısında protesto ederler ve bütün hü- k.a~lığı. Yeni harcirth kanun proje 
kumetlere bildirirler ki İtalyanlar A- sı uzerınde son inc'elemelerini yap 
merikan ve diğer hastaneler üzerine maktadır. 
40 tane patlayıcı ve yangın çıkarıcı * Ankara, 7. (Tan) - Bayındrr
bomba atmışlardır. Bu feci tezahür ne Irk Bak8:nlığı, posta, telgraf ve te _ 
ticesinde ölenler ve yaralananların Jefona aıt nakil İ§lerinin pazarlıkla 
miktarı 10 dan fazladır. Doktorlar, İcrasını ve posta idaresinin 50 lira_ 
hak namına, bu hadiselere sehadet e- ya kadar müteferrik mübayaatı ile 
derler.,, küçük tamir ve nakil i§lerinin, ko _ 

Bu tebliğ, Dessic'de bulunan Avru. misyondan kara,r alınmaksızın, ya_ 
pah ve Amerikan doktorların imzala- prlmasını temin rnaksadile arttırma" 
rınr taşımaktadır. eks.ltf'le ve ihale kanununun 46 1~ 

cı ve 50 inci maddelerine birer fık
Amerika hastahanesi- ra eklen:nesi hakkında bir kanun 
nin bombardımanı ve proje~i hazırlanuştrr. 

... Ankara, (Tan) - Siyas•I bil. 
A m e. r i k a 1 I 1 a r giler okulunda bi- de belediyecilik 

Nevyork, 7 A.A. - (Nevyork Tay- dersi ihdas edilmesi karar altına a_ 
mis) gazetesi, Dessie şehri ile orada- lınmıştır. 
ki Amerikan hastanesinin topa tutul- ... Ankara, 7. (Tan) _ Sağ]rk 
masının, Amerikanın her tarafında. bil zabıtası kanunu mucibince itlaf edi 
hassa insanlık bakımından ve çünkü len h~vanlara ?'ukabil sahipleri • 
bu esnada kadın ve çocuklar da· dahil ne venlen tazm;natlarla damızlık 
bıılundugu halde bir takım gayri mu- boğalıı.rına ivi baka.n köylülere i

11
1a_ 

hariplerin telef olmalarını intaç eyle- hı hayvanat kanunu mucibince 
dığinden şiddetlı tenkitlere sebebiyet ve teşvik maksadile verilen müki • 
verdigini yazıyor. fallardan bazı mahallerce müvaze. 

Bu gazete. Amerikanın protesto e- ne verırisi kesildiği anlaııılmakta _ 
dip etmiyec gini bilmezden önce, ge- dır. Finans Bakanlığı, bu hususta 
Jecek re'smı malumatı beklemek ve defterdarlara bir tamim göndere _ 
meseleyi hukuki ve diplomatik bakırı'l. rek bu gibi tazminat ve mükafatlar 
dan incelemek lazım geldigi fikrinde- dan müvazene vergisi kesilmemesi _ 
dır. ni bildirmiştir. 

Dessie'deki Amerikalı muhabirler, 
dünkü bombardıman yüzünden 5 ki<>i 
nin öldügünü ve 210 kişinin de yarcl
landrgını bildiriyorlar. 

E s k i İmparator 
hala yaşıyor mu ? 

Roma, 7 A.A. - Popolo di Roma 
gazetesinin Cibutiden aldı Ti bir habe
re göre, eski imparator Lidjy Assou 
hala yaşamaktadır. Necaşinin, iç siya-

sa sebcple,.i dolayrsile kendisinin öl -
dügünii iliin ettigi rivayet olunuvo\.. 
Eski imparatorun Harrar civarında 
bir kaleye hapsedildigi söyleniyor. 

Mareşal del Bono ... 
Roma, 7 A.A. - Mareşal del Bo:ıo 

dün buraya gelmiştir. Kt:nqisini ıstas. 
yonda Mussolıni ile beraber birçok 
şahsiyetler k rsılamışlardır. 

Mussolini'nin Şiddetli Bir Nut 'U 
~----~~------~--......, 

him altın miktarını hatırlatmışttrr. 
Aynı duyguyu besliyen saylavlar da 
kendı altın madalyalarını hediye e· 
dece ki erdir. 

Mussolini "Hiçbir şey 
b i z i hedefimizden 
döndüremez " diyor 

Bundan sonra Mussolini bir açış nut 
ku vermiş ve zecri tedbirler hakkında 
demiştir ki: • 

- Jtalya kendi hedeflerine erme 
ye ve kendine karşı çevrilen hare -
kellere harfi en şiddetli bir surette 
mukabele etmiye kat'iyyen az.met -
miştir. Ne muhasara, ne ittifaklar 
nekadar rok olursa olsunlar biz.i he 
defimiz.d;n döndürmiyecektir. Biz. 
den ne istediğimizi bildirmemiz.i is. 
tediler, Bunları Fransız. hükumeti -
ne bildirdik. Mukabil teklifler yeri_ 
ne z.ecri tedbirlerle karfılaştrk. Son 
birkaç saat içinde vaz.i)'ette hafif 
bir salah hasıl oldu. Fakat sizi faz
la r!ikbinliie kapılmaktan tahz.ir 
ederim. 

Asgari teklifler is
temek lüzumsuzdur 

Eksperler arasındaki görüşmeler 
siyasal müzakereler olmadıgr gibi si
yasa) müzakereler başlasa bile müs
bet bir neticeye varacagı meçhuldi.ır. 
İtalyayı asgari matalibatmr bildirme
ğe davet tettiler. Bu talep lı.izumsuz-
dur. Zira İtalya, bu asgari matalibatı
nı Teşrinievvel ayı içinde bildirmiş
tir. Bu tebligata cevaben Teşrinisa
nide mutaarrıza karşı zecri tedbirle
ra başlandı ki. bu tedbirler hakikatte 
mezkur mutaarrızlarm medeniyetinin 
ilk n i m e t 1 e r i n i alan H a b e ş 
h-:ılkı tarafından s a b ı r s ı z 1 ı k 1 a 
beklenilmekte idi. Bundan sonra İ
talyayı zecri tedbirler savasşına kar
şı müdafaa tedbirleri almakla itham 
ettiler. İtalya bu savaşa karşı kendi
sini meşru bir şekilde müdafaa et
mektedir. Bütün dünya, mesela 
Fransız ve Belçika eski muharipleri 
ıecri tedbirlerin tatbikınr protesto et 
mislerdir. 1 tal ya bu protestoya işti
rak edenleri daima muhabbetle hatır
lıyacaktır. 

Samuel,Hoare'ın nut
ku için ne diyor ! 

[Baştarafı birincide] 

ti0 ini Fransa hukum t'ne o ' 
miştir. 

Ayni zamanda, !t !ya, pet o' 
bargosuı1a ı tir k ede: k J \'l t 

le de her tı..r ıı dip o ı tık mun e
batı kesmek tchdıdını savu. m.ı. .t 
dır. 

.. k ' oz rpma •.•• 
Dı.inku Hah r lesine sab~h 
z t !erinin y ıl rrr.ı h;.ıl sa e_ 

den muh rrır ben·ın ynzıından b h. 
s tmc k külfc · de bulu du • u ıır da 

Laval - İtalyan elçisi... d.. u yazond bir' ine kız rak ka.. 
r nl ta goz kırp.sr ıbi b

0

rta.kım 
anla ılmaz · ıl \r yaptı ımı yaz -
m kta 

Paris, 7 A A. - Laval, ltalyan 
büyük elçisi Çerutti'yi kabul etmış.. 
tir . 

- Ne diy cek n şunu acıkça 
ve M u s o 1 i n i sö· ıe ene b b · :ter ı 

Frenk elçisile ile... Di~e b r de ihtarda bulumnakta-

Roma, 7 A.A. - Muss~rni Fr n: dıCcrçi muh rr·rlerin açık ya .. ı 
sız büyük ~l(si Kont Do -tambron u yazın 1 n ilk kay ul rıdrr. La~:~ 
kabul etmıştır. b bana ır n arkad ş ta pek la 

... İngiliz elçisi- b'I r ki, muh rnr kah kanun, ~ah 
ni kabul e t t i ! ahlak, krrh ygıdan oyu muş ~ırta

kım dehi c:I rd n dolaııarak dıyece 
Roma, 7 A.A. - İngilt re büy" k 

elçisi bu sabah Mussolini ile tci -
rüş.:nüştür. 

Fakat gene bir ümit yok 
Londra, ? A .A. - Royter a n 

aldıgı habe~ gi:ıre, yar n La 
Hor arasınd } apılac k mu 
'"pek fazla bir ey.. b k e 
dir. Hiçbir kat'ı pl n r a mı-s 
<'ldugu ve '"Romam:ı b r ı ('r M -

ye amade old•ı ,una c . 1 t tde c: • ıi~ 
l.nr emm re mevc t o ad gr.. Lon
drada obrenılmi ır. 

Mussolini uzlasmı
ya yanaşmıyacak 

Londra. 7 A.A. - Ron 1 n e
len haberlere göre,· Mu o.ı ın n, 
Pariste, lngihz ve Fr ı ı k per
Jeri tarafından ta rl. 11 brr tek 
liflerini n:ız rı dikk t l c ,r çok 
şüpheli gorulm ktedır. 

Dessei'nin bombardrma
m ve petrol ambargosu 

Cer.evre, 7 A.A. - F. yt r y.arı 
bildiri} or: 

Burada diıc;imuld ne re D 
e

0

nin bomb r ım ı pet o! a ' 
sunun tatbık tarınıni }cu< ' t 
trr. 
Vaşington, 7 A.A. -

bombard man edilm ın l 

karşı Amerıkan petrol Sl} cı 
dl! ne gibi bir tesir ıc a td c ini k :s

tirmek mümkiın de ı d r. l\~ m 
efkarı umumıyc:nin 'Jund .. n sı lirlene
cegi süphesi dıı. 

ini der Onu okumaya alı mış olan 
k rileri bu dehlızleri neden dola§ -
tr ını kola !ıkla bulur) r. Egcr bu. 
1 mazi r da yazı ını ani yamazlar-
sa, 

-Yine b"r şey demek istiyor 
amma a ztnda gevelemiş. Der ho§ 
gor "rler. 

Kcndiai de muharrir oldu· una 
go e her.im k r b 0 i l zundır 
kı, b:r yazıcının her zaman her e 
yi açıkça 'e oldu u gibi ne ifade. 
sine, ne fikrine h çbir kıvırcıklık 
vermeden yazması da huner de 1 
dir Okuyucu ok Jdu u yaz nın ta -
dına varmak icin b raz fikir ye -
mak ist m ktcd r E er b z karile
nmui b raı: düşı.indüreh

0 iyors k 
kend'm'zi mutlu &ayarız. 

Dünkü y ıya gelince; o yazı şi. 
kay t ed

0

ld1 ı gibi karanlıkta kır -
p m ş b

0

r goz de ·ı i. O sadece 
h rk ders vermi c kal an, ken -
dini b ·enen ve ce un bir kofluk -
tan ha ka b · r § y olmıyan birisi • 
dır K

0 

r.d:r? Bunu kari arar. E,:er 
verd· .. m s mıı le uygun b 0 r 0 n° bu -
lur h na ·der guler. Bulam z 
sa o satır] rı yalnız bir yazı mimu 
n i diye o ur eç r. 

a k rşı çek ılt
0

fatkar lan o 
rrir ar daş ta verd···m ev 

f b ksın. n·r de etrafı araştır. 
sın! B yle b 0 r foduldan 11uphe!enir 
ı;e yaz mı ona 0 vd

0

r in! Bulamazsa 
- ille açık si:ıyJesene d'ye üstiL 

me varmasın! Soylıyemem. 
B. l•ELEK 

Mussolini, bundan sonra hafif bir 
istihza ile, Hor'un Avam Kamarasın. 
da yaptıgı beyanattan bahsettmiş ve 
İngiliz Dışbakanlığının şimdiki fa. izmirde tabaka 
sist hükfımetinde olduğu gibi kuv- Anadolu 

r ez 
Te efon 

vetli bir hükumetle idare edilen kuv- Yüzünden 
vetli bir İtalya görmek istedigi arzu. 
SU':ldan memnuniyetle not aldığını Bir cinayet 
bi idi rere k demwı.,,1i~r"k;i;,::m.,l'T"ırnıı'"'1ımJiln-t---.ıt....'"""1,-~~---1-11ı1111ıı..tlllfl'flll~ Traıyacıa T41elteueııoerı- OUHflR!a 

u 
de 

Ankara, 7 (Huıu i muh birimiz.. 
d n) - Pnta t lgı af 'e telefon ıda 
rcs D'vrik v G reden n kendi ara 
larında. Ere· ıi, Bartın, Kozlu ve 
K zı ca H ~ ınıın d konu maya a.. 
çıl n bütün t 1 fon merkezlerile 
konu m sını tem n etmiş ve bu yer 
lerlc tel onla gorıiş'lle başlamıştır. 

ve Avrupadaki mevkii için çetin bir den) - Lisede mu ayye , f t c. 
mücadele içindedir. Bununla tJeraber nebıışındanberi mektebe devam et • 
İtalya Afrika müstemlekeleri için miyen Salih adınd biri lskender 
emniyet meselesi hal1edilmedikçe ne Kaya ad• ... da b:r arl ada ını a ri si 
Sir Hor'un ve ne 9e kendisinin iste- nemada bıçakla öldünnü tür. Vak'a 
diği kadar kuvvetli olamaz. İtalyan şöyl eolmuştur: Bu iki arkadaş pos 
ulusu Sir Hor'un sözlerini takdir e- tanede sitajiyer olarak çalışmak _ 
der ve fakat esere göre hüküm verir. tadırlar. Dün akşam berab rce si _ 

12 kanunuevvelde ilin edilecek nemaya gitm'şler ve orad b·r taba 1 çağını çckf i gibi arkadasını vur -
olan petrol ambargosu meşum neti. ka yüzünden kavgaya tutu mu l r_ mu tur. Kat.ıl c'nııyctten sonra yaka 
celer doğurabilecek ve dururau pek dır. Derken iş ileri gitmiş Sarh bi. lanmı lrr. 
ziyade vahimletlirebilecek bir ha _ 
diıedir. Zecri tedbirler balyayı bil. 
hassa manevi bakımdan müteessir 
eder. Milletler Cemiyeti ceza ka _ 
nunu şimdiye kadar en zor ve en 
vahim ahvalde dahi tatbik edil"lle. 
miştir. Bu tatbikatın atisi de olmı_ 
yacaktır. 

Petrpl ambargosu 
Mezkur ceza kanunu ilk defa ve 

yegane olarak İtalyaya tatbik edil
mektedir. O İt'3lya ki, biricik hatası 
köleleri serbest bırakmaktır, o İtalya 
k.i. Do~u Afrikasının geniş bölgele
rındekı mutlak rüchan hakkı elli se
nedenberi tanınmıstır. O İtalya ki, 
ham maddelerden mahrumdur. Bu
nunla beraber İtalyanın bu zafım is -
tismar eden zengin uluslar yanılmış. 
lardrr. Evvela yeni İtalyanın entel
lektüel kıymetlerini hesaba katmayı 
unutmuşal\-dır. Yeni İtalya maddefi 
bir mukavemet aleti haline koyacak 
kabiliyettedir. 

İtalyan - Habeş 
anlaşmamazlığı 

Mussolini İtalyan - Habeş anlaş
mazlığının Cenevrede gördüğü mu
ameleyi şu suretle tavsif etmistir: 

"Summum Jus Summa /njüria,. 
yani (adaletin ilrat fekilde tatbiki 
adaletsi~liğe müncer olur,, mev~uu 
bahis olan ihtilal, diğer devletlerin 
harpten ve hatta Milletler Cemiye. 
tinin tesisinden •onra kuvvet istima 
li auretile halletmiı nlduklan ta _ 
mamen müstemlekeye ait bir anlaı
maz.lıktır. 

Kat'i olarak beyan ederim ki, / _ 
talyanın hukuk ve menfaatleri mu 
halıua edilmek•i~in biı anlGfF11az. _ 
lığın halli imkônaıulır. Buna intüa 
ren. ltalyada ve doğu Alrikat11nda, 
1tal;yan kuvvetlerile lafi•t •İyah 
gömleklileri yurtla nihai ve kat'i 
~feri temin edinceye kadar, icra. 
at devam edecektir. 

Mussolini tehdit
ler savuruyor 

Londra, 7 A.A. - Daily Heral
dın yazdıgına göre, Mussolini, Ha
beşistana herhangi bir toprak par
çasının terkine muhalif oldugunu 
ve Habeşlerle herhangi bir rı:iıba
dele ve)a alııveriş yapmayı reddet-

Fotoğra ahlilleri 
Resimlerinizi bize gönderin 

[Fizyonomist Profesör J ean Carteret'nın ol uyucularımızın 
karakterleri hakkında yaptığı teşhisleri ne re devam ediyoruz:] 

Çehresindeki gizli istihza. biraz 
septik karaktcrd~ 
oldugunu gôsterı -
yor. Muayyen is
tiklal çerçevelerı i. 
cinde hareket \ 
faa iyet aramak
t dır. Mal sal i H 

olmaktan ziyad 
direktör olmak zih 
niyetindedır. Y cı
nı ba k !ar nı ı -
lerini kendi i e
rinden d. ha iyi 
gorme e mukte -

Faik Ertan dirdır. İşlerden da-
ima sıyrılıp c kma 

sınr bilecek, ahval ve şerait kend" ine 
yardım edecektır. Hassasiyetini belli 
etmez. 

Poli kopi üzerine çekilmi, son fo

Kaptan 

to r fl rd n b i 
ri. Mesleı;ini ıyi 
kavram ve sevim 
li bir k pt nın ken 
d:sine h.ıs zihniye
tini ta yor. Oto
r it si ok y er, fa
kat emindır. Ede
biyata meyli var
dır. Denizci 'kte 
tcmayullerınin bir 
if de ıni d bi bul
muş o na ika
rakterde ve bıraz 
da karars zdır. iç
timaı erke in ar

kasında biraz da çocuk kar kt ı ak
lıdır. Eskiden mevcut çekın nl ı.nın 
önüne geçmıştir. 

gor-

zi 
e i or. 
b n rr 

N yapıc dır, ne Tevfik Güray 
y kıcıd r f t ta 
mir e d i c ı rl i r. Ko y inanmıyan 
m u h a k m e s i n e gene bir ze
ka h kimdir 

Resimlerinizi bize gönderin, Profesör 
Carteret sizin de karakterini i anlatacakt·r. 
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bın ol rak tcsbıt ed lmi tı . K yl rlc 
bcr;ı r nufus s yısı 65 b dır llc Je
kı ı 2 bin nu ll ıçer. nd t hsıl c. ı
n gelmi 150\l çocuk bu undu 1-
de bu seneki k dro anca;: 700 '< ıl-U· 

u okutabilmel.t dir Bu r.ıkam r, ıl• 
ccı.le yeni okul çılm ı ,ı.ı umı... u 
çıkça ortaya ko ktadır. 

Bayburdun, ıkıncı dcrec de olan 
ge ırın 1 "'I hirı d m ı k t ıeerı ne 
me da, Tralıı:ona ve oradan lata \ a 

Ba;yburdu ikive bö1cn Con•h nehri 
J• durumu yıld3n ile t~rihi k<'lcnin uzaktan cörünufi.i 
Ort kulun 8Çrl- 1 

n a nda m~him koyun ve sıgır ihraç etmesı, Avr pa-
r Y 1 Bavburt'u- ya başlıca yumurta gondermeı:ıidır. 

tı, . ort okul irin Bu ihrac.;ıtlar, Bayburda her yıl ı..1-
ıt ır b .... buluna- dukça mühim bir g lır temın etmekte· 

ka ok ıl acılalı- d' y .. · il' . ır. umurta, bundan ıkı yıl onc ye 
ı ı mua ımı 

tkl \ Jd ııberi de kadar köyhiye iyi gelir gctirıyordu. 
r im de,. _ Evvelce tnncsi 2 kı rusa satılan yu· 

rl 'd re e ii- murtanın bugün 20 par ya dü mc&i 
bir hay'1i zarara meydan vermış • 

ı son s yımda 12 1 tir. - N. S. Güçer. 

üsame esi 

i, (Hu u&i muhabirimiz bildiriyor) - Lise talebeleri, 
la evi mu mere salonunda Mavi Yıldırım piyesini temsil et· 

Y rıki re ım, piyesi hazırlayan öğretmenle talebele· 
teri •or. 

ve ılgın oıarkılnr Karyoka Kralları 

ve FRED ASTAIRE 
modern bır cazbandın ahengi nltındn 

R A Y Sinemasında 
• 
1 

Senenın en şen ve en eğlenceli fılminı takdim edıyorlar 
Bu n: s at 11 de tenz U\th fıyatlarln mııtine 

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

s ort lannızı Galatada Ünyon Hanında Kain 

UN YON S l G O R T A S 1 N A. yaptırınız. 

Tu kıyede b tafasıla icrayı muamele etmekte olan 

El 

lW W© 
K rn n asına bır kere uğramadan sıgorta yaptınnavınız 

Telefon 4.48"'8 9,ı;O" 

emasında v··n zn Beijendiği 
l ki Şaheser Birden 

Büyiik 

-

aatl rinr d ı..k t Bı ~ün .., at 11 rlt> 1 IPOpt'tr.ı. 1 d ~Pn l\.IP ı tr l O df' St>n Dııl. 6 rla Klt>OJ}cllr , ı ı5 dı> Sı>rı J)ıı 
ı. :;ı l\.lt p tr 
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Giritte Çarpışmalar Oldu 
Venizelos Bir Ulusal Lider Süsü Takınarak 

Etrafa Nasihatler Veriyor 
DIŞ POLiTiKA 

l.aval'in ikinci 
irutihanı 
Be~ ay tatilden sonra geçen a -

Yın &Onuna doğru Fran11z parla -
hıentoau toplandıgı zaman Laval 
Önemli bir imtihan geçirmitti. Bet 
•Ydanb~ ri · Batbakanı düıürmek 
fırsatını kollayan ı ... syaliıller ve 
komüniıtler, her itlen evvel, faıist 
birlikleri .meıeleıinin müzakereıi. 
llİ ileri ıür.mütlerdi. Laval bu tek -
life karşı vaziyet aldı. Önce mali 
hıeaeleJerin müzakeresini istedi ve 
bu nokta üzerinde yapılan araya 

._Üracaat neticesinde Laval itimat 
kazandı. LavaJ'in kazandığı itimat, 
teklen müzakere uıulü hakkında 
olmakla beraber, hakikatte Baıba -
kanın genel aiyasası hakkında ve -
t'İlen bir itimat reyi idi. 
• Bu, Laval için bir muvaffak~yet 
ıdi. Fakat bu muvaffakıyet Radıkal 
•oıyaliıtlerin yardnnile kazanılmıf 
tı. Acaba faıiıt birlikleri mes-:ıesi 
ll'ıüzakere edildiği zaman Radıkal 
Sosyalistler yine hükumete yardım 
edecekler mi; yokaa bu noktada 
Soıyaliatler ve komünistlerle bera -
ber mi yürüyecekl~rdi? Lav 1lin ha. 
kiki imtihan günü, fa,isl birlikleri 
etrafında meclist. yapılacak olan 
hıÜzakere günü olacaktı. Bugün gel 
di çattı. Bu meıele etrafındaki mü -
~akere aalı günü batladı. va perıem 
be günü araya müracaat edildi. Hü 
kumet bu defa da itimat reyi ka
~andı. Bundan aonra faıist birlikleri 
hakkında hükumetin almaaını dü • 
~Ündüğü tedbirler reye konuldu. 
llunlar da nıedisin daha büyük bir 
ekseriyeti ile taavip edildi. Paris -
ten gelen haberler kanunlann mÜ· 
~akereıinde dört yüzden fazla 
t'ey kazandığını bildirmektedir ki, 
ı:"ransız parlamentosundaki parti 
\raziyetine göre, bu Laval için bü • 
)Ük bir muvaffakıyet sayılmak li. • 
:tırndır. 

.uM· ~· Ja~ .. ıfitna.•_._-.J;u~ 9tl4R 1 t~ıer toY•• 
~ulaaa edilebilir: 

Siyaaal parti olarak teşekkül e • 
den kurumlara karfı yürümek mev 
:tuubahiı değildir. Fakat yollarda 
\re aokaklal'da nümayiş yapan, aza. 
larını askeri talim ve terbiyeye ta. 
hi tutan, üniforma giydiren, hususi 
•li:metler taııyan teşekküller, dev • 
let furasının reyile iç Bakanı tara. 
f. ndan dağıtıla bilecektir. Sonra po. 
lııten ruhsat almaksızın silah taşı_ 
inak menedilecektir. Gazetelerle 
halkı kan akıtmaya teşvik edenler 
de fiddetle cezalandırılacaktır . 

Görülüyor ki, bu kanunlarla hü. 
lcfnnet faşist teşkili.ta karşı şiddet _ 
le yürümek salahiyetini almış olu • 
).or. Şimdi bütün mesele hükume • 
tın bu salahiyeti ne şekilde kulla -
llacağı noktasında kalıyor. Çünkü 
loa.yalistler ve komünistler hüku. 
illetin bu salahiyetleri kullanacağın
~ tüpbe ediyorlar. Bun 1 arın 
iddialarına göre faşistler uzakta 
:eğil, hükumet içindedir. Lavalin 

alemi mahsus müdür muavini bile 
f~iattir. Ne ise; bunu zaman gös. 
terecek. 

Yeni kanunların tatbik sahası içi 
la~ giren faşist birlikleri hangileri. 
dır? Gerçi kanun faşist birliklerin_ 
den bahıetmiyor. Binaenaleyh nü.. 
lrıayiş yapan, ıilah tatıyan, ünifor _ 
lrıa giyen, gazetelerle halkı katle 
ı..vik eden komünistler de kanu
:~n tümul daireai içine girmekte • 
ırler. Fakat herkeı bilir ki, bu 

~anunlar, faalivetleri son zaman -
lc~r-da cümhuriyet icin tehlike teş • 
ll etmeye b~flıyan aağ cenah le. 

hlclcüller için yapılmıftır. 
J:' 8u kurumların bafında Action 
) t'ançaise denilen klallık taraftar
brı &eliyor ki, bunlar geçen sene 
it aladier hijki'imetine kartı hare • 

ete geçmiflerdi. Bu aralık bunlar 
; ~adar faal değillerdir. Bunların 
d~~i Croix de Feu, yani Atef haç 
~nılen fa,iıt teıkili.tı almıştır. iki 
arı ~ elli bin azası olan Ate§ haçlar, 
rtı~ern faşist uıullerile te§kil edil. 
• •tler ve çok gürültülü bir rol oy _ 
~aktadırlar. Bunlardan başka 
~ Ud'un batkanlığında bulunan 
oİ •ayıları Ateş haçlardan daha az 
... ~-~la beraber, bunlardan daha 
rtı uf~ıt olan Solidarite Française, 
ayı RÖmlek giyen ve Alman hü • 
~ kıt'alan teşk:ıatma benziyen 
.. :~nciıtea'ler ve çoğu talebeden iba 
latt olan Jeuneaae Patrioteı teşkL 
l'in• llrı vardır. Bunlardan her bi _ 
do ~n ayrı gayeıi vardır. Bazıları 
'-i ';1dan doğruya cümhuriyet aley 
•u~ edir. Bazıları demokrasiyi ka _ 
ti ~tmiyor. Bazısı da parlimenta • 
._, 11lah etmek istiyor. Fakat hep 

Atina 7 (Hususi Muhabirimiz. 
den) - 'Venizelos Krala gönderdiği 
\.)ir mektupta vaktile kendisi ile Kral 
ailesinin aralarının açılmasına sebep 
olan şeyleri uzu.n uzun anl~!~~a~; 
"Kral Kostantinı pek çok sevdıgı ıçın 
ona çok hizmetlerde bulunduğunu fa. 
kat aralarmda noktainazar ihtilafı ha
sıl olduktan sonra kendisi başvekil 
iken yapılmak istenilen suikasttan mü 
teessir olduğunu, ve aralarındaki nok. 
tainazar ihtilafının fena bir rekabete 
kadar vardığını anlatarak çok liberal 
usullerle pek iyi bir tarzda başhyan 
krallığın en hararetli bir müdafii ola
cağını ve üç yıl sonra yapılacak ge· 
noyda koyu kralcıların bayraktarlığı
nı yaparak Yunanistanda krallık bağı 
nın hiç sarsılmaz bir şekle girmesini 
temin edecegini,, 

Bildirmiştir. 

Venizelos Mançester Gardiyan ga
zetesine verdiği bir mülakata da : 

"Kralın pek iyi bir şekilde işe baş. 
ladıgım ve memlekette parti gürültü
lerini nbitmesini istiyen ahalinin, Kra 
lın çalışmalarına yardım edeceğini 
söylemiş Demircis kabinesini takdir 
etmiştir. 

Venizelos, Sofulise gönderdiği bir 
mektupta da liberal partinin güttüğü 
barışçı ve itidal siyasasınc!an dolayı 
duydugu sevinci bildirerek kendisinin 
s!y~etle ~ğraşmayı ~ Girit~eki e.mıa
kıni ımar ıle uğraşacagını soylemış ve 
Kral için de; 

"Mademki Kral Yunanistana meş
ruti bir Krallık kurmak için gelmiştir. 
Liberal partisinin bu vaide inanması 
ve beklemesi zaruridir.,, demiştir. 

Atina, 7 (Hususi Muhabirimiz
den) - Venizelos Paristc bulunan A. 

Kondili•, Metaluaş, ve Çaldarİ• 
bir ağızdan aevİnfle: 

- Geliyor/ Geliyor! Oh Allaha 
çokfiikür do.tumuz geliyor I 

[Atinada çıkan Aneksartitos'tan] 

tina gazeteleri muhabirlerine demiş. 
tir ki: 

"- Kral askerlere de genel af ver
mek istediği halde hükumetin yalnız 
eczaları affetmek tarafına gitmesi 
yanlış ve mes'uliyeti Demercis'e yük 
liyC'!'I bir harekettir. Cümhuriyetçi 
gazetecilerin af meselesinde çıkar
dıkları lüzumsuz gürültüler hükume
ti korkutmuş ve böyle bir karar al. 
masına sebep olmuştur. 

Başbakan Demircis buna cevep ve
rerek şunu söylemiştir: 

- Askerlere genel af verilmiyerek 
yalnız cezalarının affına gidilmesi 
bütün mes'uliyeti hükumete ait olan 
bir iştir. Hükumet tahliye edilen 
subayların eski mevkilerine gelecek
lerinden korkarak bu kararı vermeğe 
mecbur olmuştur. 

Ciritte bir kavga 
Atina, 7 (Hususi Mu.habirimiz

den) - İçbakanlığa Giridin İrakJi
yon vilayetinden gelen bir telgraf· 
ta; Krusonor köyünde eski belediye 
reisinin lehine yapılan bir nümayiş 
esnasında kanlı bir çarpışma zuhur 
ettigi iki kişinin öldüğü ve on kişi
nin de yaralandığı bildirilmektedir. 

Mihalakopulo• Dıı Ba. 
kanı mı oluyor 

Atina, 7 (Hususi Muhabirimiz-

Hindistanda 
Süel manevralar 

Bomlbay, 7 A.A. - Burada bü _ 
yük manevralar yapdmakta ve bu 
manevralara lnıiliz ve Hintli ordu 
lariyle hava kuvvetleri ve donanma 
iştirak etmektedir. 

Yeni bir Japon buluşu 
Tokio, 7 A.A. - Niıinişi gazete 

ıinin yazdığına göre, Nikuıi ismin 
de bir Japon mühendisi, elektro _ 
manyetik dalgalarla enerjiyi nak • 
leden bir ke,1ifte bulunmuıtur. Bu 
dalgalar vasıtaaile çok az bir za _ 
manda demir madenleri izabe edi • 
lcbilmektedir. 

ıi de kanuni yoldan ziyade tiddet
le hareket etmek noktasında Sir _ 
leşmiş görünüyorlar. işte sol cena. 
hın ve mutedil zümrelerin endişe • 
ıi de bundan ileri geliyor. - A.Ş.E. 

Venizelosla Kralın arasını bulan Kra
lın ve Venizelosun müşterek 

şahsi dostları 
RUFOS 

den) - Bazı gazeteler Başbakanın 
Mihalakopulosa Dışbakanhğını ka
bul etmesini teklif ettiğini yazıyor
lar. 

Çaldaris hala eski 
l 

mektubu okuyor 
Atina, 7 (Hususi Muhabirimiz

den·) - Başbakan dün ÇaJdaris ile 
Parlamentoda Ahali Partisinin hü
kfımete karşı alacağı durumu konuş. 
muştur. Gazetelerin yazdıklarına gö
re bu konuşmada Çaldaris yeni temel 
yasasının şimdiki Parlamento tara· 
fından tadil edilmesini ve Marttan 
sonra ekseriyet sisteminde seçim ya
pılmasını istemiştir. Partisinin Par
lamentoda kabineye karsı alacağı du-
.......-- ..._ - .__.,.. __ .__ ıı- --1 ... cf'..ılr•~-
sonra söyliyeceğini bildirmiştir. 

Demircis bugün de Kondilis ve 
Metaksas ile görüşecektir. 

Esrarengiz bir toplanma 
Atina, 7 (Hususi Muhabirimiz

den) - Kimin tarafından davet edil
dikleri bilinemiyen elli kadar saylav 
dün Parlamento binasında toplana
rak yaptıkları konuşmalarda kabine 
buhranının Kral tarafından idare e
dilmesinin ParHimcntonun haklarını 
nın tanınmaması demek olduğunu ve 
Kral tarafından Parlclmento feshe
dilirse seçime girmemeleri icap etti
ğini bildiren bir karar suretini kabul 
ettikten stımra ParHimentonun hakla
rını kullanabilmesi için önümüzdeki 
hafta toplantıya çağrılmasına karar 
vermislerdir. 

Kıbrıs Yunana 
Cie~iyor mu? 

Atina, 7 (Hususi) - Demircis ile 
pek arkı münasebeti olan haftalık 
Neo lmera gazetesi pek yakında 
bütün Yunan milletini çok sevin • 
direcek Önemli bir milli hadise ola
cağını yazmı§hr.' 

Gazetenin sevinçli hadise dediği 
ıeyin Kıbrısın Yunanistana ilhakı 
meselesi olduğu yazılarından ıma 
suretile anlaşılmaktadır. 

Buranın bazı kaynaklarında her 
ortaya"çıktıkça yalanlanan bu me. 
selenin mevcut olduğu ve hatta 
Kral daha Londrada iken bu husus 
ta pek gizli konuımalar yapıldığı 
kanaati vardır. 

Amerika iran Sefi
rine tarziye verdi 
Va~ington, 7 A.A. - Dıı Bakanı 

Hull, yol nizamlarına aykırı hare_ 
kelinden ötürü tevkif edilen lran 
elçisi Celale Maryland ilbayı Harry 
Nice namına reamen itizar etmiş, ve 
Amerika hükumetinin de teessüfü • 
nü teyit eylemittir. 

Papa sıhhattaymış 
Roma, 7 A.A. - Yayılan şayia_ 

lara aykırı olarak, Papanın sihha • 
ti yerinde olduğu ve bugün mutat 
kabulleri yaptığı bildirilmektedir. 

Yeni bir zeplin 
Fridriıhafen, 7 A.A. - Zeplin sü 

variai doktor Ekener bir gazeteciye 
yeni 129 iz. kabilisevk balonunun 
bu sene sonunda yapılmış olacağı 
nı bildirmiıtir. 

Laval'in 
Elde Ettiği 
Muvaff akiyet 

Hükumetin Birlikler 

hakkında layihası 

408 reyle kabul edildi 

Paris, 7 A.A. - Fransız parla -
mentosunda, birlikler hakkındaki 
müzakereler, bu sabah, ıaat 2,30da 
hitama ermiııtir. Hükumetin layiha 
sı. heyeti m~cmuaaiyle, 179 reye 
karıı 408 reyle onaylımmııtır . 

Bu li.yihaya göre, umumi yollar 
üzerinde silahlı gösteriler yaptı -
ran, Sü Bakanının İzni olmaksızın, 
Üyelerini süel hizmete hazırlıyan 
ve şeflerinin otoriteıi altında di • 
siplin göstermek, üniforma giymek 
ve özel alametler taşımak ıuretiy. 
le hususi Milis v~ya ıavaı heyetle. 
ri mahiyetini göıterın bütün teıek 
külleri, iç bakaııı devlet ıura11nın 
da reyini almak tartiyle, dağıtma.. 
ğa salahiyettardır. 

Polisten ruhsat almaksızın ıilah 
taşıyacak olanlar tiddetli cezalara 
çarptırılacaklardır. Bundan batka, 
gazetelerde, katle teşvik eder ma. 
hiyette yazı netredenler mahkeme 
ye verilecektir. Birlikler hakkında 
ki kanun 31 Kanunuevvelden önce 
meriyete girecektir. 

Fransa Faşist ol
mak i s t e m i y o r 

Paris, 7. A.A. - Umumi iç siya. 
ıa, parlamentonun dünkü kararın • 
dan ıonra, epeyce düzelmiş ve du -
rulmuıtur. Bu kararın mi.nası çok 
büyüktür. Zira parlamentodaki ek 
ıeriyetin ve halt~ .ağ cenah partile 
rinin bile cümhuriyet rejimine aıkı 
bir surette bağlı olduklarını ve 
Fransada herhangi biır faşiıt hüku 

Laval Parlômentoya giderken 

metinin kurulmasına alevhtar bu • 
lunduklarını göıtermektedir. 

• 
Fran•ız gazeteleri va. 

ziyeti na•ıl görüyorlar 

Paris. 7 A.A. - Bu sabahki Pa. 
ris gazeteleri dün parlamentoda 
vukua gelen taşılacak hadiseyi, ıan
ıasyol başlıklar altında tefsir et _ 
mektedirler • 

Önemli gazeteler, meclisin göı • 
termit oldu~u barış ve ulusal anlat 
ma manzaraıından heyecanla bah_ 
sediyorlar. 

..Mutediller, bu hususta bjr hü • 
kum vermezden önce beklemeyi 
tercih ediyor ve yeni durumdan 
bir netice çıkarmakta bugün için 
zahmet çekiyor gibi görünüyorlar. 

Sol cenah gazeteleri yeni durumu 
battan atağı istismar etmeğe çalı_ 
şıyorlar . 

Bazı gazeteler, yabancıların, 
Fransızların, kendi aralarındaki ih 
tilafları hiçbir zaı:rıan istismar ede 
memeleri lazım aeldiğini ve şimdi 
den sonra gelecek diplomatik mü • 
zakereleri idare için daha çok nü _ 
fuz sahibi olacağını kaydetmekte • 
dirler. 

Müfrit ıol cenah gaazeteleri dün
kü günün, "tarihi bir "ün,, mü, yok 
aa bir ''enayiler günü., mü olduğu 
nu soruştunnaktadırlar. Bunların 
mütalealarına röre, dünkü barııın 
kat'i olup olmadı~ını anlamak için 
biraz daha beklemek lazımdır. 
Zira "Aleften haçlar,, teşkilatı dün 
kü temayüle uymağı ve (llelilde bir 
ıiyasal Darti olmayı kabul etmi.ve • 
ceklerdir. 

Deniz 
Konferansı 

Konferans Baldvin'in 
bir nutku ile açılacak .. 

Londra, 7 A.A. - Deniz konfe • 
ranıı 9 Kanunuevvelde pazartesi 
günü saat 10 buçukta dış bakanlığı 
nın Lokarno aalonunda Baldvinin 
bir nutku ile açılacaktır. Sonra bü. 
ro intihabı yapıhacak ve sırasiyle 
Amerika, Avusturalya. Kanada, 
Franıa, halya, İrlanda, Japonya, 
Yeni Zellanda ve cenup Afrikaıı 
heyet şefleri aöz alacaklardır. Asıl 
meıaiaalı sabahı b u1ıyacaktır. 
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Gigom lçtimaa Gelmedi, Herkes 
Memnun Oldu, 

Serbestçe Konuştular 

Lenin'in me.zan önünde 7 Tefrin 

Hakikatte, bu hal şekli, orada bu- ı zamanda, yani saat 4 te lkinci Giyom 
lunanların hepsini memnun etmemiş· Prusya tahtından daha feragat etme
ti. Yüksek harp kumanda heyeti, mişti. O, hala Or~çag zihniyetile ve 
memnun görünmekten ziyade düşün- hayalinin esiri olarak hükümdarlığını 
celiydi. ilahi bir hak telakki ediyor. bu büyük 

Hindenburg da, Gröner de, Alman- medeni iılkede bir eski zaman hüküm. 
ya imparatorluğu ile Prusya kralı un- darı gibi. boyuna, bir Prusya kralının 
vanlarının, meşrutiyet telakkisince bi- feragat edemiyeceğini tekrar ~dıp d~
ribirinden ayrılamıyacak manada ol- ruyordu. Kim bilir, belki de bır mucı
duklarını bilecek kadar teşkilatı esa- zc bekliyordu. Belki de, bir eşref sa
siye maddelerine vukuf sahibiydiler. atte bu kadar ısrarının karşısında, 

Asıl hayret edilecek şey, imparato- Amerika Cümhurreisi Vilson'un miı
run buna aklı erdirememesiydi. O, za- teessir olacağını, onunla uğraşmakt2n 
ten, meşrutiyeti şimdiye kadar hesa- vazgeçeceğini ve saltanatına ilişmiye
ba katmış bir hükümdar olmadığı ceğini ümit ediyordu. 
için, bu bilgisizlikte mazur idi: fakat o, saltanat sürmek, yaşamak ısti
ötede, Berlin sivilleri vardı; hem de vordu. Yahut saltanat surmeden d: 
ne siviller! Bunlar, hiç şiıphesız, ım· ya'ilamaga katlanabilırdi? Çunkü i k, -
paratorun bilgisizligini giderecekler- ci Giyom hayatını çok se~iyo~du. 0-
di. nun ke:ıdıne mahsus prensıplerı \arar: 

o• • :ı ı, ı .,, • •ilıı s• ı., ••ela t flftnci Çok gUı:el de olsa hır olu cazib~ıi de
Giyom, ihtilalcilerin istedıklerinin an- ğildi •. Bir hıristiyan. intih"rdan koı k
cak yarısını yapmıştı: O, iki taçtan, malı idi. 
yalnız birinden vazgeçmişti. 

Spada cereyan eden ahval, telefon
la Vilhelmştraseye (Berlindeki baş
vekalet sarayı) bildirildi. Vilhelm
ştrasede zevat, hayretten dona kal· 
dı. Telefonla şöyle cevap veriyorlar
dı: "Nasıl olur, efenditn·· Feragat 
keyfiyeti burada (Bcrlinlle) saat 11 
de ilan edildi. Berlin, üst lik, cümhu
riyet de ilan etti. Ebert başvekil bu
lunuyor!,, 

Başvekalet mÜ!>teşarı Hintse, o za
man Spada bulunuyordu ve kendisine 
telefonla bildirilen şeyi ri imparato
ra söylemekten çekindi. Telefonu eli
ne alarak. evvela Berlindek· gizli mü
şavir Simonsla, sonra da bizzat Maks 
dö Badla görüştü. Bu esnada Spada 
herkes şaşırmış kalmıştı. Hints" ise 
hayretten ziyade hiddet içindeyıi; · 
Çiinkü ortada oynanan bir vodvil 
vardı: oyunun faciaya dlSnmesinden 
korkula bilirdi. 

Saat üç buçukta mareşal Hinden
burgun yanında. bütün askeri şefler 
toplandılar: ilk defa olarak ikinci 
Giyom içtimaa iştirak etmedi ve bu 
suretle herkes memnun oldu: çünkü 
serbest müzakereve imkan bulundu. 

içtimada hazır· bulunanların hepsi, 
Maks dö Bad'ın fazla gayretkeşliğini 
takbih etti ve Berlinde yapılan şey 
leri hoş germedi. Fakat, hepsi de 
cümhuriyet ilanı hareketine karşı bir 
şey yapılmıyacagını, bu i•te geç ka
lındığını da kabul etti: çünkü tam iç
timam ortasında, isyan eden bir kı
sım askerin Verviyers'ten Spa uzerine 
yürüyüşe geçtigi haber alındı. Bu asi
ler, sırf Kaysere karşı hareket ediyor 
lardr. Bunlar. yaln•z Kayseri impara
torluktan atmağa değil, onu bir rehi
ne olarak kullanmak için yaka'amağa. 
sonra da zaferlerini teshir etmek üze. 
re onu Berline götürmeğe geliyorlar
dr. 

Hindcnburg, vaziyetin bütiın vaha
metini. d rhal. kavrıvor ve İMparato· 
run hayatına ve h\lreket serbestisin,. 
karşı kendisini mes'ul addediyor. işte 
bu düsünce ile İmparatoru kurtarma
ga ve bitaraf bir devlet arazi.,indr, 
ona, sığınacak bir yer arıyor. isteni
len şartlar. ancak iki memlekette :ıu 
hınuyor: Felemenk ve Isviçre ... 
İmparator. Felemenk ahalisi tara'ın· 

dan epeyce seviliyordu ve onun Fe
lemenk arazisine geçmesi de daha ko
laydı. Mar<"sal Hindenburg. kav:;erin 
kaçırılması için ne vapılmak lazıms&, 
lrimseye r.edirmed<'n, r.aptı ... 

Hiikümdarm haberi olmadan, ken
disine mahsus olan hususi tren ~l'fınc.
kat'i emir verdildi ve Felemenk Hi• 
kl\m('ti ile mesele halledildi. 

Fakat bütün bu işler tamamlandığı 

Kayserin, bu kanaatlennin öniınde, 
zavallı bir askerın ölumü, istihfaf ede
ı ek kendini vatanına feda ettigı za
manki, şerefli ölümünün intihardan 
ba ka bir şey olmıyan manası. çok dü
şünülecek bir şey oluyor. 

Görülüyor ki, harbin nihayetinde, 
lkinci Giyom, böyle bir intihar mese
lesini düşunm~ğe bile layık görmedi. 
Bazı rivayetl r ınıııı ,..,., k lazımgel
se, Kalemi Mahsus Müdürii fon Del
brükün, birkaç gün evvel Spava k'J -
ması. efendisi ile birlikte ölmek arzıı· 
su:ıu tatmin i~in imi . Fakat fendısi· 
ni. yaşama a dört elle sarılm ş. ha•ta 
ya am k için. sulh zamcı'1ırıd.,kı far
f:ıral• mı tamamile ink:'\ra sapnı ı; bir 
halde bu'mus ve onun ıradl"sine n hi 
olduktan bacoka onun ölmekten .,.-.c•n
.. ıasını mazur gös• rm -,e dı: çal ın s: 
"lkinci Giyom. çok h~kl• olar~k. k n
aisine, bir göstc"i'i ölümiı ta\ b ve 
t:Ö<'nlerln ümitlerim hosa cıkard• · cürı· 
kü böyle bir ölüm fı.detlerimizc "'1tt Ta. 
virdi. Patta Müttt''il·!er h • ölü.,.,ü. 
KavsPrİn t- nrl ·s;,,; ı, .. ı..,~ı..,,. .. ı; ı.. ·lfl•· -u 
na sahi• tivr llrt va kovar<>ı·~arc:I•. 
I Ö\ lf' bi .. tersı~r vdan verm rrıe!<, 

mut\ ka liııurr v~rdı 

J m,...ar.ıtr ra iı • ıard " c;nnra V:l•• 

nı? bir n"· t çarcc:i kalı'lordu· F .ar •• 
HinrlrnhıırP lnın;ır~tor,.rııı h 

reyi kabul ettirmeği ürerine ald• ve 
aksam., dogru harekete g ctı. impara
toru hulyasından ay•ltrıı\k a ~ ı Jla
caktı :fakat ne çare... Y ... p.1ab lecck 
başka şey yoktu. 

Hindenburg sakin ve mukni bir li
sanla. miist"ll h bir si kuvvetin vHk· 
la tığını ve \mndan -!ola\' ı maruz bil· 
lundugunu tehlikevi anlattı. 

lmrıarator, ruh ı;' aıak d!n'Nii. 
Hindenburg · "lsvan ·muwı k<ın:rga· 

hı da sardı lmpar t ,. un şa hıcb r 
r.erde. hatta Spa '1ıı '.ile emni:ırt cıl
ırnda degildir." 

Hindcnburg - soylcmeğe b"Je ha
ret yok - ha metli misafirinı .. ı;,,flrn 
eıeldigi kadar muhafaza edrce1.,ini a
detti. Fakat vazivet o k d r berıı;ıt 
ıdı ki. bir srv yımaııı vacag ı. marı tlj! 
eelebilirdi En akı)] r~ is. h;ı :n ir-::ıhı
na boyun cgmek ve "miı;afirp< · v r r<'

kmenkten'' sığınacak biı '""r , .. tf'rl'l~k
tiı 

lkinci Giyom, bu defa anlHı. Y· ril 
toprak rengini aldı· l?Ö .. ler hii " ..• i, 
m~hzu.,'aştı Igmi" olıiıı ıı h:ı ' '<"1 
dırdı ve hiç kız~ınlık 
Hindenburga cevap ve·c'!i 
bih'le ise. peki, dedi r z 
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ta tarının deği tirilmcsini istiyen ve 
r et ettirmiycceklerini söyliyen tay· 
· t nnektedir. 

lakası ı [{esecek Fakat 
en isine Güvenemiyor . ,,, 

ı 
''A ... Hayır; biraz sonra gelirım· 
diyerek ilaçtı. Çiınku benim müd~r: 
le alakamı b ·ı n kadınlardan bıtı 
idı. Bunun uzcrinc miıdıirü karşı· 

l ma aldım. Artrk ya beni, ya~ut 

1 
onu tercih ctmesinı soyledim· }"ın• 
şÖz verdi. Fal:at arlık kararım k~~-
idir. Bır daha bir şey gorürsem 0 ~· 
kamı hcseccğim ama ... Krndime gıı-
vcnt"mİyorum. Ne yapdyım?" .. . ...u· 

Kat'i karard n sor.• lrendını c ı. 
ısu· 

venemcm nı e a.ız -t... tışmıyor rnı u 
nuz~ Sevdı ıı muh -ckilk o dt-t: 

vec~· 
kad r onu ıh rı 11 re men • a 

~ r • 
8ununl8 ..,c 

.. h?. ıse e· 
unuz ~ 
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0
,. 

. . ı 1cad ,,1 ır 
nu ı ı ıçın zıyarete ~c e.1 . 1<ıS 

b·ri sızın 
maz mı~ Bu k dınlardan 1 •••• ..,,e 

· · gorU•· 
kanç ı mızı de biler k sızı . ta· 

T ? Sıze c 
k çmaksa bundan ne ol bı ır .. btr 
ha az seviniz diyemeyiz Bovle . .,111 

sevdıg1•· 
tavsıyc abes olur. Ama k dar 
d ha az •6 terıniz. Çiınku but ra ,,_ 

mar ı. 
ç k al ka, cvil n ad mı "1 a· 

ı Yarak ~ 
t medı .n z. şc.yi el nde o mı 

par. 



~c::::::::::::::::=== 8 - 12 - 9 3 s ===================================================T A N ========================================================= '1 

Futbol federasyonunun f(ararı 

a 
• • 
ın~ 

Ayva Atı~ması Dünya S or 
ilk Kaydettiği Çirkinliktir 

Güneş-Galatasaray maçlarında bundan böyle seyirci bu
lunmıyacak, Hakem bu mevsim istirahat edecektir 

Spor yapmak kadnr seyretmenin 
de adap ve erk" nı olduğunu pek 
Yakında gözümüzün öniinde geçen 
tatsız hadiseler gösterdi. 

Bizim memlekette bilhnua bazı 
8~or şubelerinde galeri yani seyir -
cı kitlesinin nekadnr menfi tesirler 
Yaptıgını spor iııleri içinde bulu -
ilanlar bilirlcr. Bir futbol maçında 
~hadaki iki takımın heyecanını 
siper edip iki taraftan birini kış -
kırtacak, onurunu kıracak söz ve 
hhareketler, sporcuyu "yüz bulmuş,, 

ale getirccelt mübalağalı ve ce
~ilekar takdirler hepsi sporun, sa
fı sporun aleyhinedir. Bunun en kuv 
\'etli bir delilini Güneş.Galatasa -
ray maçından sonra futbol federas 
Yonunun aşağıya geçirdiğimiz ka· 
l'arın'1n bulursunuz. 

Futbol Federasyonundan: 
1 - 1-12.35 tarihinde Taksim. 

&tad;yomunda yapılan maçta Gala -
tasaray taraftarlarının Güneş oyun 
Cularına ayva atmak suretile vaki 
olan tecavüz.Ü dolayısile bu mevsim 
Zarfında bu iki klübün yapacak -
lan müsabakaların seyircisiz. yapıl. 
'nası na 

2 - Maçın idaresinde z.afı görü • 
lerı hakem Bay Nuri Bosutun bu 
frıcvsim zarfında hakemlikten mcn•i 
hakkında Futbol Hakem Komite • 
~inde verilen karar F cderasyonu • 
frıuzca tastih ve alakadarlara tebliğ 
edilmi$tir. 

Görüyoruz ki, Futbol Federasyo. 
l'lu şimdiye kadar görülmemiş bir 
'ekHdc snhnyn a:yvn atılı~ını spo -
tun tahammül edebileceği normal 
seyirci tezahürlerinin dışında bul -
tnuş ve bu iki klübün bundan sonra 
seyircisiz sahada maç, yapmalarını 
ltarar altına almıştır. Sporun mna. leaef aleyhine olsa da galerinin ay 
ırı gidişine scd çeken bu karar tam 

Yerindedir. 
Hak "n hu mevaim mii&Ahaka 

f~areaınden çelulmesine gelince bun 
dan birl.aç sene evvel bir sürü boy 
:ot cezalarıl\ı tevli.t eden meşhur 
oğüşlü Fener - Galatasaray maçını 

tla idare etmiş olan hakemin yine 
hu rnünis ve terbiyeli fakat talihsiz 
:l:.at ol.~.ii"unu hatırlıyarah bu mev _ 
SJ.tn dinlenmesini kendisi icin de ha 
~tlı, diğer hakem arkadaşları hak-

1nda da f aıydalı buluruz. 

Güneş· Beşiktaş 
"1a«jı b gün 
. Bugün Güneş klübü ikinci mü _ 

~ını maçını Beşiktaş ile Şeref sta -
ında oynuyor. 
Malum hadiselerden dolayı, bu se 

lleki lik maçlarının birinci kısmına 
.j1ıl tı...kımı ile değil ikinci takımı 
' e g'İnnek mecburiyetinde kalan Gü
İt'teşliler ilk iki maçı, çolc iyi gol fark 
arı ile ve muntazam bir oyun oynı
hrak, kazanmışlardı. 
b' Üçüncü lik maçı Vefa gibi klase 
) lr takımla oyniyan, genç Güneşli 
n~' 2.1 gibi bir sayı ile, yendiler. 

Utün bunlar gösteriyordu ki, Gü • 
tıeı B takımı, bu sene oldukça mu. 
;affakiyetler elde edebilecek bir 
urumdadır. 
. Bugün, Be!\iktaş sahasında, Be _ 
tıktaş klübü ile ikinci sıkı maçını 
ra~acak olan uüneşlilerin, oyun 
:ı-abıyelerinde, olduğu gibi, takımla 
~~da da bnzr değİ!\iklik yaptıkları 
~Yleniyor. Her halde, daha temiz 

1 r OyUn oyniyan, Beşiktaş oyuncu. 
arı, bugün karşılarında, kendileri 
:~arında değilse bile, oldukça ken 

dı erine yakın, bir ekip bulacaklar 
ır. 

h Söylendiğine göre Güneşin haf 
~ attında ve bilhassa forvedinde ha. 

1 tnühim değişiklikler vardır. 
i li~cum hattının ddha semereli 

tt gorebilmcsi için, tertibat alınını§ 
ır. • 

h liaf hattına gelince; orada da, bil 
c assa kendilerine güvenilen oyun -
h~~arın yerleri do.ha isabetli olarak, 

unmuştur. 

tn lletiktaş takımı ise, her zamanki 
cauktat e!emanları ile bu maça çrka-

tır. 

d Ş~ hale göre; bugün Şeref sta _ 
§İık oynanacak olan, Güneş _ Be
ğ tas rnacı, herhalde, haftanın di.. 
ıS: nı çlarından. hatta, ecnebi mP.ç 
ka •nd~n cok daha enteresan ve ala 
~o Verıci bir şekilde olacağa benzi. r. 

T rikolor dün l. Sporu 
J).. 2 - O y e n d i 

l'tli~~n Taksim stadyomunda, tehri 
krrn ~ bulunan. Trikolor Romen ta 
"-d 1 ıle, lstanbulspor, ilk maçı oy_ 

ı. 

Stadyom, çok tenha idi. Saat on 

Dünkü lstanbulspor Trillolor. macından bir enstantane 

beşte Önde Romenler, arkada ls • İ debnedi, \'e maçı, Trikolor takımı 
tanbulspor takımları sahaya çıktı _ 1 0.2 gibi bir netice ile kazandı. 
lnr. Mutat ve malUm merasim ya - B ·ı t B c·· B 
pıldıktan sonra; hnkcm Ahmet A. eşı < aş • uneş 
demin idaresiııde maç başladıeı za Dün Şeref stadında, Beşiktaş ve 
man, lstanbulspor, takımı şöyle yer Güneş B takır.Jarı lik maçları için 
almı5h. karşılaştılar. 

Hikmet; Samih, Sabih; Enver, Oyun çok seri oldu. Bcşikta,lılar 
Hasan, Aziz; Tevfik, Orhan, Şina. 
si, Ali Rıza, Nihat. ilk dakikalarda hakimiyeti ele aldı. 

ilk haftayım, 2.0 Romenle lehine larsa dn, Güneşin çok iyi oyniyan 
bitti. İkinci haftayımde ise Romen kalecisi bu hakimiyetin semereli 
lerin takımlarında yaphklan deği - olmasına mani oldu ve maç, o.o be 
şiklik tesirile iki taraf ta sayı kay raberlikle neticelendi. 

Mısır İç 
Siyasasına 
Son Bakışlar 

f-Barnnı1T'T rııett1t:'f 

nuni değildir. Meşrutiyet idaresi ilan 
olunmadan yapılacak bir birliğin ge
rek memleket içerisinde ve gerekse 
dışarda hiçbir kıymeti olamıyacağı gi
bi istihsal edebileceği netice de sıfır
dır. Muarızlarımız bizim an'anevi ha
sımlarımızdır. Ulusun üzerinden aldı
ğımız kuvvetleri zayıflatmak ve bizi 
ayrılığa düsürmek icin ulusal gayeyi 
ve menfaatleri ileri sürerek bizi kan. 
dırmak istiyorlar. Bu teklifi yapmakla 
onlar bu yurda hıyanet etmektedirler. 
Bizim programımız ve dileklerimiz en 
doğru olanlardır. Evvela ana yasayı 
elde edeceğiz. Ondan sonra Millet 
Meclisinin itimadını haiz bir hükume
te diyeceğiz ki: 
"- Şimdi İngiltere ile mÜ'3avi şart

lar dairesinde bir ittifak muahedesi 
akdi için müzakereye başla!,, 

Ve bu muahede de ancak Millet 
Meclisinin tı:ısdik"nr iletir>,., ettikten 
sonra bir m5na sahibi olabilir. 

Partilerin aralarını bulmak için ba
zı ağırbash bitaraf vıırtseverle" tara
fından yapılan tcşelıbiisler hicbir se
mere vermivor. Vefd Partisi düsman 
ve hain add~ttiği muarızlarile birleşe
rek ve bunfarlı hir kovalic;ivon kabi
nesi kurarak iktidar me\'kiine gelmek. 
ten ise Nesim ~c;anm hükumette ip
kasını ve kendisinin ona muhalefette 
devam etmesini tercih ediyor. (1) 

Burada İngilizce intisar eden E
gyptian Gazette"de şu yolda bir fikir 
ortava attı: 

"Hükumet 1923 ana yasasını tekrar 
tatbik edebilir. Secim listelerinin tet
kiki en az bir seneye bakar. Bu müd
det zarfında da hem Mısırda süktın 

avdet eder ve hem lngiltere düşiine
cek zaman bulur . ., 

Bu miitaleayı da yerli gazeteler us
talıklı bir manevra saymakta ve İngi
lizlerin böylece Mısırlıları secim yasa. 
sı ve namzetlik kavgalari1e didinme
ye. yıpratmaya S"vketmek istedikleri
ni yazmaktadırlar. 

Bütün parti1er, Nesim Paşa hüku· 
metinin çekilmesi noktasında birleş

mişlerdir Yalnız liderlerin hepsinin 
samimiyetine güvenmemek gerektiği
ni ileri sürenler de var. Meselfi bütün 
önemli şahsiyetlerin yurtseverlik ala
nında yarıştıkları bu zamanda oğulla
rının muhtelit mahkemelerde açık o
lan memurluklara kayrılmaları için 
Ingiliz ali komiserine yalvarmaya gi
den eski bakanlara rastlandığını da 
g a z e t e 1 e r i n yazdıkları görü
lüyor.- Rasim Geçen 

(1) Mustafa Nahas Pasaya cum
huriyetcilik fiki,.lcri isnat edenlere de 
rastgelinmektedir. 
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SOLDAN SACA VE YUKARDAN 

AŞACiI : 

1 - Siyah 4. Gelin ortusu S. ' 
2- Valide 3. Nota 2. Kapan 3. 
3 - Hal rabıtası 3. Sayyad 4. Atif 2. 
4-Ab 2. Kırmızı 2. 
S-Afrikada bir yer 3. Lakırdı 3. Bir 

h~cc 2. 
6 - Dıimbcleğin buyuğu S. Şafak 3. 

7 - Beyğir 2. Sanat 2. 
8 - Bir Villiyetımız 4. Öküzun zevcesi S. 
9 - Bağışlama 2, Kokulu bir ot 4. 

10- Bır aı;aç 5. Nota 2. Erkek 2. 
11 - Ham kavun S. Siyah 4. 

EVVELKİ BULMACAMIZIN 
HALLİ 

SOLDAN SACiA VE YUKARDAN 
AŞAÔI : 

1 - Fişek S. Üuzüm 4. 
2-İri 3, En 2. 
3 - Şişe 4. Alan 4. 
4-Eğe 3. Le 2. 
5 - Elek 4. M s 3. 
6-Ün 2. Konak 5. 
s-AI 2. Ak 2. :Fa 2 
9- Üflemc:-k 7. L!i 2. • 
ıo- İl 2. Fare 4. 
11 -İn 2. Saka 7. Ek 2. 

Bir amele işinden 
Çıkarlldığı i~in 
Direktörü yaraladı 

lzmir. 7 (Hususi muhabirimiz bil
diriyor) - Sanayi şirketi amelesin
den Mehmet Ali. işinden çıkarıldığı 

için direktörün yolunu kesmiş, bıçak
la birkaç yerinden ağır surette yara
lamıştır. Mehmet Ali, hadiseden son
ı a derhal kaçmıştır. Zabıta suçluyu a
ramaktadır. 

Merzifon postası hala 
düzelemedi 

Merzifon, (Hususi muhabirimiz
den) - Günlük postanın Havzadan 
grtirilmesi yolundaki istekler, göste
rilen ilgiye rağmen heniiz yerine ge
tirilmemiştir. Postanın Havzadan 
gönderilmesi ancak birkaç gün sür
müş. sonradan gene degiştirilmiştir. 

Posta, telgraf genel direktörlüğü
nün bu meseleyi ehemmiyetle nazarı 
dikkate almasını isteriz. 

YARiNiN, 
BÜYÜKLERi 

Evvel zaman içinde, kalbur saman 
içinde, bir varmış, bir yokmuş, koca
man bir İstanbul şehri v.armış 

Bu şehrin halledilmiyen ezelı bir 
derdi de varmış ki, yıllarca heyetler, 
komisyonlar, mütehassıslar. fen adam
ları. bu işten anlarlar çalışmışlar, ça
bal::ımışlar, bu derde bir çare uulaına
mışlar. Bu dert sizden küçük yast&ki
lerini çok aliikadar eden siıt meselesi 
imiş. 

Nihayet günlerden bir gün bu i:?i 
bir keside halledivermişler, gü~ümle
rin üzerine "halis süt" diye etikrt ya
pıstmnca yıllarca süren dert ortadan 
kalkmış. 

• 
Yine o Istanbul şehrinde Fatih de

nilen semtte Kasım Ağa ddında yıl
larca evvel Kastamoniden gelip yer
leşmiş birisi, her sabah güğümlerini 
alır, ev ev dolaşır. müşterilerine süt 
satarmış. 

Bu müşterilerden Lfıtfi adında hiı 
zat, hergün halis diye aldığı bir sütün 
bir gü,, sulu olduğunun farkına varın
ca, aldatıldığına hükmederek. mahke
meye müracaat ctmeğe karar vermiş. 

Kadı, davacı ile suçluyu kar-ıısına 
çağırmış, evvelii davacıyı dinlemiş, 
sonra sucluyu .•. 

Suçlu Kasım Ağa, siitlerine su kat
madığına vallah ve billah diye vemi,n
ler savurarak, kendisini bir hayli mü
dafaa etmiş. 

• Tam o esnada ne olsa beğe:ıirsiniz? 
K~sım Ağanın aklına bir şey gelmis. 

- lreyiz bey. demiş. ben sütlere su 
gatanın kim olduğunu biliyon. 

Ağa 
- Kimdir söyle bakalım, on•J r.la 

çağırıp diniiyelim. 
Kasım Ağa biraz düşünmüs. taşın

mış. başını kaşımış. söylese mi, söyle
mese mi? 

Reis ısrar etmiş: 
- Kimdir söyle 1 
Reis sıkıştırınca, nihayet Kasım 

Aga sövlemeğe mecbur olmuş: 
- Bizim oğlandır efendim. 

• 
Kasım Ağa, bunu söyleyince, kendi-

ni suçtan kurtardığı için içi fe• ah~a
mış ama, oğlunu da mahkemeye dü
şürdüğüne canı sıkılmış. 

Reis bir kere de Kasım Ağa-ıın c;o
cuğunu dinlemek Iazımgeldiğini söy
liyerek, çocuğun getirtilmesini emret
miş. Çocuk koridorda. dinleyiciler a
rasında bulundugu için, babası kolun
dan tutup reisin huzuruna çıkarmış: 

Reis çocuğu korkutmıyacak tarzda 
tatlı bir dille sormuş: 

- Yavnım. bab.,nın e:üğümlerine 
sen mi su dolduruyorsun? 

Çocuk pek mahcup tabiatli irriş. 
Evvela ~aşırmış, cevap verememiş: 

- Söyle yavrum. sıkılma. rğer bu 
işi sen yaptınsa. söyle de babanın ba
şını nare yakma .• 

Cocuk yine düşiınmüş, tasınmış. 
Fakat reisin ısrarından ve bütün ken
disine dikilen gözlerden kurtulmak 
için şu cevabı vermiş: 

- E\'et, reis bey, güğümlere suyu 
ben kattım. Ne yapalım, dört beş ar
k.adaş evde sütçülük oyunu oınuyor
duk. 
Kasım Ağa da cezadan bu suretle 

kurtulmuş. 

lki ahbap çavuşlar 

Baz.an büyüklesin bile korktukları 
acayip balıklardan biri ile rahat ra. 

hat oynıyan yaman bir küçük 

Ağacın kulağı var 
Eski bir ata sözü der ki: "Duvarı:ı 

kulağı vardır." Hani dinliyenler de 
bir tarafa saklanmış bulunuyorlarsa, 

ı yalan değil. 
Fakat siz hiç kulaklı ağaç bulunı:Iu-

1 

ğunu işittiniz mi? Amerikada. Ohyo 
Hükumeti dahilinde Wittenberg Kcr 

1 lejinin parkında böyle bir ağaç vardır. 
Bu ağacın gövdesinde, insan boyu 
yüksekliğinde bir yerinde bundan el
li sene evvel bir kulakçık peyda olmuş. 
bu kulak gittikce büyümüş. büvümüş .. 
Tabiatin bazı böyle garabet1eri ol.ı
yor. Fakat eğlenceli değil mi? 

En küçük hükumetler 
Avrupanın en küçük dört hilkfımeti 

hangileridir? işte, en küçükten biı
yükler1ı doğru sıralanmış olarak İ'iim
leri: 

· ı - Monako Prensliği (149 hektar) 
2 - Sen Ma n Cümhuriyeti (100 

kilometre murabbaı) 
- Lihtenştavn Prensliği (200 

kilometre murabbaı) 
4 - Andor (495 kilometre murab

baı). 

Şayanı dikkattir ki, bu küçük hii
kumetlerin en büyüğünün nüfu<Pı. en 
küçüğünün nüfusundan azdır. A.ndo
run 5.000, Lihtenstayn'in 12.000, 3en 
Maren'in 13.000. Monako•nun 20.000. 

Hah, Hah, Hah! 
Do1ap\a üc tane şeftali vardı, 

neye ikisini aldın? 
- Karanlıkb, üçüncüsünü görme

dim bay baba! 

Şarkı 

ilk Vapuru 
Kim Yaptı? 

1 
Bir ihtira. bir icat nadiren bir tek 

adamın kendi malıdır. "Muhteri" 
kendisinden evvel gelen :ıdamlarm 
tecrübelerinden istifade etmiş ve en 
nihayet onu bir yola koymuş olan a
damdır. 
Fonoğrafta, telsiz telgrafta olduğu 

gibi, buharlı vapurda da böyle olmuş
tur. 

Rober Fulton isminde bir Amerika
ya buharla işliyen ilk vapuru yapan 
adam diyebiliriz. Halbuki Deni Pa
pen'den de daha başkaları Fulton
dan evvel su buharı ile işliyen gemiler 
yapmışlardı. 

Söylendiğine göre, gemiyi su buha
rile yürüten ilk adam da Bla!iko dö 
Garay isminde bir lspanyold•1r. Hu 
adam 1543 te kabasaba bir gemi yap
mış, fakat içine buhar makineı;i sok
muştur. Ondan sonra daha birçok 
kimseler de su buharından isti'ade su
retile gemi işletmeğe kalkmışlar ve 
tecrübeler yapmışlardır. 

Fakat en nihayet Rober Fulton 
1803 te Klermon adındaki buharla 
müteharrik vapurunu New-York'ta 
denize indirmiştir. Bu vapur diğerle
rine nazaran her cihetten faik, patik 
bir vapurdu. 

Fakat buharla işliyen ilk vapur de
ğildi. 

Cem yolu ile zarp 
Cem yolu ile zarp yapmak usulünü 

bilir misiniz? Eğer zarptan pek o ka-

l dar hoşlanmıyorsanız, size cem yolu 
ile zarp usulünü öğretelim. MeselS far 

il zede1im 234 le 43 rakamlarını zarbe-
deceğiz. Usul şu: 

43 rakamını iki defa altalta yaza!'· 
sınız so:ıra bir hane sağa geçerek Uç 
defa daha alt alta yazarsınız. Sonroı 
bir kademe daha sağa geçerek dnrt 
deaf daha altalta yazarsınız. Ceme
dersiniz. Yek un 10.062 dir. 

\ O~~-NL~R-ı 
Sağda mı, 
Solda mı? 
Arkadaşlarınızdan birisi bir avucu. 

na iki tane on para, öteki avucuna da 
beş tane on para alsın. Mutlaka para 
olması lazım değil. Kaüçük tş pan;a,..ı 
dahi olabilir. Mesele çiftle tekin sağ
da mı, solda mı olduğunu bilmektır. 

Bu küçük oyun seyredenlerin uze
ı inde büyük tesir bırakır. 

Arkadaşınız iki avucuna da, size~ 
göstermeden paraları aldı ve dini ar
kasına götürdı.i. Şimdi siz hangisinin 
sağda, hangisinin solda olduğunu soy
lh eceksiniz. 

·Acele etmeyiniz. Evvela arkadcıst• 
nıza sol elindeki adet miktarına bir 
o kadar daha ilave etmesini ve sc1ğ 
avuçtc.kine de üç mislini ilave et:nesi· 
ni ı.•)ylersiniz. Rakamlar r.emedilir. 

Yekun ya 19 dur, ya 16 dır. Serra 
elde edilen yekundan 17 yi çıkarma
sını söyleyiniz. Eğer arkadaşınız hiç 
sesini çıkarmazsa, elemek ki yekun 19 
our, bu da iki onluğun sol elde oldu· 
ğunu ispat eder. 

r.~er ark:ıdaşınız bilakis 17 İl'" t3r· 
hetmek kabil olmadığını t=öylerst: de
mek ki iki onluk sağ avu~tadır. 

Gölge oyunları 
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ün Azaldı, ih racat Bi az 
rgundur, Fiatler Yü se ·yo 

E:g:e mmuı.ka ında ttUdm pek azal
mıştır.:.. :Su yüzden inrae<ıt ta durgun 
bir vazıyete gfrmf tir. Çiinku mevcut 
tütiın'fet' aneak dahili ihtiyaa karşı-
1ıyacak kadar olduğundan yabancı 
memleketlerden vakr talepler karsı
lanamamaktadır. Tütün fiatlanndJ 
geçen seneye n:ıQ!'atan yükseliş ~ôze 
çarpmaktadır. Bu yiıkseliş te malın 
azlığından ileri g&lmektedir. Gece": 
sene fiatlar 55 - 60 kuruştu. Ba sme 
ffatlaT ıo kut:ut kadar crrtmı~ 'le rti. 
tünluirni:z 85 - 90 kuruşa alıcı bu1'
m t r. Rekolte azlığı kar ısında fi. 
atların daha da artie3ğı ırmuhıyor. 

İncir Üıracatımız 
~ge mı~takasmda incir de aynı 

vaZJyettedır. 1hnç için hiç incir kaJ. 
mamıştır. İncir rekoltesi bu yıl ge
çen yrfcfan rı.ooo Çtı'9'al fazla idi. f n
cirle-ı:imizin drş p~zar-larda g'ôl'dftğt 
rcrğbet, rekoltenin geçm ~eneden faz. 
la o:Jm:ısına' rağmen, üç dört ay zar· 
fında' Fım-ke satılacak incit btrakm~ 
mıştır. Mevsim başlangıcından 'm. 
d.rye kacfar, yani üç- dMr ay i~nde ha
rıce 260.CO<J ç.u~al incir satdmrştır. 
Bu dll'l'tl'M kar"Şismda yabancı ınemle· 

ketferden vaki oli!cak taleplerin kar. 
şılanamıyacağ ı anlaşılmaktadır. 

500,000 çuval üzi.im ihraç 
edildi 

Vzüm ihracatımız da artmaktadır. 
İhı:acatm ~kluğu üzümün de azal
masına scl>ep olmuştul'. Bu suretle U.. 
riimlerimizin dış payasalardaki rağ
beti her yıl biraz daha artmaktadır. 
Son üç dört ay zarfında Ege mınta
kasmda'n 500,000 çu'9"31 üzüm ihraç e
dilmiştir. Geride 100.0-00 çma1 kadar 
uzam kıılmrştrr. Halbuki yeni rekol
teye daha yedi ay vardrr. 

Avrupada Türk üzümleri 
Oriimlerfmi.rin drş pazarlarda rağ

bet görmesiyle beraber, bir taraftan 
da mahteHf yerlere nfünuneler gön
derilmektedir. Verilen mali'ımata gö
re fizüm kurumu Atrnıpaya muhte
lif cins üzüm göndermiştir. Bu cins 
uzfimierfmiz de tutulursa mem!eketi
miz için iyi netic:eicr alınacağı anJa
şılmaktatdrr. Alakadarların söyledik
lerine gore üzümlerimizin görmekte 
ofdcğu rağbet ve aJ~ka son darumc: 
göre bir kat daha arta~ktır. 

Tutum Haftası Buğday S ok 
Başhyor Bu Hafta r ı 

Tutum haftasına ait afişler 
. hazırlandı 

Tutum haf tası bu ayın on ikisinde 
ba,)ıyor, bu yıl vitrin müsabakasına 
iştirak edecek mağazaların azalacağı 
anlaşılmaktadır, Çü.nkü. Bayram mti· 
nasebetiyle mağazalar daha çok alış 
veriş temini için vitrinleri kendi mal. 
ları ile süsflyeC"ekferdir', Yemi~ rnü
ubakaları içfıı hazırlıklar ifedemfş 
ve bakkalfara verilecek kuponlar bas. 
tırılmıştır. Bu kuponlar yakındcr bak
kartara dağrtılac=aktır. Tasarruf haf. 
tasında b:ıkkallardan yemiş alanlara 
bu kuponlardan verilecek ve sonra 
çekilecek kur'a netkesinde ka:zanarr. 
tara muhtelif hediyeler dağıtılacak. 
tır. Taı:rartı.tf haftasına ait afişler d'e 
hazırfanmrştır. 

KUÇUK EKONOMtK 
HABt:RLER 

"' Son gelen haberlere gfüe İtalya; 
kuru üzüm, taze balık, balık ko:uer
vesi, zeytinyağı. sentetik girbreler ve 
lüks şarap gibi hpanyol müstahsila
tını boykot etmiştir. 

Cenup vilayetlerinden fazla 
buğday getirilecek 

Zahire Borsasında buğday satışları 
dün de durgun ve mukabil un satışla
rı da hararetli ıeçmi tir. Birinci yu
mu ık Lrnbr 815 - 825, birinci sert. 
ler 750 - 780 kuru ar~mda muame
le görmi.ı • ekstra ekstra ve ekstra un. 
lar üzerinde mua=nele olmamıştır. 
Dün yumu!3k buğday uzerine de hiç 
satış olmamı!, yalnız sert budaylar 6 
kuruş 15 paradan satıJmı!Jlardır. Dün 
yeniden 120 ton buğday gelmiş., un 
hiç gelmemiş.tir. 

Diğer taraftan buğday stoku da bu 
hafta artmı,tır. Geçen hafta şehrimiz 
de 718 ton buğday stoku varken, bu 
hafta bu miktar 736 tona çıkmıştır. 
Ziraat Bankasının cenup vilayetlerin 
de-ki buğday stoklarından ehemmi
yetli miktarda buğday getirilm"ıi 
kararla~tmlmış bulunduğundan buğ. 
day fiatlarr:un yeniden düıeceği mu. 
hakkak görülmektedir. 

Ham burgta fındık 

PARA BORSASI 

Sterl:n 
Dolar 
2G Fran IZ Franııı 
20 .L.i'rel. 
20 Belç•ka Frangı 
20 Dralımı 
ZO tsv çre fr. 
Fkırın 
20 Çek Kuron 
Avusturya 5 1 n 
Mark. 
Zloti 
Pcngo 
20 Lc7 
Leva 
20 Dinar 
Yen 
Is•« knronn 
Altın 
Mıe d ye 
Banknot 

Pans iizcr'nt 
lngıh;ı lirası 
Do tar 
J.iret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovya ku .1u 
Avusturya 
Mark 
Ziati 
Peııgo 
Ley 
D.nar 
Yen 
Cernovets 
İsveç kuroııu 

:iş Bankası Mü. 
N. 

,, " H .. 
Anadolu % 60 

.. 3 100 
$irketihayriyc 
Tramvay 
Bomonti-Nektar 
Terkos 
Refı 
Aslan Çımento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankuı 
Telefon 

Alış Satış 

618 621 
124.- 126.-

166 ıag 

16S,- 170.-
82- 84.-
2Z- Z3 5a 

sı z.- 815.-
&2.- &4-
93.- 96,,.-
22- ,24.-
31.- 36.-
22.- 24.-
rı.- 24-

13.- 14,-
23.- 25.-
52.- 54-
32.- 34.-
31.- 32.-

9'0.- 942.-
' l.50 53-

236.- 237.-

Çekler 

12,.06 
619.-

0,79.AS-
9,68,52 
4.70.10 
2,45,47 

64..42.36 
1,17.25 

19.20,63 
4.23.75 
1,91,62 
4,21.-
4.51.40 

63.71.SS-
34 96.33 

2.73.30 
10.98 

3.12,25 

Esham 

95,-
9.75 
9.l!) 

26 30 
42 50 
15.-
23.-

ltuhat Deiımıencilk 
Şark Merkez Eczanes 

8,30 
14.50 

2,20.-
9,15 

64.-
23.-
8,50 
9 40 
4.20, 

Tahvilat 
Rıhtrm Kupon kesik ıo.-
An:ıdolu I ve il 43 90 

., 111 Kupon kesik 42.50 
Anadolu mumess'J 47.20 

ı 
Turk Borcu I 

l ' H 
il 

.... nı 
lstikrazi dahıli 
Ergani 

tikrazlar 

25.80 
23.90 
24.10 
95.-
95.-

lıtanbul Tecim ve Zahire Borsanında 
dun muamele goren maddeler şunlardır: 

Yıkanmış (guz) 61.20 
BEYAZ PEYN}R 

Tam yağlı 23 -
Yarım yağlı - .-
Yai;sız 

KASAR PEYNİRİ 
Yaglı Sl.-
Yagsız --

ZEYTİNYAGI 
Ekstra 
1 incı yemeklik 
2 inci yemeklik 
Sabunluk 

NEBATI 

Pamuk tasfiye 
S sam tasfiye 
Bezir pişrruş 

Ekstra 
E k • a 

UN 

-.-
-.-
Y A Ci 
30.-
3220 --
-.-

1 inci yumu. 
1 inci ıert 

72 k. 8.25 
7.80 

BORSA DIŞI 

ÇAY 

Cava 
ç ·o 
Hiı::da 
Seylan 

~ (Kil ır•m huabil..dir) 

Kt S. 
260.-
-.-

285.-
265,-

DEMİR VE ENV Al 
(Kilo ıranı heMıbiledtr) 

Kş S. 
C1ııılık. koşebent 
Di:ırtkoşe. t4ma. ycva. 
M ı'ılık . silme 

-.--.--.-
Potrel -.-
S yah çember 
Yuvarlak (6 mm. Vf!! a'3ğı -.-
Siyah sac;" 
Karfiçe 
Çinko 

(oluklu) 16.-
1 ı.so 
10,50 
27.-

Sıfır 

Mand 

Me•İn 

Elvan 

____ 
DERİ "İşlenmiş .• 

(Kilogram besabilcdir) 

Kş s. 
1 120.-
il 105,-
I 115,-

II 100.-

r ad 60.-

B~~az çekme 
II " 40,-

I " SO-

Sr>htiyan 

Elv n 

Beyaz 

Fi yor 
Beyaz .. 
Piyanto 
$arı 
Gato 
Çamurla 

Kab:ı 

11 .. 35,-

I ., 75.-
II .. 55.-
ı " 50.-
il .. 55.-

KİTRE 

(Kilogram beaahiledir) 
K, S. 
-.-

1 115.-
t 95.-

54.-
45.-
-.-
20,-

PATATES 

(Kiloıram heaııbilc.!İr) 

Kş. S. 

- Uçte. 
- Peki! 
- Ama her şey hazır olarak. 
- Peki! Bilirsin ben peki dedim mi 

o, tamamdır. • 
Semihadan ayrıldıktan sonra Nuri

K~ S nin ilk iıi karısının haberi olmadan 
360.- karısın3 ait nekadar mücevherat var-
350:= sa onları toparlayıp Kapalıçarşıya 
360,- gitmek oldu. Nurinin kansı babadan 

kalma hayli kıymetli elmaslara sahip
tir. Nuri bunları birer birer uyuduk
ları mahfazalanndan çıkarıp çar§ıdaki 
Serkisi~ önüne yığdı. 

Kş. S. 
s.50 - Haydi bakalım Serkis dayı. Sa-
7.75 tla kelepirler getirdim. lyi fiyatlar is-
~:~ 1 terim, dedi. 
9.SO Serkis bunları evirdi, çevirdi. Dört 
8 .50 1 broş. iki pandantif. bir yüzük, bir kü-
~~·;g pc. Cem'an, Nurinin eline yedi yüz li

Jz:25 ra saydı. Bu, mallara göre çok az bir 
28.- para ama Nuri hiç tınmadı bile. Yedi 

Kş. S 
150.-
12.S,-
12~.
ııo.-

yüz papeli cebine yerleştirince Serkis
ten ayrıldı, o akşam yemeği Abdullah 
Efendide } edi. Sabahın saat üçünü 
bulabilmek için sabaha kadar açık 
olan pastahanelerden birine girdi. Sa
at on iki. İçmek istiyor. Fakat acık 
meyhane yok. Her taraf kapalı. Tü
tüncüden bir küçük lı:onvak 'isesini 
cebine yerlestirdi Pastacıda oturduğu 
ye~de çekiştirdi durdu. Yemekten ev-

35.- vel ictiC7i rak•larla bu sonraki konyak 45,- ... 
90.- onu epev sHhoş etmişti. 
45.- Saat iki buçuk. Kalktı. Semihanm 

lH,-
75.-
75,-
65,-

Kı. S. 
-.-

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

Kş. S. 
67.-

apartmanını tavaf etmeğe baıdadı . 
Hem dolaşıyor. hem de bu saatte kan. 
sının kendisini nasıl beklemekte bldu
ğunu düşünüvordu. 

Nuri tam o sırada kapıyı caldı Se
miha uyandc Kapı derhal açıldı. Nu
ri kendini sedire attı. 

-Ne o? 
- Biraz sarhoşum galiba. 
- Canım, sen nekadar içsen sarhoş 

olmazsın . 
- Yok öyle değili Bu akşam fazia 

kaçırdım her halde. 
Apartmanda Scmihadan başka kim-

se yok. 
Nuri Semiha i~in çıldırıyor. 
- Karın acaba ne düşünüyor Nuri' 
- Senin kocanın düşündüklerinden 

• Taze meyvalarm bozulmadan mu 
hafazası i~in bazı tcı;rübcler yapılı· 
yordu. Avrupadan son &elen haberle· 
re öre bu tc'rübcler iyi netiçeler 
vermi~tir. Yeni bulun~ usul saye
sinde portaul ve limonlar üç ay ve 
cevizler de dokuz ay çürümeden mu
hafaza edilebilmektedir. 

t Giresun kabuklu ı ve 2 Kanun tes· 
timi 26 - 28 T. L .. Kabuksuz ı ve 2 
Kinun teslimi 56 T. L. 

C nsi 
ARPA 

Ks.P. 

Ekstrl'"'- Ekstra 
Mıktarı Ekstra 

5.50 
4.50 
3,50 

K~. S. 

6.-
5.

Kı. S. 

baş~a şey değil her halde. 
- Tren kacta kalkıyor? 
- Sekiz buçukta. 

* Gdinya'da büyüle bir ithalat fir
ması Lehistan hük\ımeti Maliye Ve
k.iletine müracaat ederek portakal it· 
halatının inhisar altına almma11m 
teklif etmiştir. Bu teklife göre por
takallar çu•allarla gönderilecek ve 
Leh amelesine i~ çıkarmak için Gdin 
yada c;uvalla.rdan sandıklara yerlC§tİ
yletektir. Buna mukabil bu firma it
li.alat mctmuundan yüzde otuz nisbe
tmde olan kısmını kendi tarafından 
getirilmesini istemektedir. Bu §ehir
de sandıklanan poıtakalJarm fiatı 
yüzde 15 nisbetinde artacak\ır. 

No. 24 

Polis Nikol 
M ORJS LOBL.AN 

İkisinin de kendilerine hAkim ola
rak, alakasız bir tavırla giriştikleri 
bu muhavere yavaı yavaş hızrnı alı
yor ve Nikol bundan hudutsuz bir 
zevk duyuyordu. 

Kadının yUzUne bakmıyordu. Fa
kat adeta titrediğini his ediyordu. 
Bu meseleye o kadar derinden alaka 
gösteriyordu ki, ıordu: 

- Bu kadın için ne dil~Unüyorsu· 
nuz? 

- Sinemadaki kadın mı? 
- Evet, acaba sinemada ve beyaz 

kl>tkte görülen iki kadın ayni kadın 
ını? 

- Elbette •• 
- Vojirar sokağının merdiveninde 

tesadilf edilen kadın .. 
- O da o .. 
- O halde ne tahmin ediyorsunuz? 
_ Eliz Massonu ôldilren o kadın· 

dır. Fakat ben bu ka~ını iyi anlı:>:'a
mıyorum. Şa§ılaeak bırçok bcc:erık· 
sizlikleri var. Acemi biri olta g~r~k. 
Sonra bir hiç için de inun i:StdUrul
mez ya ı Eğer bu kadın Eliz Massonu 
öldürdüyse müdafaa bonolarını çal
mak için öidürdO:.. . ~albuki :"üdafaa 
bonoları onda degıldı. Kızcagız bey-

Berlinde yumurta 
Polonya 50/55 Gramlık 9, 55/ 60 

Gramlık 10, 6-0/65 Gramlık 10 3/4, 65 
dı:n !azla 11 1/2 franga satılmııtır. 

Liverpo1da buğday ve mısır 
Birincikanun teslimi S Şilin ıı.s 

Peni, Mart 8 Şilm 8 Peni, Mayıs S Şi
lin 7 7 / 8. 

Mısır 

BirinciUnun 15 Şilin 4 1/2 Pe
ni, lkincikanun 15 Şilin 6 Peni, Mart 
15 Şilin 6 Peni. 

Ymlik çuvallı 

BUGDAY 
Sert 6 15 
Yumu1:ık --Ekstra -.-
Çavdar s.1s 

FlNDIK 

lç ıivn S220 
Kabuklu -.-

C EV I Z 
fç - .-
Kabuklu - .-

TİFTlK 
Oglak -.-

YAPAK 

Trakya --
hude yere güme gitti. . 1 Kadın dirsekleri dizlerinde, bir 

- Bu meselede izi en çok kını ala- müddet düılindü, nihayet gUJlimsiye· 
kadar ediyor? . rek: 

- lki kiti ı İki yaman adam! Öy
le Baron Doue~ gibi, Jerom gibi, 
mülettit Moleon gibi sudan adamlar 
değiller .. Hiç gaf yapmadan yollarını 
takip eden ve bir gün karıılaşacak 
olan iki adam: LiıJ>fll ve Nikol. 

Çok yazık olur, dedi. 

- Lüpen, kabına varılmıyacak ka
dar üstat bir hırsızdır. V ojirarda ya
rım kalan darbeden sonra, müdafaa 
bonolarını tekrar bulmak için tertip 
e\tiği plan harikuladedir. Nikolde de 
ayni nefse hakimiyet var. Çünkü o 
da otomobildeki yastığa kadar gele
bildi. 

- Evet. Bu adam bütün kadınlar 
gibi, sizi de teshir ediyor. 
Kadın daha yavaş bir sesle dedi ki: 
- Hayatı ~ayanı dikkat olan her

kes beni t"shir eder. O da .. Ötekiler 
de, hayatlarını daima kuvvetli heye
canlar ~inde geçirmektedirler. 

Nikol güldü: 
- Haydi eanrm. dedi, inanmayınız 

bunlara ... Bu heyeca.nlara insan nıha
yet alışır. al•şınea da sizin, benim gi
bi iş görmüş olurlar. Bana bir şey 
göstermişlerdi ki .. 

Kadın ordu: Nikol dudu, ayağa kalktı, gitmeğc 
- Nikolün, Ars n Lüpenin hak· hazırlandı: 

kından gelecegini zannedıyor musu· - Affedersiniz. dedi, kıymetli va-
nuz? kitlerin iz kayboluyor. 

- Zannederim. Hatta muhakkak Kadın Nikolü kolundan tuttu ve 
addcdenm. Gazetelerde, daha birçok merakla sordu: 
fırsatlarda bu adamın nasıl bir çaı .ş- - Size ne göstermişlerdi? 
ma tarzı kullandıgını tetkik ettim. - Oh. hiçbir şey •. 
~üpen ~içbir zaman, onun gerdiği - Rica ederim, anlatınız. 
ınatçı. gızli tuzaktan kendisini kurta- _ Hayır, ehemmiyetsiz bir şey .. 
ramıyaeaktır. AleHide bir bilezikten ibaret. Bana 

- Ah, öyle mi zannediyorsunuz? söylediklerine göre, gidip alıvermeliy 
- Evet. Ben Nikolün zannedildi- mişim. Ne heyecan, ne bir şey, sade-

ğinden daha çok ilerlemiş olduğunu ce bir gezinti .. 
ıa.~mi~ e~iro.~um: Her halde Arsen Kapıya doğru yürüyordu. Kadın 
Lupenın ızı uzerındc hu1unuyor. kolundan tuttu. Nikol döndü. P-rcn-

- Komiser ~oleon .~a öy_1~ midir? ses. red kabul etmiyen bir kadın tav-
- Evet. Vazıyet Lupen ıçın fena-

1 
rı ile, müfettişin gözlerinin içine ha-

dır. Mutlaka tuzağa dlişecektir. karak, sordu: 

SABUN 
(Kiloernm hcsahiloclir) 

Zeytinvağından 

Pırina ";.aiından 

I 
n 

Kt. S. 
24,50 
-.---.-

SADEYAC 
(Kilosrıım hesabilcdir) 

Urfa Taze I 
il 

M;rdın "Diarbckir ve ayarı 
Erzuru:n. Kars erlnmiıt tıı.ze 
Erzurum, Kars erınmemış taze 
Vejetalin Yerli 
Trall,zon Taze 

K,_ S 
25,50 
23 50 
18,-

K~. S. 
90.-
85.-
90.-
80,-
65.-
47.-
68.-

- Peki. gezinti ne zaman? 
- Niçin sordunuz? Siz de mi gel-

mek istiyorsunuz? 
- Evet, istiyorum. Burada o ka

dar canım sıkılıyor ki .. 
- Peki ama, beraber gelmeniz de 

pek eğlenceli bir şey olur mu ya? 
- Görürüz. 
- o halde yarından sonra, saat 

ikide, Rivoli sokağında, Sen jak 
bahçesinin önünde. 

Nikol cevap dahi beklemeksizin 
yürüdü, çıktı. 

-2-
Alcksandra tam zamanında rande

vuya geldi. Niol kadının geldiğini 
görünce kendi kedine : 

- Yavrum. sen avucumdasın, di
yordu, iğneden ipliğe derken senin 
aşıkım da yakalıyacağım. 

Aleksandra sanki bir eğlentiye gi· 
diyormuş gibi şen ve mesut görünü
yordu. Üzerinde gri yün kısa bir rob 
başında saçlarını adamakıllı saklıyan 
bir tok vardı. Oteldeki aray kadım
na benzemiyordu. O muhteşem güzel 

.Jiği de, sanki bir perde ar"kasına sak-
lanmış gibi, değişmişti. 

Nikol sordu: 
- Karar verdiniz mi? 
- Evet, verdim. Biraz da kendim-

den uzak kalmak istiyorum. 
- Yalnız önceden birkaç şey söy

liyeyim. 
- Liizumu var mı ? 

- Endişeleriniz dağılsın diye. 

Semiha ile Nuri Rtikre§e gidiyor
lar. Bundan ne Semihanın kocası, ne 
de Nurinin karısı haberdar. Onlardan 
saklı bu iki günahkar, birkaç saat son
ra kaçıyorlar. 

Nuri uzandığı yerde biraz daha 
gevşedi. Semiha Nurinin yanına otur
du. 

- Kuzum Nuri. sarho~luğun zama 
nı değil. Seyahatimiz için kaç para
mız var? 

- Yedi yüz lira. 
- Kafi mi? 
- Değil ama, Serkis Efendi. bi.zim 

hanımın elmaslarına daha fazla ver
medi ne yapalım? 

- Hiç de endişem yok. Biz şoyle 
bir gezintiye çıkacağız, değil mi ? 
Gideceğimiz yerden de bir şey ala
caktık. 

- Doğru. Yolda hırsızlara yatak
lık eden bir adamla konuşacağız. Ev· 
velki gün kendisine çalınmış bir bile
zik vermişler, satmak istiyor. 

- Tabii bu bileziği satınalacak 
değilsiniz. 

- Hayır. Zaten herif o zaman uy
kudadır. Hiç adetini bozmaz. Lokan 
tada yemtğini yer, evine döner, saat 
ikiden üc;e kadar uyur. Uykusu da 
kurşun gibi ağırdır . Top atılsa duy
maz. Görliyonunuz ki, ziyaretimi
zin tehlikeli tarafı yok. 

- lsterse olsun. Bu adam ne ta
rafta oturuyor? 

- Geliniz 
Bahçeden çıktılar. NikolUn yüz a

dım ilerde duran otomobilinin önü
ne geldiler. Nikol, arabanın numara· 
sım göstertmiyec:ck tarzda kadını i
çeriye soktu, kendisi de direksiyona 
geçti. 

Rivoli sokağını geçtiler. sola dön
düler. Bir alay karışık sokaklara 
saptılar. Nikol bu sokakları karış ka
rı biliyormuş gibi, otomobilini terecl
dütsüz sevkediyordu. Arabanın tava
nı alçaktı. pencereden sokakların i
simlerini görmek mümkün olmuyor
du. 

Kadın dedi ki: 
- Siz galiba bana emniyet etmi-

- Yedi yüz lira yanında mr? 
- Eveti 
- Nuri. bfr vermut içer misin? 

Belki açılırsın! 
Nuri cevap vermedi'. 
Semiha kalktı. Biıfeden iki ka leh ve 

hır de vermut şi esile yanına oturdu. 
- Sarhoşluğu bırak. Birer kadeh 

çektikten sonra yoJlanaJrm. . 
Bir, bir daha, bir daha. Vermut şı· 

şesi bitti Nuri iyiden iyiye sarho;ıtU· 
- Nuri? 

- Nuri kalk! 
- .... 
Nuri sızmıs, kendinden gecm·ş . ya

tıyor. Bu akşam onun bu kadar ~abuk 
ve bu kadar fazla sarhoş oluşunun se
bepleri ne yemekte içtiği rakı. ıe son• 
raki ko'lvak. ne de Semihanın vennı.ı• 
tudur Nuri tatlı bir heyecanın sırho
şudur bu gece. 

Ve kapı açıldı. !çeri Semihanın ko-
cası girdi. 

-Tamam mı? 
- Evet. 
- Uyanmaz değil mi? 
- Zannetmem. 
Karı koca N urinin po~tföyünden 

yedi yüz lirayı ellerile koymuşlar gibi 
aldılar. Semihanın kocası gülerek oda' 
dan dışarı çıktı. 

- Nuri kalk, tren vakti yaklaştı· 
Nuri sendeliyerek kalktı ve Semiha 

ile beraber apartmandan çıktıJar. 
Semiha on dakika sonra eve döner 

dönmez kocası ona sordu: 
- Nerede bıraktın? 
- Taksim meydanında. 

uri tuu>f!a d.. tU Unun ancak et• 
tesi gün öğleyin farkına varab· i
Bir ciaha ne eve dönebildi, ne de Se
mihaya. 

Gaz harplerine karşı 
Memleketimiz içinde gaz mask~ 

vesair gazdan koruyucu cıhazlanrı alrD 
ma ve yapılması, can kurtaran ile te-" 

mizleyici takımlarına ait teçhizat .,e 
sair tef erriiatın temini ve bunların sa· 
tılmaları Kızılay kurumuna bırakılrP!ş 
tı. Zehirli gaz harbine ve bu ~.~etle;~ 
kullanılmalarına ve buna muteal e 
sair hususlara ait her türlü ilmi " 
fenni malUmatın da bu cemiyet tara
fından belediyelere ve diğer ilgili yer; 
lerc verilebileceği dün belediyeler 
bildirilmiştir. 

======================~ 
l' ltre ve zekat oıara.K vereı..e· 

~imiz para1 bütün yıl harca~ık· 
\arımızm en yerinde, en deger· 
lisidir. Göklerimiz, hastaıar1ı· 1 l' mız, yoksullarımız ve zava . 
!arımız gözlerini bize diktrııŞ· 
lıeklivorlar 

. reti 
yorsunuz. Niçin gideceğirnıt iıt 
.. 1 . ' B 's mahaııerı soy emıyorsunuz. u pı 

sokaklarını hiç tanımıyorum. J>:ır 
- Bunlar sokak değil. bunl~rrdıt• 

ortasında açılmış geniş yol ~arı· 
Ben de sizi bu yollardan ve .0 ata
ların arasından dolaştırarak bır ş 
ya götüeceğim. . . • . tf11ı1Ş' 

Nikoliin alaycı bir şaırlıgı tu 

tu. Kadın dedi ki: ~·l 111i? 
- Siz Perulu değilsiniz, dcgı 
- Hayır. 
- Fransız mısınız ? •darl• 
- Evet. Hem de Monrnartr 
- Kimsiniz? . 
- Prenses Bazilyefin şoför~~~iiflde 
Araba büyük bir kapının .

0 avlıl· 
durdu. İndiler. Büvük bir 0~enler· Yürüdül~r. Sıra sıra merfle1' kofl· 
Herbirine Adan itibaren har 
muş. j\vJııclB 

F merdiveninden çıkttl.:ır~r J-Jc' 
kimseye tesadüf etmemi ıer ~1 §• 1111· 
katta bir kapı 1 İyi bakılma 
rap. han evleri.. l'!i1'0~ 

Beşinci ve son kata vıırdılar.jreceğ' 
cebinden bir alay nnaht~rla kitıt çı
evin planını gösteren .. bır küçük od: 
karttı. Apartımanda ~ort preflsc:S 
olduğunu plan üzerınden 
gösterdi. Jc~ 1 1 

. 1 rn kta o çtı 
Nıkol. kapıyı zor .a 

1 
.. 

9
uzce a 

zahmet çekmedi. Gü~ tU I 
Yavaşça dedi ki: {Arka"' ,,,r 
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Yüzüncü Y1.laa 

B günkü 1 Slr in a 
Dessei bombardımanı 1 Program --------------------

İt ı 1 A · _! ısTANBUL Zabit Soruyordu: Sen Deli ıııisin, Nedir S r ın 
~ yan ar merı an s ane 1 kel~· ~!at~y~~. o1t~~iır1~~b~~ı~:. ca:9.~~; T d "' Bu Ke11es·z Go··v ? 

sı Bombardımanını Yalanı yor SoIC: r (pik). 19,45: ç rdaş Furstin op~- aşı ıgın u e . 
rctı (pi k). 20 30: Fın be tckarı (Jean Sı-
bclı u) un 70 ınci yıl donumuni.m arsı u

Roma, 7 A.A. - Burada Dessie şehrinin bombardımanı hak - 1 ıu ı kutlut.ınm ı mun se-betiyle bcsteka-
kındaki haberlerin ve bilhassa Amerikan hastanesi hakkındaki rın hay t ve c rrlm ha k nd:ı söylev ve 

e erlcrınde-n mulıtelif numune er. 
haberin doğru olmadığı bildirilmektedir. Bugün resmi. tebligde 1 s t 22 dn onra Anadolu aj nsmm g-:ı-
bildirilen bombardıman münhasıran civarında kurulmuş olan Ha 2etetere mahsus havad s servı ı venlecek-

beş cadırları kampını istihdaf etmektedir ki, bu kamp bombardı- tır. BÜKRES 
nıandan ehemmiyetli surette müteessir olmustur. lki ltalyan uça J 

ğınuı düs.ürüldüfrü hakkındaki haber de yanlıştır. Habes, hava 12,-0: Koro. 12,40: So•Ier. 12,14: Dini-
"' 1 ku o kc tra r. 13.40. Spor haberleri. 13, 

toplarının şiddetli atteşlerine rağmen bombardımana işt•ra:t et - 55: Konserm rkası. 14,15: Haberler. 14, 
tniş olan 16 tayyarenin hepsi merbut oldukları. limana dönmüş_ 1 " : Konserin devamı. 1": Son haberler. 17 
ı d • Koy uye. 18: Zonıt ·a Basıtza orkestrası. 
er lr. 119: So ler. 19,20: Suel m~z k. 20: Haber-

H l<'. 20,15: Sı d kon cnn devamL 21: 

albuki Hastanen in Arsasında ı }\r·/~d"e 1rı~e~~cm ~·~n2 ~;t~s~r~H~:d~)~ 
- 21 !ı: Spo . 21,50: Operetlerden şarkılar. 1 

H 1 D 1 T •• t •• ZZ 30: Hah rl r. 22.45: Operctlerın deva-a a uman ar u uyor mı. 23,55: Son h berlcr. 
BUDAPEŞTE 

Londra, 7 A.A - Röyter Ajan. mesi miimkün olan yerlerde mitral 
•ının Des•ie'deki muhabiri, dün yözlcrlc çevrilmiır: oldug·unu bildir. 16 ~O: 1':1 nd ti" sakn orkestrası. 16,30: 0 

• " • 1 Kon C'r n 17: rolıs bandosa 19: "'Ak-&anan evlerin enkazından hnla du mektedır. Bu l·atı.kollo.rdan cıvnr_ tc, !er ıçın, ad 1 en yayım (Konscrvatu-
~an tütmek.le olduğunu ve Ame- da devriye vazifesi görmek Üzere vo:ırd n n k 1) 19 45: Konferans. 20,15: 
t-ıkan hastanesinin arsaı;ında yir • hafif kollar hareket etmekte ve Pıy no rcf k t le v yolon el konseri. 20. 
l!tiden fazla obüs deliği mevcut oL bunların bu hareketleri ve zaman 4s: Ko:ıferan 21 lO: Spor 21,20: "Or-
d m nlar, çayırı r r sından., adı verilen Uğunu bildiriyor. 1 zaıl1'an karakollarına donmderi ba or estra hav tarı 22.40: Haberler. 23: Es-

Mezkur Ajansın cenup cephe. zan heyecanlı ilerleme ve gerileme kı rnacar . rkılan. 23,30: Şandor Bur:ı 
•İndeki muhabiri, çalılıklarla örtü_ h·ssini vermektcd:r. Muhabire göre Çın ene orkestrası. 24: Reportaj. (Fılme 
lii geniş çöller içinde daima deği. İtalyanları çimdiye kadar ilerle - a.mmı .) 

VARŞOVA ten ltalyan cephesini tavsif ederek j mekten ve Adisababa - Cibuti de 
l>u cephenin dikenli tellerle hiına. miryolu ile Berbera - Ciciga oto. 

l'i 20: Plak. 16: Çiftçiye. ı7: Çocukla
Ye edilen iyi tahkim edilmiş bir sı. 1 mobil yolunu kesmekten meneden ra. 17,15: Orkes r (Sucl) 17,45; Sarkı-
t'a karakollardan müteşekkil oldu "Şey Habe~lcrin kurşunlarından zi. 1 r. 18: D ns mu 1

0
1, 18,40· Enstantane 

iunu ve bu karakolların su çckiL yade çamurdur. (So l ı, m ıkl ). 19· Pıyano (Bah, Men- ı 

1 
dclssohn, 1' us g , $ubert, F. Lio;t). 19.30. 

Çl·n Japon De egelerı· muvak ~a:.02 t.ı:5 =t~~cu.k~~·01~?r.;~~~~~,}~~~~ 
• - ~e- i. (Bu kon erı Berin de naklediyor). 

• 21 30: Seren dlar (Kodaly) muhtelıf. 22: 

kat Bır Anlaşma Yapt r ~~~la>Jıı:be~\c;:ıb:~:·d~~~s.22 ~~'.oi:ur~~~ 
(Dans). 

Peiping, 7 A.A. - Çin ve ] apon delegeleri bugün muvakkat 
bir anlaşma elde etmislerdir. Bu anlasma sayesinde tehlikeli an
laşmazlığın bertaraf edileceği ~nnedilmektedir. Nankin hüku
llleti Peiping de Hopai ve Çahar eyaletleri icin bir siyasal ko
lbitc teşkilini taahhüt etmektedir. General Sungçeyuvan komi -
teyc başkan olacaktır. Komitenin zası iki eyaletin büyük me
tnurlarile J aponyamn itimadını haiz kimselerden ve bu arada 
1918 ve 1919 da Japon taraftarı planın akim kalması sırasında 
azledilmiş olan generallerden secilecektir. 
t:::.:::::: • 

BELGRAD 

18: Te la korosunun konseri. ı 9,25: 
S J ler. 19, ... 0 V y lens el konserı. 20: 
Reklam. 20,10: Plak. 20,30; Ulusal prog
ram. 20,50: Suı:-1 l.?nser. 22 20: Radyo pi~ 
ye . 22,40: R dyo orkestra r 23,05: Ha
bc lcr. :l<),25: R c.yo orkestrası. 

VİYANA 

[Bundan yüz sene evvel, Ameri- ı 
kada Florida'da Samuel Langhorne 
Clemens isminde birisi doğuyordu. 
On iki :sene sonra bu zavallı çocuk 
annesini ve babasını kaybetti ve 
yaşamak için mücadele mecburiye. 1 
tinde kaldı. 

Evvela mürettip, sonra Missisipi 
nehrinde kılavuz ve sonra da altın , 
arayıcısı oldu. Clemens aç kalmış bir 
gencin yapabileceği ba,ka birçok işler 
daha yaptı. Ve nihayet 1867 de Mark 
Twain müstear ismile ilk yazıs m neş. 
retti. Aı·tık Samuel Langhorne Cle
mens ölmü~tü ve Mark Twain doğ
mustu. Hoş o, bu ismi Missisipi neh
rinde kılavuzluk ederken clmıstı ve 
manası "iki sonda yaz!" demektir. 

Twain az zamanda rai'het buldu. 
Hikayeleri ve rruıkalelcri bütün dille
re cevrildi. 

insan biraz alışırsa, içten relme !'Ü
lüslerle sun'i ve nezaket ioabı gü1Gş
leri hrkeder. 

Pir ak"ıim, biı;isi sekiz on vükst>k 
l·imscn;n bulundugu bir mecliste A!- j 
lais'nh b;r f•krac;mı anlatıyordu. Bır
kaç ic:ten gt>len gulus oldu. Diğerled
nin soğuk davran·~rndan rı-saret ala-ı 
ihtiyar bir kadın dud k bükerek deöi 

Samoel Hoare 
Pariste 

18 40: 1 x Ş nher ıd resinde Bittner 
kua tetı. 20: Haberler. 20 10: Konserin 
dev Mı. 20.4J: Ş ırler. 20,45. Jan S beli

-~.1DL.a.1iiOt.Ga.ai;ıı.z'-~••l&s..:;;ı:;a1.;:Z~:ilii&llita-..ı~,,...,.~f---~ ..... lı~;_ ·12• 1D 1 Get-e ,,:-:de~·-;:·-+~....-.--. .... ul'!Taf' ~ rptett ~le at~ etıp.rl-
m nte on , adı mL klı yayım 23: ler! .. " 

ki: 

Nev. Y ark, 7 A.A. - Sahil mu. 
hafaza gemileri Nev. York•un 800 
mil açığında kazaya uğrayan İngi -

1 liz bandıralı "Salmon Pool,, vapu -
[Baş tarafı 1 incide] ' rundan istimdnd işareti almışlar • 

•~ııdaki görüşmelere esas olacağını dır. 
ııra Almanyanm, Habeş - 1 talyan da
~lıı halledilmedikçe mütecnni dav
t"lnrnak arzusunu izhar eylediğini ya
lıyor. 

Mussolininin durumu ve 
Planın neticeleri 

l..ondra, 7 A.A. - Lava} ile Hor'un f Ö~ü~meleri ~ransız - lngiliz eksper
erının noktaı nazarlannı tamamile te

life yardım edecektir. Diğer taraftan, 
~ussolininin durumu ile bu pl5n1arın 
tııd.~vaffakıyetine engel olacagı zanne-
ılıyor. 

~ngiliz ve Fransız eksperlerinin nok 
taı nazarları arasında hala mevcut ib
~il1aflar, Tigre bölgesiyle, İtalyanlara 
1
§ etilmek üzere cenubi Habeşistanda 

terkolunacak toprakların idare tarzı -
tıa dairdir. 

. ~ransa bütün Tigrenin Italyava ter 
~nı teklif eylediği halde, lngilizler, 1-
I !yanların yalnız Agame ile Aduayı 

'rnaiarma muvafakat etmektedir. 

A 1 m a n gemisini komü
nistler batırmak istemişler 
Nev.York, 7 A.A. - Ncv-York 

Taymis gazE'tesi, Bremen vapuru _ 
nun muvnsalatında sahil muhafaza 
gemileri tarafından himaye edilme 
si hakkında ·verilen kararın, vapuru 
berhava etmeyi dü üncn bir komü -
nist suikastinin haber verilmesi Üze 
rıne alındığını b:ldinnektedir. 

Alman spor sefi 
Baldvin'in yanında 

Londra, 7 A.A. - Alman spor şc 
fi Fon Çammer, Baldvin tarafından 
kabul edilmiştir. Başbakan İngiliz 
_ Alman futbol maçının parlak bir 
surette yapılmış olmasından müte • 
vellit memnunivetini bildirmiş, Fon 
Çaınmer de hakim ole.n arkadaıılık 
ruhunu memnuniyetle kaydettikten 
sonra İngiliz halkının gösterdiği 
hüsnükabulden dolayı minnettarlı _ 
ğmı beyan ve bu ruhun bundan 1 
aonral<i müı;nbnkalarda da hakim 
olacağı kanaatini izhar eylcmi~tir. 

H .)e le 23 20: Caıb nd. 24: Tamimler Birisi kulağıma fısıld dı: 
24.'5: D .. n ın de\.ımı. l,lS: Viy na vals: _Evet. dedi. bunlar övle esnriler-
~erı. BERLt.N dir ki bu kadın harpten evvel bile ım

lıyıımazdı. 

17: Hafıf rru2 k (Sopran, tenor santor
lerın · t r kıle). 19: Skc . 19 45: Gençlere. 
20: Sen sk ç. 20,45: Spor haberleri. 21: 
E5lenc 1ı muz k. 22: Herman ungcr kendı 
e erle nı ıdarc ediyor. 23: H .. berler. 23, 
30. Munihten nakıl (Dans ve- Şrammel 
mı...t ı) 1. M. Muler - Mılton orkes
tra ı. 

KISA DALGALAR 
BERLİN 

Ç lı ma s Ueri: Sa t 10.45 - 14.20 : 
19, 74 m. ve 31, 45 m. S at 15.00 - lS.35: 
Jl,38 m Saat 19 - 23,35 : 25, 49 m. ve ı 
49, 83 m. 

LONDRA 

ç lı ma sa tleri; 10 - 12 20 : 25,53 m. 
ve 31, 55 m. Saat 13 - 15.4S : 16, 86 m. 
ve l!J. 82 m S at 16 - 18 : Gosterilen 
PO t lardan ık si: 19,82 m. 25, 29 m. ve 
31, SS m 
.. S ıat 19.15 - 23,30: Gostcrilcn 2 veya 
uç 'Posta: 19, 66 m, 25, 53 m., 31, 55 ve 49 
10 m. • 

PARİS 

ç lı ır. ı s ati eri: S at 11 - 12 : 25, 23 
m. S t 13 50 - 18 : 19, 68 m. Saat 18.15-
1 : 25, 23 m. 

Sinemalar - Tiyatrolar 
------------------

$El-TİR TtY ATROSU : Saat ıs te 
ço ukl ra, s t 20 de (Saz Caz). 

Dostlarımdıın komik pivesler vazan 
birisi. kendisine gönderilen r"karct : 
mektuplannı bnna okıırdu. Bunl :- 1 

imzasızdı. DMtum. kendilerinin antal. l 
l•ğ'ına bir türlii irıc.ınamıya'1 ?ava11rl"r i 
t:ırafmdan aptallıkla ith3m ediliyordu. 

Kahire, 7 AA. - Röyter ajansı 
bugün taşla polise taarruz eden ta 
lcbe ile havaya silcih atmaya mec -
bur halan polis arasındaki müsade 
mede üç lngiliz polis memurunun 
yaralandığını bildirmektedir. Mc • 
murlardan birinin yarası ağırdır. 
Altmı§ kişi tevkif edilmiştir . 

Bugünkü hadise şu şekilde cere
yan etmiştir: 

Birçok talebe daha şafak sökerken, 
üniversite onünde toplanmışlar ve 
polisin bulunmamasından istifade e
derek ölen arkadacılarının hatırası 
için hazırlanan abideyi dikmişlerdir. 

Talebe. merasime ha kanlık etmesini 
rektörden rica etmişler, rektör de 
kordelayı k smeyi kabul etmistir. 

İngilizler'e atfedilen 
b a z ı düşünceler 

İkiye bölünecek olan Tigrenin bir 
:arçası ltalyaya verilecek, öteki ise üç 
ene içerisinde, Hd.>eşistana mı dön -

tek, yoksa arsıulusal bir idare altm
il ~ı kalmak istediğini reyiam usulü 
de bildirecektir. Bu üç senelik müd -
laet zarfında ba kısım, arsıulusal sayı
l\ ~ak ve Milletler cemiyetince men -
t uı~ rnemurlar tarafından idare edile -

HALK OPERETi : S at 16 da ve 

1 
.ı t 20,30 da (Sevda otel ). 

Almanyanın bir protestosu 1 NA$1T - ERTUORuL sAnt _ HA-

Biraz sonra, talebeye halk ta inzı'
mam ederek tezahüratçılar Nil boyun 
ca ilerlemcge basl.ımış, Abbas köprü
süne gelince kôpru kumandanlı[;ını 
işgal ederek köprüyü geçmiş. ve köp
rüden sonra polis kuvvetile karşılaş
mışlardır. Üç polis memuru yaralan
mıı;tır. Bunlardan biri İngiliz polis 
zabitidir. Altmış tezahüratçı tevkif 
edilmistir. 

e'ltir. 

) liabeşistanın bazı cihetlerinde ltal
,~nbaın ekonomik imtiyazlar elde etme
~ 1 

hsine gelince, iyi haber alan çe
"Yen~er, Sir Hor'un ltalyaya, şimalde 
teCdınci arz dairesile mahdut ve garp
aı!Od.o!f gölüne kadar uzanabilecek 
'liıtıa ~ır nüfuz bölgesi teklif etmek ih-

lı bulunduğunu söylüyorlar. 
ll'l ~u erazi, Habeş imparatorunun res 
ra~n hakimiyeti altında kalmakla be
ll'l er, ltalyan polis kuvvetlerinin hi
le a.Ycai altında ,yine İtalyan sosyete -

rı tarafından işletilecektir. 
tc~abeşistana deniz üzerinde verile. 
oJ ttıahreçin de Asab olmayıp Zegla 
lı~a~ı ttıümkündür. Zira Mussolini 
tir b ın verilmesine şiddetle muhalif-

Zecri tedbirin neti -
celeri b e 1 i r i y o r ' :onı~. 7 A.A. - Zecri tedbirler 

Yıaııe bütün İtalyada ziya, elek -

Cenevre, 7 A.A. - A1m.ıny;ı da 
dahil oldugu halde, ltaly1y1. civar 'I 

ülkelerden vaki olacak itha1.ı:ı mense i 
ş~hadetnamesi gôsterılmcsini mecbu~i ı 
kılan kararın Almanya taraf.ndiln pro 1 
testo edildiğini İngiltere • Li'mmeti 
Milletler cemiyetine bildirmi1tir. 

Almanya. bu mes le h<'kkı 1da Ingi. 
liz hükfımcti ile mü aker ta gi isme
ğe hazır bulundugunu söylemistir. 

lngiliz hiıkfımeti, bu kararı Alrr:an
ya icin ı:;imdılik hükumo;üı a:id tme,.,i 
ve Alman mallarından mense saha
detnamcsi aramama ı kabul etm~ tir. 

Roma. 7 A.A. - Faşist part: isek
reterligi, Noel ağaçlarının satılmasını 
bütün ltalyada yasak etmiştir. 

trik, teshin bahislerinde büyük tasar
ruf yapmak mecburiyeti hasıl olmuş
tur. Pazartesi güniındcn it:baren bü
tiın magaza ve lokantalar daha erken 
kr.panacaklardır. Mağ zalarm genel 
kapanış saati 19 olarak tesbit edilmic;
tir. Yiyecek satan magazalar, yarım 
saat daha gec kapanacaklardır. Sine
malar, tiyatrolar, kahvder ve lokan
talar ise 23,30 da tamamen kapatılmıs 
olacaktır. 

LtD • ' S t Hı da (Hamlet), sa.:ıt 20,30 da 
(H.ıllecı). 

* YILDIZ: Aşk senfoni ı. 
• SARAY : (Kontinnntal). 

SÜMEf< : (B:ıgd d yolu). 
İPEK : (Sendul) ve Kleopatra). 

* Elhamra : (Kedi ve Kenan) ve (Ada
lar çiı;e ı). 

• ALKAZAR: (Korsan k12) 
* TÜRK: (Kara yılgı) 

MF.LEK: (K r !ık gonul) 
• ŞIK: Vıy na b lbulu. 

MILL1. (ROBERTA) 
* AZAK: (Vornler Bar) 
• KADIKÖY SÜRFYYA : (Bozambo). 
* ÜSKUDAR HALE : (Moskova gece
len). 

İtfaiye telefonları 

l tanbul itf iyesi 
Reyo u itfaiyesi 
Kadıkov itfaiyesi 
Yeş !köy, Bakırkôy, Büyük

24222 
44644 
60020 

depe, Üskudar itfaıyesi 60625 
Paş b ıhı;c Kand Ilı Erenkoy, Kartal 
Buvuk ıda Heybeli Burgaz Kınalı mın
takalan için telden santralmdaki memura 
(yangın) kehmesini soylemck kafidir. 

Müracaat yerleri 

Deni2 yolları acente i Telefon 42362 

Akay (Kadıkôy iskelesi baş me
murluğu) 

ş;rketi Hayriye, Telefon 
Vapurt"uluk Şirketi mcrke2 acen

tes.i Telefon 
Sark Demiryollan muracaat ka

lemi. Sirke-ci Telefon 
Dcvle-t Demiryolları müracaat 

kalemi Haydarpaşa Telefon 

43:'32 
44703 

22925 

23079 

42145 

Çabuk sıhhl yardım teşkil§tı 

Bu numaradan imdat otomobili 
istenir. 44998 

Davetler, toplantılar 

Türk Mıkrobioloji Cemiyeti Genci Sek
reterligindcn : 

20-12 1935 cuma gunü saat 18,30 da ni-
2amnamenin 7 ınci mad<lesme gore yapı 
lacak fevkaliide toplantıya iıyelerimızin 
gelmeleri saygılarla bildirilır. 

Turk Kultur ve Yardım Cemiyetinden: 
Bugun saat 17 de Baht Turk Kultur ve 

yardım J. Dasa tarafından ''Tek ve toplu 
yaşayış hakkında" bır konferans. 

~;rrC"lı- ı;,.,.;rrı r+,,..., le ..., 
dt•"'I 'Pıın-'lı Jre ... Mİ••ı' "" 'h 

yok. Zira b ., b<> crl 

Hadise er 
[Baş tarafı b · rincide 1 

İn Tih 1 re aıt b rka oto 
kılmı tır. 

il ya• 

İnr,iliz 
önünde 

Komiser i-i 
nümayiş 

va asına tı.:mas e 

memnun olmadı ı cınl 

Kahire, 7 AA. 
un, Londra-rla r r i s b va -
nat Mısırın b 'ti"n s ya t!l maha. 
fil"nde der"n bir ho ı;: suzluk 
uyandırmıştır. 

D "in Clksam lngiliz. :v C' 

fiğinin önünde, prot o mak 'l -

divle toplancrn 1000 k<'-lar a ali, 
ha~ane haykırışlarda bı lun • 
muşlardır. 

Kalabalıll .. emtfor,(e h,.1 • ·ı za_ 
bıta arasında carp• malar olmuş, 
altı polis yaralanm 'ır. in ·ı re 
ye hanı ol n b hare ef .,_ ele _ 
cek halta i-:cr'sirıd daha da ge. 
nişlemesi beklen 'yor 

mı tır. 

1ngi1 iz malları boy
kot tehlikesi karsısında 

ali 
Çin Mese esi 

ı.lp-
r. 
Sim· 
y nı 

' 



MAARiFi 

do1<tor"' .a 
t z 

İzmir Şaı b yı in'· c 'ar .r 
anla ıyor 

İzmir, 7 
il" el m ' r v 
Uz dun a' 
S rbay An 
dıycvde bulunm 

mı;;K istErı.n.,. 

KARi t E.S.~ T UPL ARI 

Adapazar Orta c .. u1 unda 
b'r ko:ı 

k 

man var. 
Direktör : 

* 
Al'"m ı Vi 

pullu ve 
l ıtaatı ·ı 

n 220 t 

rilcn f' t 
c "r"' d · 

16-12 
s at 16 
7 ye ait 
fian 14' 

y 

.. 
'1 

5 

pullu unu 
ve P nrırhi 

~ 

p:1 

rm 
l u 1 

15 kurı -
- Olmaz o 

söyledık ya ... r 
Zavallı çocı;k b ı 
okula o rJr, gl , 1 tur. Ht.p~inin tt.:t rı 325..,0 
digi cevap bir ti.ı.rlu . ., 1 • 

Al kacl rların B : mın , gürüm.mu 1 ve ılk p ... y p:ır I 2 44 2 
istcrım. dır. Şartı n i e h i 

Kasrmıı 

dir. G'" n 1 ~ 

Un ve rı evve1 

ve a·k '\iC t minatl r'le b ,..a 
ber Çorlu atına m::ı korr is

ı. 

S901 
ı: * 

5 00 ser v 100 } ı•m11 
ki cen an 600 ton bu d ya 

n f ntı k ve-

• v .,. 

I • 

.... 

J 
\; * 

1 ! 

* 

er 
SA 

Ko 
1 

!.. pı No. 

ı. -141 

~darma 

Kom is 
İ.,te'di

ikalarile be
inden bir 

1 .. crini komis 
(316) 
(7726) 

- 1 

• 
ısyo an: 
1 

Cn i ve hi .: i I 

3<)1,50 metn aI 

Hane 

ve k r r! rı, nı mn 'ne ve 1 
n meleri il bır ar ~a. 

Hususi ve pr..ılik b'r ta 

5~2 b · y < ıa~ fo, ı ı ı 

Resr.1t ne riy t k 

.. ~ .~b: 
M l ye m muru, nvuk t, 

l<el' f1 re, hukuk ve ti ret hoc:ı 
ve t lehe ine biı t.k lto nyl k. 

SRtı yet eri : 
Alım t Hnht, İl bal, II 

Kit ph nel r: 

1---~ 
j Bakırkoy Sulh Huk 

. . den : 
ıçm 

11 amt ıvnnm 
I 3Ullll tıcıat 15 ları Bak rk ·vundc i ta on c 

c S tınalma de ıo 12, 14 No ı r' mur e 
a k"p 1 zarf 1 Ü(:t: m ·nka m ve mecmuu 2500 .ı 
konu muştur. kıyın ti mu' mm '1 11 ve ayda • 1ı .:ı 

_ı: 9 00 liradır. kiraya rılitt:h mmil uç b p d" k 11 

6 7 S liradır· iznlci şüyuu zımnında tılmn mil kB 

\: 1.;;; r "in1l1nesi Ko- rar v rilmış ve 9.1.g3f) tarih.ne t 

r ·rul bair. !stek dur eden per mbe günu t ıs 6 
vesikalarile ya k dar açık rtt rma r ti le ı+ 

inden bir rinci miızayc i kra k lınac ndan 

if erini Ko- mezktır gunde kıy~ tı m.-b ,.. 

eri. ( 31 7) .. 1111 yıi e 7 5 ini l ulciıı ı 
( 7 7 2 7) ıhalci kati ye i ve k i tak t 

n 5000 adet 
2 .J O adet baş 
sırt hnviusu 

v .. l u 480 girme 
Q çı\...ma peştet· 

.... s pazartesi 
tc Tophanede 

mi:syonunda 
t;,; 1 e alınacak~ 

n tahmin bedeli 
li tık te-

i ·:.rntte Komi~ 

pey b kı kalm k rt.ylt: o 

sonr y tesadüf eden 24-1- 36 curnıl 
günü saat 15-16 ya kadar ikincı art• 
tırmosı y pıl c mu n talıp oıanla

rın muayyen .ol n gun ve 
kırköy Sulh Mahk m in y~ 

tte sa· 
d ., o 

pey okcesı ile mürncaatları ı .u'l oıu· 
nur. 

İstanbul İkinci Ticar t M 't rrı ~ 
inden : 

(318) dı ,ı 21-10-934 

(7728) 

ve mt"cmuıı 

n ıyı ernıtJ~ 

müesseselerinder 

\liitehıı ı~ 

addrsı No 60 
22Ci66 760• 

OUKIUH 
RUSÇUKLU 

a ı E 
• h [it 

Galatasuraydo Kanwk 
d 3 n• 

l<an~ısınd:ı Sa~ne sok •ı"' 3 

maralı ap:ırtım:ınci;ı 1 

Burdurluları davet 
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Türkiye Şeker 
Fabrikalan Anonim Şirketinden 

Turhal Şeker Fabrikasından 1936 senesi 
i~inde Samsun limanından göndereceği şeker 
lerin vagondan vapura kadar nakliyesi kapah 
zarf usuliyle ve 21. ilkkanun 1935 tarihinde Is 
tanbulda Bah~ekapıda Taş Hanında Şeker Bü 
rosunda talibine ihale edilecektir. 

Şartname ve tafsilat lstanbul ve Samsun 
Şeker Bürolarından ahnabilir. 

Selçuk Kız San'at 
Okulu Direktörlüğünden: 

Kız San'at okulları için imtihanla ücretli Bi ki-Dikis, 
mıa -Kadın şapkacılığı", çamaşır, yardımcı mua11im 

"e muallim sitajiyeri alınacaktır. 
A.- ~TAJİYERLİK İMTİHANINA GiREBİL

~iEK İCİN: 
l - Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, 
2 - Bir kız enstitüsünden veya kız san'at okullarından 

mezun bulunmak veya en az orta okul mezunu ol
ll1akla beraker bir akşam kız san 'at okulunun Biçki
bıkiş, Moda veya Çamaşır şubelerinin birini bitirmiş ol
ll1ak. 

B.- YARDIMCI MUALLİMLİK İMTİHANINA 
G1REBİLMEK İÇİN : 
l - Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, 
2 - En az bir ilk okuldan mezun bulunmak 
3 - Tanınmış bir Biçki - Dikiş veya Moda ''Kadın şap

kacılığı " veyahut kadın çamaşırları atölyesinde 
devamlı olarak en az dört yıl çalışmış olmak "Bu 
gibi atöl)'elerde prömiyerlik yapmış olanlar tercih 
edilir." 

4 - 25 yaşından küçük 40 yaşından büyük olmamak 
Şarttır. 

Gerek sitajiyerlik gerek yardımcı muallimlik imti
hanına girmek isteyenler : 
l -- İstanbul Kültür Direktörlüğüne hitaben yazılmış 
bir istida, 2 - Nufus tezkeresi 3 - Mektep şahadetna
trıesi, 4 - Şimdiye kadar çalıştığı müesseselerden aldık 
ları vesikalar "yalnız yardımcı muallimlik in1tihamna 
girecekler için mecburidir." 5 - Belediye ve polisçe 
tasdik edilmiş bir hüsnühal vesikası. 6 - Üç dane ve
sikalık fotograf ile birlikde ve en çok 15-12-193 5 tari
hine kadar İstanbul Kültür Direktörlüğüne müracaat 
etrnelidir. 

İmtihan günü ayrı ilan edilecektir. İmtihanda ka7a
:rıanlar kazandıkları derecelere göre sıra ile tayin edile
cek ve kendilerine verilecek ücret, imtihanda göster
dikleri muvaffakiyete göre Kültür Bakanlığınca 
tesbit olunacaktır. ( 7 71 7) 10131 

Harp Akademisi Satınalma 
komisyonu Başkanlığından: 

Evvelce ilan olunan ve isteklisi çıkmayan kışlık sebze 
eksiltmesi.16 lkincikanun 936 günü saat 14 e bırakıl
trı'ştır. 

İsteklilerin 35 liralık ilk teminatlarile belli gün ve 
saatte satınalma Komisyonuna gelmeleri. ( 7 7 42) 

Alınacak yaş sebze mıktan : 
3000 Kg. Lahana 
5000 ,, Pırasa 
5000 ,, İspanak 

EMLAK VE EYTAM BANKASI ILANLARi 

Satılık Arsalar 
Esas No. sı 

655 

6 .. 

6:J7 

Mevkii ve nev'i 
Sultan Ahmed'de Alemdar 
mahallesinde Yere batan 
sokağında eski 4 yeni 18 
No. lı 7 55 metre murabbaı 

Depozito 

Arsa. 1055 Lira 
Sultan Ahmed'de Alemdar 
mahallesinde Yere batan 
sokağında eski 6 yeni 28-30 
No. h 219,50 metre murab
baı Arsa. 
Sultan Ahmed'de Alemdar 
mahallesinden Yere batan 
sokağında eski 6 yem 
20-22-24-26 No. 1ı 583 
metre murabbaı Arsanın 

176 " 

96 100 hissesi. 672 ,, 
Yukarıda yerleri yazılı Arsalar parası pe~in öden

mek ve 20-12-935 cun1a günü saat onda ihaleleri yapıl
mak üzere açık artırmaya konulmuştur. 

~ Satın almak isteyenlerin gösterilen gün ve saatte şu· 
~ bemize gelmeleri. (285) (7744) 

tct; :< !" ---... 

::!.llllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillll!l: 
ıstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilAnları ~ Türk Hava Kurumu Büyük §_-= 

fitimar 78 liradır.Eksiltmesi 23-12- :: = 
Aranıyor 1 i~~3ö':::~:.siŞarf;:~es~~~ ~ IW fi M lL ,rM .t?ı. © ~ n n ~ 

~ m1syonumuzda ogleden ev- = U \J ~ ~ ~ W = 
~sta~bul Komutanl~~ı ya: vel görülebilir. Eksiltmeye ~ Şımdıye kadar bınıerce kışıyı zençı n e1mışcır ~ 

P~ ışl~rıne bak~cak . ucretlı gireceklerin ilk teminat mak E: 2. ci Keşide 11 - 1 ci Kanun - 935 dedır. § 
bır ~ımar aşagıdakı şartlar buz1ari1e birlikte ihale gÜ·· § B u·. y u·. k ,· k r a m ı· y e -. 
dahılın~.e alınacaktır. nü vakti muayyende ~ın-1§ ~ 

ma~ Turk tabasından ol- ~~k~~d~e~~:~:;rc1~~)ısyo I~ 30. 00.0 Li rad 1 r ~ 
2. Yaşı 25-40 arasında * * :r. - = 

bulunmak İstanbul komutanlığı bir- § Ayr.ca 15 000.12,000, 10,000 l:•rahac ıkramıvelerh~ § 
3. Sıhhi vaziyeti kullam- likleri ihtiyacı için alınacak EE (20 000) Llraııa. bir m Uklta va~der ;;.; 

lacak hizmete müsaid olmak olan 42 bin kilo nohuda ve- iilllllllllllllllllllllllllllllmm1111111111m11mmmmmmmımu il ,rg 
4. Devlet memuriyetinde rilen fiat makamca pahalı ssıs 

kullamlmağa mani vaziyeti görüldüğünden 16-12-93 5 
ve cürmü olmadığını tevsik pazartesi günü saat 15.30 
etmek ve evvelce bulunduğu dadır. Kapalı zarfla alına
iş ve hizmetlerden vesika caktır. Muhammen tutan 
getirmek. 5040 liradır. İlk teminat 

Hayat Sigortalarında 
Bir Yenilik 

~ğe n 

5. Muvazzaf askeri hiz- 378 liradır. Nümune ve şart Bundan böyle, en büyük felaket olan ölüm ve maluliytin 
acılarmdan çoluğunuzu. çocuğunuzu. kendinizi ve yakinlcriu zi: matini y.a~ oln>ak 

6. Fen Fakültesinde ya
pılacak imtihanda tefavvuk 
eden tercihen alınacak. 

7. Ücret mikdarı 120-200 
liradır. 

İsteklilerin Birincikanun 
9 3 S nihayetine kadar isteni 
len vesaikle birlikte Komu
tanlık 2 ci Şube Müdürlü
ne müracaatları. (7670) 

*"' * 
"Komutanlık Birlikleri 

ihtiyacı olan 18700 kilo ku
ru soğan açık eksiltn1e ile 
alınacaktır. Muhammen tu
tan 1168 lira 7 5 kurustur. 
İlk teminatı 88 liradır. Şart 
namesi Komisyonda her 
gün görülebilir. Eksiltmesi 
23-12-935 pazartesi günü 
saat 15 tedir. Eksiltmeye gi 
receklerin ilk tcminatlarile 
birlikte ihale gunu vakti 
muayyendc Fındıklıda Sa
tınalma Komisyonuna gel
meleri. ( 7 7 45) 

*"" * 
Komutanlık birlikleri i· 

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

*. * 
Komutanlık birlikleri i-

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

ftetft'leei ner .-ün koınisyonda 
görülebilir. Eksiltmeye gi -
receklerin ilk teminat mek
tup veva makbuzlarile ve 
2490 No. lu kanunun 2. 3 
cü maddelerindeki vesaik1e 
birlikte teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat .ev
veline kadar Fındıklıda Sa
tınalma komisyonuna ver
meleri. ( 7 5 64) 

9899 
* ~ * 

İstanbul komutanlığı bir-
likleri için alınacak olan 45 
bin kilo kuru fasulyaya ve
rilen fiat makamca pahalı 
görüldii<{ünden 16-12-93 5 
pazartesi günü saat 1 Stedir. 
kapalı zarfla ahnacaktır. 
Muhammen tutarı 7200 lira 
olup ilk teminatı 540 lira
dır. N ümune ve şartnamesi 
her gün öğleden evvel ko -
misyonda göri,ilebilir. Ek
siltmeye gireceklerin ilk te
minat mektup veya makbuz 
ları ve 2490 No. lu kanunun 
2. 3 cü maddelerindeki ve -
saikle birlikte teklif mektup 
larım ihale saatinden bir sa
at evveline kadar Fındıklı -
da Satınalma komisyonuna 
vermeleri. ( 7 5 6 5 ) 

9900 

* * "' 

(\1a.ü iye i de emın eden ~enel •k 1 e· 
mettülü Tam Muhtelit Sigo a 

ile koruyabilirsiniz. Bu sigortayı memleketimizde yegane tatbik 
eden: 

ANADOLU ANCJNI 1 
Türk Sigorta Şir ti 

yaptıgı bu yeni nevi ile hayat sigortalarında mühim bir inkıUip y pmıştır. 
Çünkü bu sigorta ile: 

Ölüm ve rnalflliyet temin olunur - her 6cne nakdi temettü verilir -
vefat halinde rniıemmen meb'fiğ derhal ödenir - mukavelcna nenin hı ta• 
mında sigortalı hayatta bulunursa ve malltliyete uğramamı ise mürm
men m.:blag % 10 fazlasiylc tediye olunur - muvakkat ve daimi malul"• t 
müddetince ücret alınmaz - daimi ma!Ctliyct halinde rnlıemmcn meb ı· 
ğm % 10 u senelik irat olarak verilir ve vefatta veya mukavelenamenin 
hittamrnda müemmen meblağ yene tamamc~ ödcnır. 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigortanızı 
yaptırmak üzere şu adreslere müracaat ediniz : 

Anadolu Sigorta Ş•rketi 

Muamelat merkezi: İstanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef: 20531 
Umumi acentalığı: Galata, Unyon han. Telefon: 44888 

VAPURCULUK 
1'oeniz Yolları 

Türk Anonim Şirketi 
İstanbul Acentalığı 

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

İŞLETMESi 
Acenteleri: Kara köy Köpriıb:'l~ ı 

Tel. 42362 - Sirkeci MUhUrda 

-- zade Han. Tel. 22740 11111; 

czmir sürat postası Çatalca Müstahkem Mev 1 rabzon yolu 
kı kıt'at eratı için alınacak TAR• vapuru 8 ı.:Sirınci Ka. Yalnız Bu haftaya munhasır 
Olan 12.000 kı.lo Nohuda p z R • olmak t::ı.ere 10 Brıncikanu nun A • saat 20 de RIZ -

•alı günk•ı ıımır sür'at yol• 
verilen fiat makamca pahalı Yr kadar oostuı ytpılmıyacaktır 7Hx 
görüldüğünden 20-12-935 __________ _. ·-----------
Cuma günü saat 15 tedir. -----------------------
Açık eksiltme ile alınacak
tır. Muhammen tutan 1440 
liradır İlk teminatı 108 li
radır.Şartnamesi Komisyon
da ~rülebilir. Eksiltmeye 
gireceklerin ilk teminat mak 
buzlarile birlikte ihale günü 
vakti muayyeninde Fındık
lıda Satınalma Komisyonu 
na gelmeleri. (7649) 

10002 

Türkiye Şeker Fabrika~arı 
Anonim Şirketinden : 

Eskişehir Şeker Fabrikasından ve İzmit yoliyle de
nizden 1936 senesi zarfında 1stanbula getiri)ecek ekerle. 
rin nakliyesi 21 İlkkamm 1935 cumartesi e-ünü scar 
11 de Şirketin lstanbul'da Bahçekapuda Taş Hand?ki 
Bürosunda kapalı zarf usuliyle talibine ihale edilecektir. 

Sartname ve tafsilat Şeker Bürosundan alınabilir 
) ')0'2 5 
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,IJ/vrm ın 
1 BUNU· TEMJN · EDEp_; 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

BEL<iEVŞEKLIQİNE 

9949 

Ku ,tüyiı yastık yüzü ile bera
ber 75 kuruş. Ku tüyü bir şilte, 
vorgan, yastık takımı 25 lira, 
kustüyünim kilosu 75 kuruştur· 
Ku tüyü salon yastıkları bulu-

9928 nur . 


