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ita/ya - Habeş - lngiliere Ekonomi Bakanı 

Avrupa Bir ingiliz-italyan Harbi Celal Bayvar 

A .f . d M. B I ? Zonguldaga 
rı esın e ı u unuyor . Dün Gitti 

Gazeteleri Mussoliniyi Fransız 
Yüzlülükle 

iki 

[Munolininin Samvel Hor'a ce. 
fklp veren nutku Pariıte uyandıiı 
SOnılan dostluk ve u:z.lafl"a havcuı.. 
ftı birdenbire bulandırm•f ve iyi 
İirrıitler ve duygular araRnda baf. 
lcayacaiı tahmin edilen /ngili:z. • 
Fran•ı:z. konu.fma•ının temayülleri. 
ili lfelki de veçhe.ini birdenbire 
"•iittirivermiıtir. 

ltalyaya yüade yü:z. taraftar o. 
~ ba:z.ı Franıı:z. gaz.efeleri Muuo. 
lüainin nutkunda u:z.laıma için açık 
ltaprlar bulunduiunu halli ileriye 
eiihmekte ıırar ediyorlarsa da La. 
uaf • Hor mülakatının evvelce tah. 
ntin edildiği gibi bir günde biti.. 
..Uememe•İ nutuktan sonra •iyaıi 
tortlarda birtakım ani tahavvüller 
olduğuna delalet edebilir. Bu da 
lta/i gelmiyormuı gibi Mu••olini 
dün yine bir v••İle bularak yan 
trtiidehai bir meydan okuma yap. 
lllıftır. Bu vaaiyet kartıaınıla La. 
"al düne kadar ııö.terdiii ~ 

BALDVIN 
1!ertniJe devam etlerae, Fran•anın 
:haal pre•tijine kendi elile bir 

arhe uurmuf olmak mevkiine dü. 
rr. Gelen haberl::rıle Fran•anın 
f ~6iltere ile tam hir düıünce birli. 
1-~ lturmuı olduğu ıcklindeki müp. 
j•trt cümlelerden Mu••olininin 

ranaayr kenıli.inden uzalılaıtıra. 
~ netice•inc vanlabilir. Fran•ı:z. 
.... ~~elcri.nden bazdan da Muı•o. 
~)'ı •efırlerle baıka türlü konuf. 
f lt4, lt~.lyanlara. baıka türlü nu. 
,:

4 
lar. soylemek ıle yani iki yüzlü. 

6 le ıtham etmektedirler. Yine 
..:~lara ncuaran Mu .. olini, FaJi•t 
... ~~minin •atuetini muhafaza endi. 
._.,..dedir. 

to~" fartlar içinde, yılbaftnıla pet. 
" ve kömür ambargosile ve her 
.: baha•ına olur•a ol111n ltalvanın 
fi:.laka tazyiki cihetine gidilece. 
~ tahmin :tmek bedbinlik •ayı. 

a~. Son telgrallan veriyoruz:] 
lt l>aris, 8 (A.A.) - Laval ile Sir Jio
tt~ arasındaki görü§meler bu sabah 

rar başlamıştır. 

.cf•ris, 8 (A.A.) - Laval, Sir Sam
tur lior'u öğle yemeğine alıkoymuş
tı · "i emekte İngiliz sefiri Sir Corc 
ftıe~'c ile Van Sittart, Ingiltere Dış 
itle k Bakanlığı genel sekreteri Leger, 
~ .. ~ ~r b~kanlı.ğ~n ~frika ve Yakın 
8,11 ~'lerı servısı dırektor muavini 

anten bulunmuştur. 
l>a . 4\f ~s, 8 (A.A.) - Samvel Hor ile 

deıı • arasındaki yeni görüşme öğle
:e1111 '°?ra !'apılacıo.ktır. Tahmin edi . 
•e bıeticenın elde edilip edilemiyeceği 
~~ti ~netice Hor'un yarından evvel 
liıcli 11 

terkedip edemiyeceği belli de-r. 
.......... 
~--ı:ıı=:===ı====--==-===--

U ı usun 
Dil Yazlları 

Bugün 3 üncü sayfada 

itham Ediyorlar 

\ 

Bu lcariltatürü bir lngili~ gazete.inden oltvorıız; gazete Mmaolinin;n 
dün)'Ollln bCIJına harp açmak taaauvurunda bulunıluiunu kaydediyor 
Muuoliniyi petrol lruyuau değil harp ku;yu•u baımda lcuauvur ediyor 

Cenevre, 8 (A.A.) - Laval - Hor 
görüşmesinin bilhassa petrol üzerine 
konulacak ambargoya müteallik tek -

hıgııız;h:r 1WI 

lifler üzerinde mühim tesirleri olaca
ğı sanılmaktadır. 

1 Arkası 9 uncuda 1 

Mısır Hazır 
1-aDu 

Asker Yığıyorlar 
Mısır ve Sudan henüz birden patlak verebi

lecek bir harp tehlikesini geçirmemiş sayılıyor 

Nümayiılerdc yaralananlann ve 
Ayni ha•tane•inin liapmnda 

[Mısırdaki hususi muhabirimiz 
telgrafla bildiriyor:] 

KAHİRE, 7 

Bütim bu kargaşalıklar İngilizle
rin muhtemel bir harbe karşı Mısırın 

Mı•ır uatandafını tenuil eılen lııaa 
boylu ve tesbihli adam; "- Sanı. 
yordum lıi u.zun boylular ahmak 
ue lıua boylular /ifneci olurlar. 
Sen e;y Nesim Pa-,a bu ala sözü. 

nün alt.ini İıpat ediyor•uni 

ölenlerin nakleılildilrlerİ Ka•rel 
lıallronlı poli•l•r beklemektedir. 

-Elmusavverden-

geçi t rMimlen yapıyorlar. Hemen 
hergün dıtarıdım yeni krtaat. tayyare 
levazımı, mühimmat gelmekte ve 
bunların en büyük bir krsmı garp hu
duduna yollanmaktadır. Kahirenin 
bir taarruz karşısında müdafaası için 
planlar hazırlanmaktadır. Mısır hü
kumeti. z~~~~li gazlara karşı müdafaa 
usull.~rını. ~grenmck üzere lngiltere
ye dort kışıden mürekkep bir komis
yon gönd~rdi. Bu heyet bir ay zar
fında donmek mecburiyetindedir. 
Çünkü tehlikenin yaklaştığı tahmin 
edilmektedir. 550 kilometre uzunlu
ğunda olan Sellum-lskenderiye as
keri yolunun . t~miri, genişletilmesi 
ve uzatılması ıçın 33,000 Mısıt lirası 
tahsisat verilmiştir. 

Bu süel hazırlıkların yurdun um
ranına da yaradığı inkar edilemez. 
Bu vesile ile yollar, köprüler yapılı
yor ve mevcutlar tamir ediliyor. Eh-
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Vekil sömikok fabrikasını 

açacak, oradan demir sa

nayi merkezine gidecek 

lktısat Vekili Celal Bayar, dün ak
§am saat yirmide Tan vapurile Zon
guldaga gitmiştir. Celal Bayara Sü
mer Bank Genel Direktörü Nurullah 
Esat, İş Bankası Genel direktörü Mu
ammer Eı.iı,Zonguldak saylavı Ragıp 
ve lş Bankası idare heyetinden İzmir 
saytavı Hamdi Aksoy, gazetemiz di
rektörü Ali Naci Karacan refakat et
mi§tir. lktısat Vekilini rıhtımda say
lavlar, liman iıteri. denizyolları, de
niz ticareti, Afyon inhisan, Akay. Şir 
keti Hayriye genel direktörlerile il
bay Muhiddin Ustündağ, banka direk
tör ve Jefleri, sosyete mümessilleri ve 
birçok dostları uğurlamışlardır. Ve
kil, bugün Zonguldaktaki Sömikok 
fabrikasının açııını yapacak. demir sa 
nayiinin kurulacağı Karabük bölgesi
ni de gezerek Ankaraya gidecektir. 

Hareketinden sonra vekil, bir arka
daşımıza hava yağı§lı olduğu takdir
de yine vapurla İstanbul~ döneceğini 
söylemiştir. 

Celal Boyar uapurtla 

Suikastçıların 
Muhakemesine 
Başlanıyor 

Ankara, 8 (Huau•i muhabirimiz. 
den) - Komplo maznunlarrnın 
muhakemelerine yakınıla ağır ce. 
:z.a mahkeme•İnıle baılanacaktır. 
iddia makamının iılılianame•ini 
haaırlamıı bulunduğu haber veril. 
mckteJir. 

Deniz konferansı 
ln6ilizler yeniden 7 Jret. 
n~I, 20 lıruua~ör, 50 muh. 
np ue 20 ılenizaltı gemi•İ 
yapmayı dütünüyorlar 

. 
Denia lronlera.nnclalıi Amcri•a 

muralaluulan 

müdafaasındaki eksiklikleri tamam
lamalarına engel olmuyor. lskenderi
ye ve Portsait caddelerinde İngiliz 
kara ve deniz askerleri muntazam 1 Denıa lronleranaında Japon lieyetinin iki aaaaı. (Sağ.Ia 

Amiral Napna'Jır) [Yaz111 7 inc.i aayfadal 

Orta Mektep Derdi 

Kültür Bakanlığı Orta Mek
tep Derdine Çare Buluyor 

Gelecek yıldan itibaren 95 kazada İlkmekteplere 

altıncı sınıf olarak bir orta sınıf ilave edilecektir 

Birer aınıl ilôve•İle orta mektep 
haline .-etirilecelı olan ilk melı. 

feplerden •iri•İ ve Kültür 

Kültür Bakanlıfile çok yakından 
yaptıiımız temaata tunları öğren. 
dik: 

Memleketin en büyük ve Kü!tür 

Bakanı Sallet AnJran 

Bakanlığının üatüne düttüğü ea 
çetin meselelerden biri orta mek. 
tel derdidir. 

[Arkası 9 uncuda) 

EV KRALiÇESi 

Müsabaka Ve imtihanlarımız 
N ti- Yapılacak 

Beyoğlu Kız San'at mektebinıle 

1 - Dikit ve biçki, 2 - Yemek 
pitirmek, 3 - Cocuk bakımı 4 -
E v i d a r e • i g i b i d 'ö r t 
kısımdan i b a r e t olan müsa
bakamızın teknik idaresini, imtihan
larını, mükafatlarının dağıtılmasını 
Kız San'at Mekteplerinin değerli 
idare ve tedris heyetleri deruhde edi
yorlar. Müsabakaya herkes kayıtsız, 
şartsız girebilecektir. Kupon veya ga. 
zetemizin bir parçasını kesemek kül
feti yoktur. Yalnız şunlar müsabaka
larımıza giremiyeceklerdir: 

Profesyoneller. yani terziler 
mürebbiyeler, haatabakıcılar, do~ 
torlar,. ebeler, öğretmenler ve ga. 
zetemız mensupları :ı .. aileleri. 

Hedi~eler 

bir 

Birin11· e: 00 lira değerinde biı 
yemek takımı. 

lkincıy 150 lira değerinde çatal 
ve bıçak takımı. 

Uçüncüye: 75 lira değerinde tabak 
takımı. 

Dördüncüye: 50 lira değerinde 12 
kişilik kare dö tabi. 

kızlarımız. faplıa atölyelerinde 
Beıinciye: 15 lira değerinde çay~ 

kımı. 

Altıncıdan yuzu Üye kadar 
muhtelif hediyeleht 

/1 

O 

~ WEv bakımı: 

Birinciye: 20 
salon takımı • 

ikinciye: 1 

avize. 

a değerinde bir 

değerinde bir 

Dörd" · e: 50 lira değerinde Aa• 
Jon saa\~ . 
Be~_r: 15 lira değerinde bir tab

lo. Lt.Jt· 
~1!!\htıdan yüzüncüye kadar rnuh• 
~if hediyeler. 

Çocuk bakımı: 

Birinciye: 1000 lira de~erinde ve 
ij>rimi tarafımızdan bildirılecek sigor
ta. 

ikinciye: 150 lira değerinde bir si
ne bebi. 

Uçüncüye 7 5 lira değerinde bir 
gramofon. 

Dördüncüye: 50 lira değerinde bir 
kol saati. 

Be,inciye: 15 lira değerinde bir 
çanta. 

Altmcıdan yüzüncüye kadar rnub· 
muhtelif hediyeler. 

Ev Kraliçesi: 

Bütün bu imtihanlardan sonra. dört 
kısmın dördüne birden girmit ve mu
ayyen dereceyi kazanmı§ olanlar ara
sında da bir imtihan yapılacak ve ka
zanan ev kraliçesi ilin edilerek kend~ 
sine 7 50 lira değerinde bir kürk man
to hediye olunacaktır. 
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Düşündükfie 

Ben onlardan fazla 
Galatasaraylıyım ! 

Galatauraym yetiıtirdiii Ahmet 
Hatim ve yine o mektepte okumut 
olduktan batka ayrıca Galatauray 
Klübünün de reialiğini yapmq olan 
Namdı İsmail ihtilallerinde, bana 
dibi teeutiflerini beyan eden iman
lardan bir teki yoktu. Tevfik Fikret 
te dahil olduğu halde Galataurayın 
alülerini. her muara muullat-Glan 
cebin tenkitlere kartı yino ben m&
dafaa ettim. Y anmıL onlardan biı' 
tek Galataarayh bulunmadı. 

Ecza Depoları 
Caddelerde 
Olmıyacak 

Yeni !talimatname de

po sahiplerine bildirildi 
9en Galatasanyda okumadıina 

hafde diln bana teessüf için toplanan 
ve nıçiz ıahaımı memleketin en bii
yilkleriee .kadar ıiklyet ve ihbar et
mefe kalkan biitlln o Galatasaraylı
lardan fazla Galataaraylıynn. Çünkü 
ben bu mektebi her fırsatta müdafaa 
ettim n çünkü ben bu mektebin daha 
mükemmel olmunu iatediiim için 
kuaurlarmı ıöyledinı. Hakiki dost, 
hakikati IÖyliyen dosttur. 

Ben Galata•rayda Oku)"mamq ol
mamm teeMtirünll onun def\efine yu 
dım. o yumu buıün bana kup delil 
olarak çıkarıyorlar. Halbuki ben bir 
fakir halk çocutunun Galatuarayda 
okuyam11Daundan dofm tee..urilmtl 
tekrarlamaktan bqka biqey ,.,_. 
dun. Galataurayı da ötekilerinden 
farbra bir halk UIHi ekmek Jatedi. 
ilmi anlatmq oldum. 

lllllJd aJ.ft)arla maça pdea bealm: 
eanki am kmm ve 16• yana blDim: 
uDki o.ıa--.,.. pUhma .... -
.. pttiif lııllcle lltllerlaia ihtilaline 
ayak •lllU)'ID 911 eh l&ylemi,.a ... 
!\im; l8'lld bltlla klip Datirularmı 
ldlrilkliJeD: NDJd ~yı Fene
rin Uatöne ealdırtm beıaJm; NDki 
biltthı ldlldlr mnelelerlle ulrapnlar 
dün bana teellllf edenlerdir de IJ>Ora 
ait çirkin bldi1elerl yapan ve yaıptı
ran benim; pnçlile potin patlatan 
ve kafuını bopltan benim: unki bil· 
tün 11pOr fadalannm mea'ulfyeti ba
na aittir ft GalatuaraJm mtellektll· 
el mensupları bundan çok milteeuir
dirler. Galeyan ediyorlar, beni Tür. 
kiyeyi idare edenlere haber veriyor
lar. 

Onlarm bu me.elede bana qrp 
duygulan teeaaüftür. Benim bu ır.e. 
selede onlara kartı duygum teeutlf
ten çok fazla biqeydir. Bunu Galata
aaraym hakiki dostlarıyla beraber bü
tlln bir efkln umumiye de benimle 
beraber hiuettiii için adını yumak 
iıtemem. BGyük duyplar hiç bir ke
limeye aıtınutar; ancak, cökleri dol
duran bir eeyyale halinde, necip 
bJpJere lelliae latibl ederler. 

P.,amt PA 

Unfversilecle 
Dellflkllk ,ok 

Eca depolan bakkmdaki ,,eai ta• 
Jimatname depo abiplerine blldtrll
mittir. Bunun tatbikı için verilen 
miihlet Nisanuı 15 inde bitecektir. 
Yeni talimatnameye sBre, depolar 
cadde üaerinde ve umumi mataza 
teklinde olmıyacaktır. Depolar han 
içlerinde n yuıhane halinde olacak, 
yalnız eczanelere toptan i11ç Yerile· 
cektir. Depolar, ecaane,lere yapacak. 
lan utqı mGlbet evraka istinat etti· 
recelder, barice ec:a Utml)"calrlar. 
dır. 
• ...,., bqka, depolann Mrmaye

led ele laiatrol edilecek, muanen nia 
betten u aera.,.U olan depolar b. 
patalacaktır. 

letmbuldalri depo adedi, ihtiyaç· 
tllll fala ohlaiundan ,eni talhmtna
... tatWk edilince, lnmlardan bir kıs
mı lleadililhadea kapanacaktır. 

• 

Son Amlnlarda tapacl-. emlö N• 
tıı!an çok durpa 'bir llfllaJa prmlı 
tir. Bnelce ayda yapılan l&tJf mlk· 
tan 2 milyonla ı mllJOD lira arum
da ikeın, ton bir ay içinde ancak 500 
bin liralık aatıı yapılmıttır. Buna H• 
bep. aatq yapılacak emlikin yilı:de 
altmıpnm Emniyet undılma ipotek 
edltmlı olmaııdır. 

Mülteci Yunan Generalleri 
aittiler 

Yunaniatanda ilb edilen pne1 af. 
tan iıtifade ederek memleketlerine 
dönmek iıtiyen Yunanlı General•• 
Uat subaylardan 1ekln din akpm u
at 18 de Daçya vapuriyle hareket et. 
mitlerdir. 

n 
Vnivailta PaktUte dekaliJan ara • uor 

amda .. Tıp~ bul deli- • 
ıiMl1rJer olacaiJ yuıliyorda. Rektar lalhk direkt8rlqt .letmbuWaki 
C..U din bu maele INıklnnda dedi btldln ıulan talalll edi:por. Yllplla in 
1d : celemeler IODunda Kınse.- Ye 

- Deltıaalar aramda bir delitlklik Halkalı ea1armm mikıoplu oldaiu, 
yoktur. BMaen enelce tabit edilen dfo ftk'alarmm U'tm'lmda mllellir 
'Yuifete sGre deJranl1r vuifelVlnl balundulu aalaplmqtır. Belecll,. l&
,..,_ıar. ~ ·~4:hji olan boratunnaaa ,apıln tülU aetlce· 
düaa 70ktar. Soma m olarak ilinde bu laların kat'i,,_ lçilmeie 
yalml Bclebly9t trakllltesi Debnbiı ulib olmadılı meydna .-...z. 
vmllr ki. burada dekanlık ftdfnini Diler taraftan l1t1nllal lllDmadan 
veıraletea dekan vekili PJrilyor. Rek- mühim bir iman bu lllJen •na--k 
tar Cemil Uni~enlte ~in .yeni yapı· ta " batta tp.bedlr. 11!11* dhek· 
1aa lltikru iti içba de d~tir ki: tarltlP, bu lllJana ~n 
ı ~:1:!:. s:::.::.~t~ IODI'& içJ ........ •I tıailJe et•ıllt9dlr. 
.er...--.- • •-- Diler nlann • Jlaldl olılala lııell8z 
ınpatm ft Awupa,a ıiparif edilen belli delildir. 
iletlerin ikmali içindir. Aletler bqihı ---

Ne Dersiniz? 
ISTANBULUN SULARI 

G~ Nne, 6ir pn, Şelair mec. 
u.iıule, 6ir mra fÖyle hlırnllflı: 

- Terlıoa •ölii ltenarlcınmla 
,...,.,..,. letleri .... •• - t...U.. 
lemnif, luJtilraren Ulôla eclilmif 
rnidir1 Belediye m..._ 6uını 

la.U.a ilfİn edelJilir rni1 Birplt 
laemplariler terltoa ~meltteclif. 

Ba -' o Hitit, m&6et w ce. 
Hp 6ıılaırtMan, mecliein lta66e. 
ande 6ir ,,., -a 6ır ....... Uf· 
ta, ~tti. 

Şimdi de l.tan6al Stıilılt direlr. 
törlüfi yaptıjı talalil neticaincle 
fU neticeye rHmnıf: Kwlıpfme 
N Halhlı ..- -mlıroplDtlar, 

~ 
.SO.. ..,.,_., • .tan tilo IMl/a. 

laruaa 6a •larua tairi olma mı1 
•• _, • ,..,.,. ..,n,, lıi, ...... 
•' yoprnaa .... .U.i, Wr ,.y .. 
Kır.,,_ 'r Hollıalı ...,,...... 

tlefil 6iaiın nail, 6iiliin l.tan6aL 
......... hUıi yetii cetlıli IJilir. 
,._,iye htl.,. 6- ..-.:. _,. °"',,,_ lriınN .;jyl.,,..,,.;,ti. ı .. 
,_...,,.,_ 6öyt. 6ir ,.7ı1.,. la&. 
Nrtl.,. etlilırwınifti. Ş.Arin ldiı
""' 'o6ale•• Kır~ oe Htll. 

' itala _,.,.,nı içiyor. Ba ..,,.,., yıl. 
lartlw içilen 6ir l.tan6al A6alaa. 
yatulw. 

Büıe öyle •eliyor iti, ldan6aL 
laların .Jalaati T annya eman.t e. 
dilrnittir. Yıllarca ifilen, ltallanı. 
,.. 6a ..ı.n,. ıniJıroplu N pU o. 
......... GCGh, niçin lıimff iiserine 
4ert oe oasile ~yor1 Tilo 
oalt'alannaı ..,..,. 6ir laale pli. 
fİ, 6iitiin plair _,.,.,,. talalil et. 
tirrnelt ~in ancak lıôli 6ir ilatar 
olmıqtıır. V aaile ...,,erinin falı. 
flllı, lelGltet lıonatlannın aplma. 
...,,.,. eonra Aiaetmelt itiyadı, 

6aa laô4U.ler doloyuile, _,. .sa. 
rnanlanla •bit •öriiliiyor. 

Ş.Airli i....u.de titreyen, 6ir 
... ,-Ilı.ti ;ı. ..... •erilmif in.. ....,. .-,.11 ..,_., .-,.au.r-

H""'* ire ~~ .,,,_. 

taldil eıliWl, ,..;1Np1a °"'""' 
,,,.,,,.. .... 1. ,.,,,,, Diıwlı. 
t~ fdlil ......,., ,., ... 
ww ..... Mr .. .-• ...._ 
-- .......,.,, P.ıwiN.. .. 
6ö,1fe diif l•bor• 

Siz ne dersiniz 1 

Şelıitlikler 

Yeni Abideler Dikd ek, 
Şehitlikler Yapılacak 

Şehitlikleri İmar Cemiyeti kolıgresini 

dün yaptı, 7 ,000 şehit ziyaret edildi 

1'41JIU& \la "'"'"'l r.:. -~ 1J : 

ketin bitçok ~efin4eld pllttJllde -
r1a bnar edfliii. &bideler cliJdBtl etra
fında bahat veriliyordu. Bilhaau ye
di bin phiclin yattılı Edirnelrapı te
hitliii etrafına bet bin metre uzun
luğunda duvar çekilmif, fidanlar di • 
kilmif, bütün tehit tarlalan tan.zfm 
edilmfa, bunlardan 16 • ikmal e~ 
tir. ikmal edilenler için 6500 lira bar
caDmlftlr. Onümüzdeki yıllarda da 
Xaracaahmet ıehitıili ayni tekilde 
tanzim ettirilecektir. Cemiyetin 1935 
yılı ıetiri, eaki aenelerden devredilen 
para ile birlikte 15,977 lira 49 kunıf
tur. Cemiyete cUnden ıilne ua yazıl
makta ve ıeliri arttınlmaktadır. BU. 
buu aon iki yıl içinde cemiyetin P· 

Ekmek 10 para daha 
ueuzlayabilecek 

lıtmaaı artmııtır. Raporda önümüz • 
deki yıllar içinde yapılacak iflere it•
ret edilmekte, bilhaeaa yurt -dıtmd•· 
ki tehitliklerin de imar edileceği kay
dedilmektedir. Raporlar üzerinde ba
zı aza fikirlerini söylediler. Bu arada 

ana le la~_ imar ~-
-~j'et bq 

-~I m: u P.t\fı~~ .e'tfc 
ıteitcede Cnd'et Kerim 'tnc:idayı. Ce
mal Nemli nde, Dr. Sani Yaver, Kad
ri, Doktor Hikmet, Süleyman. Meh· 
met Fehmi, Salih, tamail Sıtkr aeçDdL 
ler. Bundan aonra konırede bulunan
lar Edimekapı ıehitlitine ~tmiıler ve 
burada yatan 7 bin uia Türk şehidi
ni ziyaret etmifJerdir. Cemiyet azalın 
~hitlikteld yenilikleri cesmitlerdir. 
Şehitliğin ortasındaki &bide meyda'!'\ı· 
nın renlfletilmeli. meralim için daha 
mu.it blr hale 1ronalmuı da kararlat 
tınlımttır. Cemiyete diler villyet ve 
belediyeler huduttan içinden de ua 
yuı1muı için tetebbWer ,apdacak • 
tır. Cemiyetin ıeUr ~ arttırı
lacak, takvim ve m~ daha ca
zip bir 11kilde çıbnlacbtır. 

Maliye tubelerinde te1t1tJere 
batlanclı 

*rde tamamen ıelmit olacaktır • ., 

Lise memnu polialer 
Çiçek aplan tuedir 

Tatbik edilen çiçek aplarmın .,._ 
yat olmaaı dolayııiyle tutnfadıtı ile
ri ıUriilllyordu. Sallık di*lrtarlltp 
aplarm taze olarak Ankaradan ıetirU 
dilini ... ıalrm tutmamaamm sebebi, 
bayatlıklan olmadıimı .CSylemekte
dir. 

Ekmek narh komiıyoııu buıilft top 
Janacaktır. Buıünktl toplantıda ek· 
melin 10 para daha ucuslatılacalı 11· 
mit ediliyor. 

Maliye mUfettlflerl, ~Jr merbs
de, prek kasalarda ~ tabü'atlr 
ve tahai1 tubelerinde -* ~ere 
batlamıtlardır. Teftlılerde PJrtl!en 
noban)Jr, birer raporla FinaM Ba· 
kanblma bildirilecektir. 11.U,e tu· 
belerindekl muamelelerin balitleşme
ai için aynca incelemeler yapılmakta. 
dır. 

latanbul ve Ankara poliı n lmlr· 
teri aruında ll1e mezunu olanların 
Hukuk Fakültesine devam etmeleri 
için İçiıler Balranlıiı müaaade ver
mittir. 

No.114 

Cumbadan 
Rumbaya 
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Belediye diler tarafta yeni tip 
halk ekmellnin çıkanlmaa için inco
lemelerini bitinaek lberedir. Bu haf. 
ta içinde yeııl ekmefiD çıkarılması 
bekleniyor. 

-· .. ··-=--· AT ... .., ..... ....._ 
....... ...,_, "O ı•a la !e ...................... ............ ~ 
..................... .,.... Halt& ............... ... . .... ..... 

- Willll ruı o1ar ..... •n,... ,.... N.._ PUi ohu1m? 

t<UÇUK HABERLER 

• Sağlık Balranlıfı mUate11rı Hil· 
aamettin Edimeden Çanaklraleye ıeç 
mittir. Hüumettin buıtın Ankaraya 
dönecektir. 

• Ulusal Biriktirme Haftuı bu a
yın 16 aında ba\'lamaktadır. Hafta 
içinde mekteplerde tasarruf hakkın
da konferanslar verilecek, derslerde 
buna gör• me"AUlu seçilecektir. T• 
aarruf mevzuu etrafmda en iyi yuı 
yazacak talebeye Yerilmek iiaere ha
•ırlanan hediyeler, bu yıl bir ıllrpriz 
olacaktır. 

• Yılbqmda hindi yemek Adet ol
duiundan, IOn günlerde telırlınbe 
fazla miktarda hindi ıetmekteclir. 
Hindi fiatları çok ucuzdur. Çifti 150 
kurup kadar utılmaktadır. Mahalle 
aralarında dolaıtınlan hindi ıürüleri 
ne de tesadüf edilmektedir • 

• Balık almak için İatanbula gelen 
bir Yunan gemiıi, Silivri açıklarında 
karaya oturmuttur. Vapur, tahllliye 
gemileri tarafındın lrurtanlmııtır. 

• Hava kurumu Fatih kaza kolu 
tarafman açılmıt olan leJYlr wıt 
bUtUu nablyeleri dolapnaktadlr. DUn 
de aerp kaa merlleslndı bu1uaclurul 
muıtur. Serpyi birçok ki111111er pa. 
mittir. • 

. • Devlet Demiryollan Genel Direk 
t6rii Ali RiA Brem d6n akpmld tren 
le Anlraraya d8nmutttlr. 

• l>Clyunu umumiye 1ncflis Uyele
rlnden M. Wayt dUnkU konvantiyo -
nelle 1atanbula ıelmif ve dotruca An 
Ura)" ıttmiftir. 

* ErenkCSy amıatoryomu Verem mil 
telaauısı ve bqdoktoru Jhun Rlfat 
Y -kacdırta 50 yataklı yeni bir unator
yom kurmuttur. Bu unatoryom yıl
bapda açilac:aktır. 

BELEDiYE 

IN,000 lira daha "°'f 
almı7or 

lıtanbul belediyelhılll. BelediJeJer 
Bankumdaa yapacalı 900 bin liralık 
iıtikrazın timdiye kadar 100 bin lira-
11 alınmıttır. 154 bin lira claba tiıa
maıı için muamele yapı~lrtacbı'. 
Bu para da birkaç gOne pdar alına
caktır. Belediye, 900 bin lka1ık lltik. 
raı:ı lüı:um cördllkçe parça parça ya· 
pacaktır. . 

* Taksimde yapılacak yeraltı JıaJI. 
aı için belediy~ incelemeler ,.,u. 
rılmaktadır. Şehir pllnı meydana 
çıktıktan aonra, Takaim meydamm 

:::.c:ıt '::Ll1l'ttft~: 
t;iAÇ~::re~- _.__ .... 

~ w ..... ?ID ... 

Cumhuriyet 
Vapurundaki 
Göçmenler 

3000 göçmen İs• 

mit mmtakasına 

yerleştirilecektir 

C8mburiyet vapurunun Romanya
dan ptirecefi 3 bin göçmen, b:ıait 
mmtakuına ialrin edilecektir. ı.ıcaa 
itlerini incelemek ılsere lsmit ~ 
kOYiacle İlbay Hamit O.kayın Bat
kanlılmda bir toplantı yapılmq, ba 
toplantıda bütün muhtarlar ~ır b• 
lunmuflardır. 

lı:mite slnderllecek ıöçmenler, ıı
könce Tuzlada karantine edilecek. 
Derince ve İzmit yoluyla iılrin mın
talralanna gönderileceklerdir. Gele
cek göçmenler, ilkbahara kadar bınlt 
ve havaliıi kCSylllıiinlln mJufiri ola
rak kalacakt aonra kendilerine toprak 
verilerek )'erlqtirileceklerdir. 

fmıit kCSylUleri konuklan afırW 
mak için her tilrUi fedaklrlıia .....,. 
aeve lratlanac:aklarmı 16ylemitlercllr• 
G8çmenlere ıimdiden ev yçıtmaını 
baıtanacak, ilkbahara kadar ırkdap 
nmıı tamamile mU.tahail blr hale ko
nutmuı olacaktır. 

Ciaçmenler hakkmda kendiliyle p 
rilttüilimüz İzmit flbayı Hlmit 0..
kay psetemize ta bahatı wrmiftif; 

"- Halkevinde, köy muhtarları ,. 
nahiye mildllrlerlni içtima çaiırdJIDo. 
Her k6yün bot evi, iate vasiyetini aa 
zan dikkate alarak her köye yerlqti-' 
rilmeai kabil olan ıöçmen adedini t.
mamiyle telbit ettik. Gaçmenleri& 
uhhr muayeneleri Tuslada yapı»-. 
esir. 10ma Derince iıkeleaine çıbd
luak trenle lsmite ptirilecek, b.Jt 
depolara, hanlara yerlqtirecetia. Df. 
riuceye çıktıkları claldbdan, müre .. 
tıp oldukları köyleft pdincive kil' 
dar ia11leri ile Kırmuıay tefkıi&tl 
metaul olacaktır. İı:mitte kalacdlaı'I 
bir iki ciin ıarfında köylerdea vıe11lC 
ptirerek bunlan.aideceklerl ws,ıere 
naJdNecefi.s. içlerinde batta w t9-
da\ i1~ mahtas olanlar vana banlat 
için Memleket HUtanelhıde lilftıllll 
ka\'ar ,... a)'l'llmlftır. 

Ci8çmealerin Tusladan itibaren t• 
mJte kadar ptlrllmeleri .. kat~ 
rfnclerlhaaf .. llllf~leriaia .. 
mfnl ısın lier ttlrll tedbir .... 
mut n tanMı*'iyle alımmttır .. 

teblilıninin önün• ıeıllmtti lPı be· 
lecliyenİD enelce buırlalıiı, fakat 
Şehir Meclilİllin kalMai etiDedifl tali
matname üzerinde yeniden incelem• 
ler yapılmaktadır. Alınacak tedbirler 
mue .. eae uhiplerine mali yilk olmı· 
yacak ve aynı zamanda. yancın tehli
kelerinin eaaalı olarak önüne ıeçmiı 
bulunacaktır. 

• Belediye, Çarpmbadan Sultan rektBrlOP, GGael Sua'atlar adh 
Selime dotru inen dar yolu bOytlk yeni. mecmua çıkumala karar 
bir cadde haline koymaia karar ver· mitti]' :a 
mJıtir. Bu caddenin berine dilfen • uniftnlte J&bancİ dil 
mefhur KaalWrtr artılı kaldmlı· na dfMID etmiyerek, birer ya 
caktır. OlllllDlı 'Tmparatorlupnun dil bildiklerini iddia eden tale ... ~ 
bUd1n Kuukerlerl ı..da pOlU- umumi yoklaması bu cumartffi ~ 
dlr. yapılacaktır. 

l~imua Şirketi bdro.ımQ Eaki Eterleri Sevenler 
dualtıyor Kurumu 

IJ-~ wslnldl 1ıaclt'OIU- Edlmecle kurul.,u eald eterli!'!~ 
nu daraltmala brar nrmlftfr. ttm· nnler kurumu, btttiln beledi~ 
dili" memur çıkanlmıyacalr. hbt bir yayım &tindererek, kuruma ~ 
münhallere yeniden ldımıe .,m edil· mek lıtiyenlerln çalıp1&1anndaft _::..&M 
miyecektir. fade edileceli bildirllmiıtlr. x.--

1C:arenin yeni alacalı ıekle ılr•, yalnız Trakyaldar delfl, etki ~ 
i'ıtiyaç görülen bazı ihtıaaı ıubeleri- rl teVen herkes kabul edllecıktl_r.:.,.. 
ne ancak miltebauıa memmlar atma- rum ilk yıl çalqmaaı için bir pros•--c 
calmr. huırlamqtır. 

•• 1sa1mu artık. a ............ 
decek? 

S.hillcle ~ ...ı. •• t.....tclit 
le ilhe ettiı 

- Sen. •. Salime lekeaia alclecek 
clefil min? Ginalyecek mi? 

bd las kan .. anı •• illı ..,. 
olank '* bcl"ar ...... _ Wr mn • 
-~a.C-.1 ....... 
le ...... ~:a d•ıce.W WW -
,... ,.......... .. -· ....... c. 
... lbplmmım keeiladetL Lıwl: 

-E..t. .. l>ipamd......_ 
Fakat, ltln:lealtire $.lahMI.,. aÇıL 

malı ihtiyacmı ~taı 

-Altla. .• ltelli, pek •ilclltia .. -
iti MiiL 

1-hincle C-Gı• fasla titre • 
"9 ............... t ......... 
......-.Ilı 

-Ya...p.&: 
-ı-...w. .. 
c..fle ......,... la"iz•ı ... 

ÇÜ ... ı.ı _ .... ., ............... .......... ,.. .... 
-SiPhemiT Fakat S.tmM..ıa ona:ı.:.:-• 

.. meydanbhnaaaa ~ Be7 
ım... ••• içeli ıinlh 

- Ne melek hataadar, dedi, böJ 
le ltir ..ticlem olmakl• iftihar ide. 
rİlll. 

Sonra aaatine kkb Ye akta .. 
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Deniz Kazalarına Karşı Basın 
Sıkı ledbirler Alınıyor Kurumu 

D . 1. t F·ı 1. ·ı ·r eşkilatı 
enız ıcare 1 omuz ama mı e Ankara, 8 (Hususi m ahirimiz -

Y • ı t• · ı k den) - Türkiye Basın Birliği idare en 1 eş 1 rı ece I heyeti Falih Rıfkı Atayın başkanlığın 

D h B • k T d b • 1 A 1 k ~=rıto~~c~~~~e ~~~ı~ı:::;r~:~~~n B~~~ 
a a ı rço e ı r er ı naca !~ğ~:::ı~np;;j~js~s:!~e:!3r:~~i!i;1;;~~;~ 

Ankara, 8 (Hususi muhabirimiz - ı kamlar, İngiltere sahillerinde son tem tır. Her iki projenin alakalı makamla. 
den) - Son g\inlerde vukua gelen muz ayında, bir hafta ~çin_de 60 b~yük ra verilmeden evvel lstanbul ve Izmir 
deniz kazaları dolayısile yurddaşların vapur kazası kaydedıl~ıı oldugunu gibi Basın hareketinin kesif bulundu
deniz yolculukları mevzuu üzerinde söylemektedirler. Bu nısbet izahata ğu yerlere gönderilerek meslek men -
endişe göıterdikleri anlaplıyor. Eko - lüzum göatermiyecek kadar yüksek - suplarının mütalealarının alınması ka 
~onıi Bakanlığı bu mesele üzerinde lü tir. Bu be' senelik devre içinde, Türk rarlaşmıştır. Basın Birliği kanun pro
zuınu kadar hassas davranmakta ve kara sularında, bilhassa 1931 senesin- jesine göre merkezi Ankarada bulu -
icap eden bütün tedbirlerin alınması de mühim kazalar görülmü·ctür. En nan birlik lüzum gördüğü yerlerde 
iç.in çalıımaktadır. Denizciliğimiz ta- ziyade Zonguldak sahillerinde görülen Basın odaları açabilecektir. A;ağıda 
nıamen yenileşmesi için Bakanlık bir kazalar, bu mıntakaya önem verilr-.e- sayılan işleri yapan kimseler kendi 
Proje yapmıştır. Açık, genit ve bilhas. sini gerektirmektedir. Ekonomi Ba- mıntakalarındaki Basın odalarına üye 
la limansız sahillerimizde esaslı terti- kanlığı sahillerimizde genişletilmesi- yazılmağa mecbur olacak1ardır :a 
bat alınacaktır. Şimdiden müddetleri- ni kararlattırdığı liman ve tahlisiye Matbuat kanununa göre beyanna -
ili dolduran bazı vapurlar tekaüde teşkilitını bu gibi sahill~rde bilhassa me imzalayarak veya sermayelerile ili 
atvkedilmektedir. takviye edecektir. Karayelle karışık şiği olarak matbua çıkaranlar, bu mat 

Son bet yıl içinde kara sularımızda kuvvetli tipilerde kurtulabilmek, bir bualarla ajana müesseselerinde yazı, 
ecnebi ve Türk gemilerinin uğradık- gemici için bir mucize telakki edil - haber, fotoğraf ve resim işlerinde bu 
lan kazalar hakkında alakadarlar sıkı mektedir. Bu bakımdan sis düdükleri- işi kendilerine meslek yaparak çalışan 
tetkikler yapmaktadırlar. Haber veril ne daha çok önem verilecektir. Beş se larla matbuaların ve ajansların idare 
diğine göre, bütün kara sularımızda ne içinde, dikkate değer görülen nok- evleri içinde onların idare ve muhase-
1930 da 83, 1931 de 122, 1932 de 98, taludan bir madde, Karadeniz sahil- be ve dısarda abone. ilan ve tahsilat 
1933 ek 79, 1934 de 62 ve 1935 te 42 lerinde, büyük vapur kazalarından baş işlerile uğratanlar matbuat kanununa 
\rapur kazası olomuıtur. Bu kazıaların ka, 400 den fazla motör, taka, yelken- göre 'beyanname vererek tek başına 
ftıühim bir lasmı Karadenizin fırtınalı li, armalı kayık, çapar, ma'Vna, kayık veya ortak olarak matbaa açanlar, mat 
Z<lınanlarında, havaların muhalefetin- ve emsali deniz vasıtalarının azgın su. baalarda tertip ve baskı ve cilt itlerin 
den dolayı vukua gelmittir. Bu yı}tvu lar tarafından sürüklenip götürülme- de çalışanlarla çinkograf kliıecil~ ve 
k~ gelen kaza adedi geçmiş_ yılla~a sidir. Bu da sahillerimizde kuytu ma- tabiler. 
llısbetle çok azdır. Şayanı dıkkattır Muhabirler, muharrir sınıfına dahil 
ki, bu bet yıl içinde ilk seferlerini ya- haller yaptırılması noktasına alaka meslek arkadaşları sayılarak onlar i • 
Pan yepyeni gemilerden üçü daha ka- gösterilmesini icap ettiren mühim bir çin projeye ayrı bir fıkra ilavesine lii-
zaya uğramıştır. Yine alakadar ma- nokta olarak telakki ediliyor. zum görülmemittir. 

"ULUS,,un Dil Yazlları 

Türk Dilinin 
Orijinalitesini Göste

ren Bir Analiz 
\.IUftef • DW+iJHi.i, ,, Alqam" aözGn&ft iM.liii ile, *· 
bıan ve cihet anlatan türlü sözlerin Türk jeniıinden 

çıktığım nuıl ortaya koyuyor ? 
ı. 

Kelimenin etimolojik tekli ıudur: 
(1) (2) (3) 

(ak +at + am) 
t"" (1) Ak: Güneti iıaret eder kök
Ur. 
(2) At: (. + 1), ("a, z" gibi) bir 

~je veya ıüjeye nazaran güneşin ol
dukça genit ve uzak bir sahada vü
tut ve hareketini gösterir ektir. 

(3)Am: (•) sahasının ait oldu
'tu objedir. O obje bizim üstünde bu
lıınduğumuz sahadır. Demek oluyor 
ki: 

Ak + at + .m = abıam = ak
fllln sözü, güneşin bizim sahamız
dan uzaklaşırken, yani ondan mah
tuın olacağımız sırada, bizim sahamı
•ın halini ifade eder. 

kelime "bir noksan, bir yolduk" 
lnlarnına iıaret etmektedir. 
. A1aı.am, aksam: - "s, ı" tebadü
?~e • ayni manayı ifade eder. Mese
.,. "akllılalnllk == akaaınak": "eksik 
almak, noksan oln)Clk" demektir [ 1]. 

Bir insanın herhangi bir sebeple 
•ktı batından uzakla§ıp ( s, t) sahası
~ giderse, yani mestolursa, onun o 
~l ve vaziyetine (Aluum) yahut 
(Absum) derler (2]. 

Bu kelime ile güneşten mahrum 
~~ sahamızın halini ifade eden ke
~e. orijinde tamamile aynidir. 

AKAŞ, AGAS 
Not: t - Güneşi hareket mefhu

~le birlikte mütalea edersek (Akat) 
~ "güneıin uzaklaşma•ı, kaybol
lllaıı, bitmesi" mefhumunu ifade 
b!er. Son ekle, yani (am) ile, bera-

r bu mefhumu haiz saha olur. 

' 

1~~) sözünün yakutçada (Ai••) 
e,.li vardır [ 3]. 
lıu ıöz, şu anlamlara delalet eder: 

il 1. - Gelip geçmek, bir ıey ya
it llıdan geçmek, yürümek, geçmek, 
ı_ °tnıaıc, bir ıeyin yanından binek o
'frı l"tk 'geçmek [ 4], uzaklaşmak, bit-

~~· kaybolmak, mahvolmak [ 5]. 
b 'u siri apaa baran isteğine == o 
\Yerden geçtiği zaman"; 

.S. A. .. ğas inınan ağu = açık kapı
: leç"; 

do1'Ahaa arğa barbıt == o garba 
111ru ıetip geçti". 
~ tniuldeki iki kelime tuerine 

1 celbetmek isteriz: 
(.\~ - "Geçti', manasını ifade eden 
dii·•aaa) sözünün ne olduğunu Türk 
bir'nin orijinini, lehçelerini bilmiyen 
"e Zata sorsak, büyük ihtimalle bize 
att'c~li cevap ıu olur: "Kelime süla
tfi rn,fl.ı:_cerrettir ; ( feale) vezninde ma-

"'IUdidir," 
l!iç tüphe etmemek lizımclır kl 

Arap dilinde kurulmut olan kalıpla
rın kaffeıi, tıpkı bu (aiua) sözünde 
olduğu gibi, Türk sözlerinin taklit
lerinden ibarettir. Arap kalıplarında 
kelimenin kökü ve onun manası ta
nınmaz; tasrif münaııebetile tekerrür 
eden herhangi bir harf kök sanılır. 

"Güneıin uzaklaşmıı, kay'bolmuş, 
gelip geçmiı olduğunu" ifade eden 
(Af ... ) ve (Akaıa) sözlerinin eti
molojik şekillerinin altına, manaları
nı söylemeksizin, bazı Türk sözleri
nin etimolojik ıekilleriDi yazalım: 

(1) (2) (3) 
1-(ağ +as+ ağ) 

11-(ak +aş+ ağ) 
111 - (ak + aç +.ak) 
IV - (ok + oı + uj?) 
V-(eg + ec +eğ) 
VI-(eğ + eç + it) 
Bu kelimelerin kökleri birdir. Hep

si, "güneşi ve onun hareketini" ifade 
eder. Bundan başka gÜnetJin bu anla
mının zihinlerde yarattığı mananın 
htrhangi bir süje ve objede görülme
ıile o süje ve objenin güneş yerinde 
tasavvur edilmesi neticesi hasıl ol
mustur. 

Kelimelerin (1 )inci eki olan (v. + 
a - f • c - ç) de birdir. 

Kaçak, Ko,u, 
Gece, Geçit 

1 - Afaaağ = •i•aa = geçti, 
kayboldu. 

il - Alaaıağ =- 11kaq = idem 
(güneş). 

111 - Akaçak == kacak - uzakla
tan, kaybolan 

iV - Okutui ko~ = "uzaklat-
mak" anlamının ifa
desi. 

V - Egeceğ = gece = "güneşin 
kavbolmuş" bulun
duğunun ifadesi 

VI - Egeçit = gec:it = geçilip 
uzaklaşılacak yer. 

Görülüyor ki bütün bu ke1imeler, 
günesin bizden uzaklasıp kaybolması 
halinden çıkmış "x,,1 .. rdir. 

KAŞ 
Not: 2 - Yukarda gördük ki, 

(Akat) sözünün bir manası da "bit
mek'' demektir. Güne9, (A1ca4) vazi
yetinden aonra ~örilnmüyor, kaybolu
yor, bitiyor. (Akaf), cüneşin görül
mesine mini olan adeta bir ıet, bir 
mania, bir duvar gibi bir anlam veri
yor. iste bu anlamladır ki gözümüzün 
üstünde bulunup alnımızı J?Örmeğe 
mini olan yüksekliğe de (Akait == 
kas) deriz. 

Büyük bir ırmağın veyahut deni
zin yükıek kenarına, yüksek sahillere 
de (kat) denir. Kelimenin yakutçada 

Basın Birliği umumi idare heyetine 
Ekonomi ve Kültür Bakanlıkları tara
fından gönderilecek birer mümessil ta 
l>ii aza olarak iştirak edecektir. 

Birliğin bir yüksek haysiyet divanı 
bulunacak ' ve bu divan umumi idare 
heyeti azaluı Temviz Mahkemesi 
ve Devlet Şurası başkanları tarafın
dan seçilecek birer daire baıkanından 
ve Basın Genel Direktöründen teşek
kül edecektir. Uç ayı geçmemek üze
re muvakkaten işten men cezası, bir
likten çıkarma cezası ancak bu divan 
tarafın~iW ,vhriJepUAA,ektir. lfüli.iffı 
kartını hamıl olacak meslek mensup-

~ .. rm~ .-•U.~~t: 
tetkik için harice gittiklerinde harç
sız pasaport almak ve müzelere para
sız girme gibi haklara malik olacak -
lardır. 
Basın mesleğini yükseltmek için açı 

lacak kurs veya mekteplerin program 
larr Kültür Bakanlığının tasdikı ile te 
kemmül edecektir. Ayrıca birlik men 
supları için bir yardım ve tekaüt san
dığı kurulacak ve lstanbul Matbuat 
Cemiyetinin bütün hakları ve vecibe .. 
leri birliğe devrolunacaktır. 

Çocuk esirgeme 
Kurumu balosu 

Ankara, 8 (Hususi muhabirimiz
den) - Çocuk Esirgeme Kurumu fay 
dasına dün gece Ankara Palasta veri
len ulusal kıyafet balosu çok muvaf
fakıyetli olmuştur. Baloda müstesna 
kıyafetlere tesadüf edilmiştir. Atatürk 
baloya ittirak lutfunda bulunarak bu 
zarif toplantıya ıeref vermişlerdir. 

Profesör Y ansen Anl<arada 
Ankara, 8 (Hususi muhabirimiz

den) - Şehircilik mütehassısı Mi -
mar Yanıen Doğu ve Cenup vilayet
lerindeki gezintisinden buraya dön
müttür. 

Ankarada Matbuat balosu 
Ankara, 8 (Hususi muhabirimz -

den) - Türkiye Ba.ın Birliği Martın 
ilk haftasında burada büyük bir balo 
vermek kararındadır. Balonun her su
retle mükemmel olması için timdiden 
hazırlıklara batlanmııtır. 

şekli (bait) tır ve ''bı, lo).ı" [6] 
demektir. 

HUŞUC 
Not: 3 - (Hağs - hağş - haşağ -

haşuğ - huşuğ) sözlerinden sonuncu
nun manası "kendinden geçmek, ken
dinden umlaşmak" tır [ 7]. 

( ı) Kamusu Türki 
(2) Radlof. I. '"Çaiatay lehçeıi"; Bü

yük Turk Lfieati "Çaiatay ve Uycur leh
çeleri": Pavet de Courteillr· ~rlr Türk
çesi Luıati 

(3) Yakutçada .. ,.. 7oırtur; "ı" ler 
"ı" ile ifade olunur. 

(4) Yunan eaatirinde liinetin "Apol
Jon" tarafmdan ıevk ve idare edilen ve 
muayyen se)'irini takip eden bir araba 
olarak temıil edilmesi keyfiyeti, "Ataa" 
kelimesinin "bir ıeyin :ranmclm binek 
olarak ceçmek" anlamiyle mukayese edil
meie deier. 

(S) "Aiaı" kelimesinin II. ve III. ma
naları, bu yaımm ıon parçasmdadır. 

(6) Pekarıki: Yakut Dili Llleati 
(7) "Akpm" so:ıunun analizinden 

"carb" ıö:ıünün naad çıktıimı ıöıteren ve 
"akpm" m etüdünü de daha ileriye ıötü
ren kısmı, yarmlı:i aaymuzdadır. 

AFRiKA HARBi : ~ 

italyan -Habeş sava
şına toplu bir bakış Boşanma! 

isminin yerine elime iki tane 
harf tutuıturan bir okuyucum be_ 
ni ıenelerdenberi okuduğunu söy_ 
!edikten sonra büyük bir dert ola
rak bir nazik ( ! ) meıele Üzerine 
yazı yazmamı ia.tiyor. Ona ıöre bu 
büyük meaele kadınlann talakı 
bakında türkçe "boıanma,, keli.. 
mesini kullanmamızdır. 

,_, Somalideki harekat nasıl inkitaf etti ? 

Somalideki harekatın önemi şura
dadır: Şimal- cephesinden ilerliyenler 
çok dağlık ve yolıuz bir mıntakadan 
geçmeğe mecbur oldukları için adım 
adım beklemeğe ve yol yapmağa 
mecbur oldukları halde Somaliden 
ilerlivenler evvela düz bir çöl, sonra 
nispeten az arızalı bir araziyi geçe
rek Habeşiııtanın malik olduğu biri
cik demirvolu hattına ve İngiliz So
malisinden Habet pavitahtına giden 
yola varabileceklerdir. Buna karşılık 
karşılaştıkları güçlükler ise ıunlar
dır: 

1 - Eritre cephesi ana vatandan 
takriben 5.000 kilometre uzak oldu
ğu halde Somali cephesi 8.000 kilo
metro uzaktadır. 

2 - Somali Eritreden 10 - 20 de
rece daha sıcaktır. Tesisat daha ipti
daidir. Geçilecek çölde karşılaşılacak 
müşküller daha fazladır. Bu sebep
ten İtalyanlar Somali cephesine mik
tarı az ve fakat süratle hareket ede
bilen motörlü kıt'alar memur etmiş
ler, asıl ordularını timal cephesinde 
tutmuşlardır. 

Bu&ün Grazyaninin kumanda etti
ği kuvvetler bir ordu tümeni ile 
bir yerli tümeni ve bazı Somali müf
rezeleridir. İtalyanlar bu cephede 
b~r şeyden evvel l..ibyanın fatihi "ola
~ak anılan bu ~eneralin enerjisinden 

-~!-10.,H5ten 
itib--,;~~;;-~~Jit;;g'iİiz Soınalisinden 
Kenya hududuna kadar devam eden 
geniş cephede Habeşlilcrle temasa 
geldi. Askeri tahsilini Fransada yap
mış olan Habeş generali Nasibu ön
cülerini bütün hudut boyunca yaymıı 
bulunuyordu. Bizzat ordusu Şebeli 
nehri vadisinde, Harrar ve Çicikada 
toplu olarak duruyordu. Maksadı Ci
buti • Adisababa demiryolu ile Ber
bera - Adisababa kara yolunu Graz
yaninin ruotörlü kıt'alanna karşı ko
rumaktı. 
Harekatın ilk günlerinde İtalyanlar 

İngiliz Somalisi hududu boyunca iler
lemeği tercih ettiler. Sonra buradan 
sola döndüler ve çölde mühim bir su 
batı ve bir dereceye kadar müstah
kem mevki olan Gerlogubiyi kolay
lıkla alabildiler. Fakoat bundan daha 
timaldeki Gorahai üzerine yaptıktan 
hücumlar ilk zamanlarda püskürtül-
dü. 4 

Bu sırada İtalyanlar garbe doğru 
o1:'n hareket sahalarını genitlettiler. 
Bır taraftan Şebeli nehri boyunca şi
male doğru yürürken öte taraftan da 
Kenya hududuna yakın Doloya taar
ruz ettiler. Bu hareket bilhassa Dolo 
civarında toplanmıya ba?tyan ve İ
talyanların yanını tehdit eden Ras 
Deııta kuvvetlerine karıı yapılmışb. 

İlkteşrin ortalarından sonra bu 
mmtakada yağmurların durması ve o 
vakt~ ~~r fena havalar dolayısiyle 
gemiler ıçın barınmak mümkün olmı-
yan Magaditunun kabili istifade bir 
hale gelmesi harekitı hızlandırdı. Ge
neral Grazyani motörlü kıt'aları He 
Şebeli nehri boyunca ilerlemekte, ev
velce alınamıyan Gorrahaiyi evveli ha 
va bombardımanları ile yıpra tmıya ve 
aonra almıya muvaffak odlu. Bu au 
retle İtalyanlar geçilmesi çok güç 
ve hatta bazılarınca gayri mümkün 
görünen 300 kilometrelik bir çöl mın 
takasını kolaylıkla ıeçmif ve Habeıis
tanın en mamur mıntakası olan Har
rara yaklatrnıt bulunuyorlardı. Niha
yet bu kıt'alar ikincitetrinin onuna 
doğru Şebeli ve bunun bir kolu olan 
Fafan nehirleri boyunda bir hayli mü
him noktalar Tte kasabalar daha ifgal 
ettikten sonra Harrara 100 kilometre 
kadar yaklattıltları aöylenCliği bir za
manda hareklt durdu ve arkasından 
da Habqlerin bu cephede taarrma 
geçtikleri, Garrahaiyi ele geçirdikle
ri, Grazyaniye büyük zayiat verdirdik 
leri haberleri yayılmıya bafladıa 
• Habetlilerin bu kadar büyük mu
vaffakıyet kazandıldan ve Gnzyani
nin iki ayda kazandıp birkaç gün
de ıeri aldıkları tüphelidir. Fakat 
ıuraaı da muhakkak ki büyük bir ba
pn ıöıtereceği wada Gruyaninin 
de barekati durDJuıtur. Habetlilerin 
en büyük ve yalan tehlikeyi cenuptan 

ve Harrar istikametinde görerek en 
mühim kuvvetlerini bu cepheye yığ
maları ve ikinci derecedeki kuvvetler
le İtalyanların aol yanlan gerilerinde 
görünmeleri Grazyaniyi korkutmuı 
ve kuvvetlerini toplamıya icbar et
miş olmalıdır. Geriden takviye kıt'a
ları beklemesi de çok muhtemeldir. 
Belki Habet kuvvetleri buradaki da
ğınık İtalyan ordusuna hayli zayiat 
da verdirmiştir. Fakat Grazyaninin 
kuvvetleri esasen çok seyyar ve kuv
veti daha ziyade hareketlilikte arıyan 
bir tekilde tertip edilmit olduğu için 
bazı tarafları bırakması uzun boylu 
ehemmiyeti haiz değildir. O, çabuk 
işgal ettiği kadar çabuk bırakabilir ve 
bıraktığı çabuklukla da tekrar işgal 
edebilir. Bu kuvvet daha ziyade eski 
ıüvari birliklerinin karakterini haiz
dir. Bu cephede de neler olabileceğini 
gelecek yazımızda vermeğe çalışacll-

ğız. 

c. H. 

M. ŞEVK! 

Partisi Kaaımpqa 
Kültür Kolu 

C. H. Partisi Kasımpaşa Kamunu 
Kültür Kolu evvelki gece açılmıştır. 
Bıı milnascbctlc parti merkezinde bil 
.Yük blrtoplantı y&pmmy-'9C wou..~ 
mere verilmiştiT. Toplantıda yüzler
ce davetli bulu~muş ve kolun teşek
külü ve programı hakkında kol asbaş
kanı Bilal tarafından konferans ve 
izahat verilmittir. Bunu takiben mü
samere programına geçilmiş, milli o
yunlar yapılmış, Beyoğlu Halkevi 
koro heyeti tarafından konser veril. 
mittir. En son genç şair Cavidin yaz
dığı "Attila .. adlı manzum piyesi ilk 
defa olarak vaz'ı sahne edilmiş ve bü
yük bir muvaffakıyetle kolun tiyatro 
heyeti tarafından temsil edilmiştir. 
Bu genç teşekkül ilk müsamere ve 
temsili ile istikbal için büyük muvaf
fakıyetler vait etmektedir. Gençleri 
tebrik eder, muvafakıyetler dileriz. 

Fotoğraf 

Bu okuyucum ile ilk birleıeme. 
diğim nokta ıudur: O talakı mü.. 
hün bir meaele .. yıyor. Ben iae ev. 
lenmeyi ... 

Ne ise bu tare,fı halletmeyi bir. 
kaç gün sonraya bırakıp bu okuyu.. 
cumuzun derdini mütaleaya bat
layalnn: 

O diyor ki: 
"Bu, boıanma tabirinde katlına 

ltarıı hürmet•İz.lik uarclır. Afz.rmus 
CJe kulcziımız. alıftıiı için tabirin 
çirkinliği göz.ümüu batmıyor. Lti. 
itin ıi'yle bir •Öz.Ü tahlil edelim: 
"Ayıe koc08lndan boıandı,, de. 

diiimiz. .acıman kocar bir direk CJ•
ya kaaılt, Ayıe de yuloJnnclan bai
lı bir hayvan mcina~ı çıkmıyor mu? 
Bu ne hürmet•iz.lilı ue ne terbiye. 
.iz.lilıtir .,, 

Okuyucumun, bOfanma kelime. 
sinin muhtelif kullanıı yerlerin. 
den en fenaaını seçip üıtüne çuL 
lanmaaı bu kelimeyi talak muka. 
bili kullandıiımız zaman biraz 
kabahatli söıteriyor ama nedeo 
bqka manalarnu ele almııoruz? 

"Gözlerinden yatlar boıandı,. 
demez miyiz?. Orada da göz bir 
kazık, göz yaıı da hayvan değildir 
ya!. Dahaaı varı 

"Öyle bir yağmur botandı ki! ,, 
sözünde ıökyüzü ahır, yağmur da 
ay sır madır? 
Şu halde talak mukabili boıan.. 

mayı kullandığımız zaman bOJ&. 
nanlann vaziyetleriı~e söre bu ke.. 
limenin üç manasından hangisi 
en uygun <teliyoraa onu kabul e.. 

der, ıeçeriz. 
Li.kin aaym okuyucum! Bat~ 

tasanız kalmadı da it yalnız bo.
ıanma kelimesinin yanlıt kullanıl
masında mı kaldı. 

Böyle kelimeler ıibi insanlar i. 
çinde de alıtkmlık yüzünden gözü. 
müze batımıyan ne aykırılar var_ 
dır. Onlann asıl manalannı ara. 
mak beyhude zahmet"' ve lüzum.. 
suz rahabızlıktır. Hoı görmeli. 

B. EELEK 
ERT sasta.-=sc : 

Düğün 

Burhanettinin kızı ve lı Banka
sı İatanbul direktörü Yuıuf Ziya_ 
nın baldızı Şükranla Şite ve Cam 
fabrikası muhaaebe direktörü Ra. 
grbın düiünleri dün aktam Ayas.. 
paıadaki apartmanlarmda yapı)_ 
mıı ve bu mesut törende Ekonomi 
Bakanı Celal Baıyar, Bolu aaylavı 
Cevat Abbas, lzmir ıaylavı Oa. 
man zade Hamdi, her iki ailenin 
doatu diğer bazı aaylavlar, latan
bul vali•İ Muhiddin Oıtündağ ve 
birçok davetliler hazır bulunmut
tur. Yeni evlileri aamimiyetle teb. 
rik eder, sağlık ve saadet dileriz. 

Tahlilleri 
Resimlerinizi bize gönderin 

[Fizyonomist Profesör jean Carteret'nin okuyucularımızın 
karakterleri hakkında yaptığı teşhisleri neşre devam ediyoruz:] 

Mtikemmel arkadaı, düzgün hayat, 
salim hayat. Mes'ul bir şef vazifesini 

almak arzusunda
dır. Hayattan fış
kıran her şeyi se
ver. Haksız olma
yan bir kuvveti yu 
karıki ifadeye uy
gun olduğu zaman 
daha çok beğenir. 
Politikacı değil, va 
tanseverdir. Heye
canlıdır. Fantezi • 
den hoşlanır. Ha-

F ehmi kakiaten sempatik-
tir. Zekasını ancak işe ve harekete tat 
bik eder. Karakteri kuvvetlidir. 

Herhangi bir endişeden dolayı bir 
az kararsızdır. Ateılidir. Kulakları gu 

rur ifade ediyor. 
Kendisine hakim 
olmasını ve tabii 
kalmasını bilir.Kıs 
kanç olması muh
temeldir. Ailesi i
çinde kavgacı, dost 
ları arasında se
vimli karakterde -
dir. Teshir etmek 
ihtiyacından ziya-
de, sempatik kal -

Ballın- mak ihtiyacını duy 
maktadır. Birden feveran ettiği zaman 
lar olur. Fakat huyu kötü değildir. 

. 
Bu fotoğrafta çehrede bir tebessüm 

dolaııyor. Fakat bazı sakin melankoli 
tarafları vardır. 
Geçmişte kendisi 
tarafından yapıl -
mış bir §ey olduğu 
na kanaat etmedik 
çe, istikbale emni
yetle bakamaz. Ka 
rakteri değişecek 
ve daha kuvvetle
necektir. Tereddüt. 
leri, ümitsizlikle 
geçen günlerine a
cıyacaktır. Sırf Cemil Aliveli 
kendisi için mücadele etmez. lyi bir 
babadır ve şüphesiz iyi bir koca. 

Pasaport için sert çekilmiş bir fo
toğraf. Kendisini anlayanlar için bu .. 
yu iyidir. Hiç bir 
zaman ilk safta bu 
lunmak istemez. O 
rada rahatsız olur. 
Heyeti umumiyesi 
itibarile faaliyeti e 
min ve müsavi bir 
yekundadır. Fakat 
teferrilatına gelin
ce, bu faaliyeti ha
zan pek genişler, 
pek daralır. Pa p-
yon bağ kıravat ta Ô• 
şıyor. Bu biraz çekingen karakterde 
zihinlere işarettir. Bedbin değildir. 

Resimlerinizi bize gönderin, Profesör 
Carteret sizin de karakterinizi anlatacaktır. 
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lvo. 57 Yazan: Zıya ŞAKIR 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

· Şişmanların aşkı 
Otedenberi dikkat edilmiştir: Şiş

manlarda aşk duygusu pek parlak ol
maz. 

Cinci Hocanın Kellesi Seccade 
Üzerine Düşmüş ve Bir Tarih 

llô.disesi Böylece Kapanmıştı 

Vakıa, ince uzun, iri gözlü zayıflar 
gibi, her önüne çıkan güzeli seven şiş
man a§ıklar da bulunur. Fakat bt1n· 
lar müstesna sayılırlar. Şişmanların 
çoğunda aşk duygusu az çok sönük
tür. işini, ~ilcünü bırakıp a§k arkasın
di:n ava gıden ~şıklar arasındR şiş
manları çok bulamazsınız. Belki aşk 
ayaklarına kadar geiirse ... Fakat bu 
da müstesnadan daha azdır. Aşk an
cak kendi arkasından koşarak yoru
lanlara gülcryüz gösterir. 

- Cinci Hocanın bunca malı alın
dı. Bu paralar nereye sarfedildi. He
sabını isteriz. 

Sözleri de yükselmişti. 
Derhal bu isyanı el altından Cinci 

Hocanın hazırladığına hükmedilmiş; 
artık bu müfsit ve muzır vücudun or
tadan kaldırılmasına karar verilmişti. 

• 
Bir sonbahar günü idi. Romatizma-

dan muztarip olan Cinci Hoca, banyo
aardan istifade etmek için Bursaya 
gelmişti. Bir öğle vakti, henüz banyo
dan çıkmıı: dizlerini uvdurmak için 
~rbap bir tellak istemi§ti. Fakat tellak 
beklerken, biraenbire karşısına Limni
li Hüseyin Çavuş dikilivermişti. 

Cinci Hoca, birdenbire şaşırmış: 
parlak hayallere kapılmıştı. 

htanbuldaki isyanı bildiği için, So
fu Mehmet Paşanın katledildiğine za. 
hin olmuş; hemen yerinden sıçrıya
rak: 

- Bre, aia ! .. Tez söyle. Bize müj
de ite mi geldin? .. 

Diye sormu~tu. 
• Hüseyin Çavttş 11UkUt etmiş: koy
nundan çıkardığı fermanı Hocanın eli. 
ne vermekle iktifa eylemişti 

Cinci Hoca. hecl'!H"t' ı..~~-1 :, ... f•r. 

tnanı okumağa başlamış; fakat oku-
dukça rengi sararmış: bu.u . .... ..... -
nu bir titreme almıştı ... Daha pek ya
kın bir mazide, Topkapı sarayının ha
rem dehlizlerinde, dinç ve tüvana bir 
boğa gibi dolaşan: İstanbul ve Uskü
dar sokaklarında debdebe ve haşmeti-
le halkın gözlerini kamaştıran, fCin-
ci ıarayı) nda emsalsiz ve cfsan,.vi 
bir hayat yasıyan (Cinci Hüseyin 
Efendi), §İmdi bu üç satır yazını.

4 

kar§lllnda büzülmüş, küçülmüş: aciz 
ve -zebun kalmıştı •.. Birdenbire başı 
~ö~sünün üstüne düşmüş; birkaç da
kika. derin derin düşünmüştü. 

Ha vat; işte bundan ibaretti. Az ya
ıa. çok yasa .. lyi yaşa, kötii yasa: ni
havet, (ecel) denilen o meş'um köp
rüden geçilecekti ... Hüseyin Ağanın 
gür ve pürüzlü sesi. ona iki üc ke1i
me ile vaziyetini pek güzel izah edi
vermişti: 

- Ne çare, mevlana? .. Kazaya rı-

za gerek .•• 

Derneğe mecbur oldu. 
Cinci Hoca; ağır ağır, evvela sağ 

tarafına ıelam verdi. Fa~.ır, sa:ıd-i 
ölümün korkunç çehresini görecekmiş 
gibi, bir türlü başını sol tarafa çevir
meğe cesaret edemedi. 

O zaman ba!lında ki kavuk, birden
bire havalandı. Seccadenİ.1 önüne 
doğru yuvarlandı. Burnunu, sakalını 
sıyı~n bir ip, birdenbire boy::ıuna do. 
landı. Arkasından şiddetle bastır.in 
bir kuvvetle seccadenin üstüne kapan
dı. Boğuk ve anlaşılmaz bir feryat 
yükseldi. Fakat bu feryat, bir saniye
den fazla devam etmedi. Hocanın vü
curi_ii. val'!a devrildi. Töbe ve istiğfar 
kelımelerı, Hocanın kanlı bit höpiik 
sızan dudaklarının arasında, sonüp 
gidivermişti. 

SON 
Ziya ŞAKIR 

Çemberlitat: 27 - 11 • 935 

Tarih meraklılarınaı 
Takriben on be' ııene evvel blr ıiln, 

(Eski Bursa Meb'ualarmdan Memduh 
Bey) ile Bursadaki (Yeşil Türbe) den çı
kıyorduk . Dıs kao•rl'" ~·ı.~-ı.-- ... - •· 
Bey kapmm aai ta'ı'afmda'k1 mezarlardan 
birini goıterdi: 

- hte bu, (Cinci Hoa) nın mezarıdır. 
Dedi ve kendisinin de Hocanın ahfadın· 

dan olduiunu illve etti. Memduh Beyin 
bu sözlerinin litife veya gerc;ek olduğunu 
bilmiyorum ve oradaki iki üc; mezardan 
hanclıini cösterdiiini de iyce hatırlıyamı
yorum. 

Fakat, tarih meraklılarına bir tetkik ve-
silesi vermiş olmak ic;in su hatıramı bura
ya kaydetmeii faydalı buluyorum. z. Ş, 

Limanda 

İsyan eden 1 talya gemisi 
tayfası 

Tayfası isyan eden Gorono Ferrea 
adlı ltalyan gemisindeki anlaşama. 
mazlık kıımen yatıştırılmıştır. Emni· 
yet beşinci şube direktörlüğü tahki
katını derinleştirmektedir. Haber ve
rildiğine göre, İtalyan konsolosu da 
evvelki gün süvari ve tayfaları dinle
miş ve iki tarafı da barıştırmak iste
miştir. 

Haliç Şirketi gene vapurları 
iş!etmeyi istiyor 

Ama, diyebilirsinit: ki. aşkın arka
sından koşmak in!lanı yorduktan bas
ka çok vaktini de kaybettirir. Onun 
için şişmanlarda aşk duygusunun 
azalması bir taraftan da kar demektir. 

Vakit bakımından öyle olmakla be
raber, unutmamalıdır ki aşk havatr11 
temelidir. Hayatın bütün acılıklarını 
unutturacak, teselli edecek te ~ocak 
asktır. Şi§manlığın a~k duygusunu 
azaltması, insanı bu teselli kudrı:tin
den mahrum ettiği için. onun bin bir 
türlü fenalıklarından belki en büyü
ğüdür. 

p .. .,...:ıa si'i,lerim tabii ,..,ın•7. ~isman 

erkeklere karsıdır. Kal!ınların ne 
renclikte, ne de daha sonraki yaslar
da sevme duyguları bulunduğu belli 
olmadı~ı l!ihi, sismanlıkta da, ıayıf
lıkta da belli il eğildir. Sevmek ciheti~ 
ne gelince orılıır eenclikte ve yaslrlık
ta olduğu gihi. si!lmanl•kta ve nyıf
hkt~ da kendilerini sevdirirler. 

Bir vakit. kocava varacak genı.: k•,.. 
ların zayıf erkeği mi, voksa şisma:ı 
erkeği mi tercih edecekleri üz~rin~. 
görehildiğim gene kızlar arasında bir 
anket vapmıstım. Yaşlıca crkeğ~ var. 
mağa razı genç kızlar gördüm. h"\lhu
ki. kendileri zayıf olsun, şişman ol
sun, şiı;man koca istiven genç kıı hiç 
görmedim .. Benim göreb;ldiğim ffenç 
kızların hepsi t1isman olmıyan ko.:a 
istl"-i;klerini sövlemislerdi. 

Bu. valnız bir uvk meselesi dc~il 

ayni zamanda tabii bir duygudur. 
Kendisini mümkün olduğu kadar çok 
sevdirmek istiyen bir genç kıza, onu 
en çok sevecek olan erkeğin şi~man 
olamıyacaf;ını tabiat önceden haber 
verivor demektir. 

Fakat. kızlar şişman koca istemi. 
yorhr dive, sisman delikanlılar be-
;:: ...... : • ••• t .. ... u - : ..J: ' -· • ıv•• '"''"'1• . ..... , • 
manlığı geçirmek, hele delikanlılıkta, 
oek k:tbil "lı'l11i!u v.ibi, insan zayıfla
yınca aşk duygusu geri gelir ve git
tikce artar. 

Cocuk babası olmak kabiliyetinden 
mahrum kalmış şişmanlar bile zavıf· 

layınca o mahrumiyetten kurtulurlar. 

Lokman H EKi M 

En miık•mmel portatıf Ye aabit 

Mercedas 
Yazı makineleri 

Emsalsiz fıatlarla 
ZıYAEDDirt SAiD 

Ga ata . iatanbul 
Anadolu t~bırıerinde acentalar 

aranıyor 

Haliç Vapurları Sosyetesi, beledi
yenin işe el koyması üzerine bazı in
celemeler yapmaktadır. Söylendiğine 
göre. yakında toplanacak genel heyet
te, Devlet Şurasına müracaat edilme
si görüşülecek. ve vapurların tekrar 
işletilmesinin şirkete verilmesi iste
necektir. Ancak. şirket idare heyeti, 
Eyüp otobüslerinin kaldırılmasını 
belediyeye hisse verilmemesini iıte
mektedir. 

~' 
IMSALSiZ YI aiLA 

iTiRAZ EN MVkEtt ... lL 
TEMiZLEHE VA~ITASI 

OLAN 

· Evet ı .. Kazaya, rıza gerekti ..• Ga
rip bir tesadüf ke.ndisini ikbal ve saa
detin en son şahıkasına ç:kardığı za
man, nasıl ki taliin o emsalsiz lütufla
rını derin bir haz ve meserretle kar
tı1adı ise; §imdi de tersine dönen o 
talii:ı bu acı cilvesini de hoş görecek. 
Artık ne cinlerle. ne tesbihlerle ve re 
de muıka ve efsunlarla değistiriin•ek 
imklnı olmıyan mukadderatına tabi 
olarak, boynunu "bir kulaç ipe tulim 
ediverecekti. 

Kupkuru ve bembey~z ke1ilen du-
daldarı, güçlükle titredı > IDOLIS 

- Apteıt tazeliyeyim. ~ki .~ekat na
maz kılayım da, töbe ve ıstıgıar ede. 
yim. 

Diyebildi. 
İşte nihayet Cinci Hoca da; neda· 

met eden bütün mücrimler gibi o sc.n 
teselli çaresine iltic11 etmek ist~mişti. 

Aptest tazelemiş, seccacleyı! geç
mişti. Fakat namazı bir türlü bitirmek 
istemiyor: §U fani dünyada, bir kere 
daha fazla nefes almağı bir kar zan
"tediyordu. 

(Fermanı terif) in bir an evvel bük. 
mUnü infaz etmek istiyen Hüıeyin 
Çavuf, Hocanın pek uzun ıriiren na
mazından sinirleniyor: 

- İki reklt namazı bu kadar uzun 
sürene, o bitmez tükenmez g Unahla
nna töbe ve iıtiğfar nekadar sürecek? 

Dive dUşünüvordu. 
Cinci Hoca nihayet (tahiyyat) a o-

turmuştu. Uzun uzu~ okuyor, fakat 
bir türlil selam veremıyordu ... Hüse
yin Çavuf, artık ayakta durup bekle
mekten usanarak: 

- Kısa kes, mevlana •• Kısa kea ı .. 

Kumar oynayanlar çoğaldı 
Son günlerde şehrimizde kumar 

oynayanlar çoğalmıştrr. Polis suç 
üzerinde hergün birkaç kafile ku. 
marbaz yakalamaktadır. Dün de 
üç kumarbaz grupu yakalanmış. 
tır. Bunlar ıunlardır: 

1 - Ortaköy Tan gazinoaunda 
Ihsan, Halil, 

2 - Balatta Tahtaminare cad. 
desinde Tahirin kahvesinde Kar
nik. Bekir, 

3 - Beıiktatta tramvay cadde. 
ıinde Eminin kahveainde Cemil, 
Bahaaddin, ~l, 

• Etibba odaaındaki tamir itle. 
rinde ç\htmakta olan amele AIL 
nin ayaima bir kapı dütmüı, aiır. 
ca yaralanmaarna s~ep olmuttur. 
Ali haataneye kaldırılmış, uatabaşı 
Ahmet yakalanmıştır. 

* MecidiyekÖyü Sakız ağacı cad. 
deaincle oturan hamal lamailin üç 
yatındaki çocuğu Remzi havuza 
dütmüı. boiulmuıtur. 

TOZU iLI 8iLCüMLE 
MU:rBAI' E$YA Vi 
I DE VATINIZl ,BANYO· 
LAAINIZI VE 5AiAlYi 
VORULMAlıCSIZIN TE· 
MiZLIYiB PAALATAli· 
LEClGiNiZi MATIAINIZ· 
DA TUTUNUZ. 

BiR 

TURAN 
MAMUL ATI DIA f 

Ergani madeninde 
ü~ bin amele 
~ahştlrılacak 

Ergani, (Hususi muhabirimiz bildi. 
riyor) - Fabrikanın kurulacağı yerde 
toprak tesviyesi yapılmış. bütün ha
zırlıklar tamamlanmıştır. 936 yılı 
martından itibaren inşaata baslana· 
caktır. Fabrika için harcanacak ~emir 
çimento v air malzeme depo edil
miştir. 

İzmit, Mühim Bir Av Bölgesi 
Vaziyetine Giriyor 1 

Cevhere kavuşmak için yapılan haf. 
riyat, büyük bir önemle ilerlemekte
dir. Maden faaliyete geçtiği zaman 
burada 3 bin amele ve usta çalışacak
tır. 

Amasyada pamuk 
Yetişiirme 
Tecrübelerl 

Amasya, (Hususi muhabirimizden) 
- Zürra bu yıl yağmurlardan istifa
de ederek geçen senelerden çok to
hum ekmiştir. Buğday piyasası, ölçe
ği 145 - 150 arasındadır. Şimdiye ka
dar yapılan zeriyat, geçen senekin
den iki misli fazladır. Ziraat idaresi
nin ilimizde yaptığı pamuk tecrübe
leri çok iyi sonuçlar vermiştir. İlimiz
de, Adana pamukları derecesinde gü
zel ve iyi cins pamuk yetiştirileceği 
anlaşılıyor. 

Yeni yatı 
Oku ·ları 

[Hususi Muhabirimiz Yazıyor] 

l:zmit, ? 
Izmit, ötedenberi avı ve avcısı bol 

bir memlekettir. İstahbul avcıları bi -
le bazı mevsimlerde bölgemizde avla
nırlar. İzmitte ziraat müdürlüğünün 
muzır hayvanlarla yaptığı mücadele 
için tertip ettiği büyük sürek avların
dan başka, şahsi avcılık Izmitte çok 
önemli bir durumdadır. lzmit bölge
sinde bilhassa iilün, bıldırcın, kek· 
lik ve yabani ördek çok boldur. 

Burada, son zamanlarda bir avcı -
!ık kurumu kurulması yolunda bazı ha 
ı.ırlıklar görülmeğe başlanmıştır. Za 
man zaman tazelenen, fakat şimdiye 
kadar esaslı bir sonuç verilmiyen bu 
teşebbüslerin bir an evvel tatbik ıa • 
hasına konulduğuııu görmek çok fay 
dalı o~acaktır. \ 

Bu ışte Halkevinin yapacağı teşvik 
ve yardım kurumun kurulmaıında 
miihim rol ovrııyacaktır. 

İnhisarlar idaresi, Izmit bölgeıin • 
deki tütün ekicilerine avanı vermeğe 
ba~lamıştır, Eksperler köy köy geze • 
rek verilecek avans miktarnn tesbit 
etm~ye başlamışlardır. 
Diğer taraftan şehirdeki büyük kü • 

çük birçok tütün tacirleri de ekiciye 
yardıma başlamışlardır. Bu yılın Koca 
eli tütünleri çok nefis yetişmiş ve iyi 
kurutulmuştur. 

Şimdi de bir yıl içinde yeniden bir 
çok inşaat yapılmıştır. Bu yüzden ar
s? fiatleri bir hayli yükselmiştir. Bu 
yükselme, son aylar içerisinde ev ki • 
rası fiatlerine de tesir etmiştir. 
Yakın vakite kadar Izmitte en çok 

rağbet gören spor futboldü. Son za
manlarda memnuniyetle görülüyor 

l:zmitte A.tatürlt laeylteli 

ki, diğer sporlara verilen ehemmiyd 
övünülecek derecede artmııtır. Ak • 

yeşil ve İdman yurdu gençleri ara&nt
da ıık sık atletizm, güreş, bisiklet 
müsabakaları yapılmaktadır. Bu kltlp, 
kış çalışmaları için de yeniden huır • 
lığa başlamıttır. 

İzmitlilerin önemli i•teklerinden • 
biri lzmit isı:a.younun bakımsız ha • 
Enden kurtarılmasıdır. Az bir mas • 
rafla başarılmaaı mümkün olan bu i • 
şin geciktirilmemesi çok yerinde bir 
hareket olacaktır. 

Tirebolu, (Hususi muhabirimiz· 
den) - İlc:ebay Mithat Vurahn, Ka
mun~y Kemal Özer ve kültür işyarı 
Hasan Demirelin çalışmalarile ilçe
mizde iki yıldanberi yatılı ve gündüz
lü okullar yapılmaktadır. Gecen yıl 
Espiye yatılı okulunun bu yıl ·da Ha
da ve Arageriş köylerinin gündüzlü 
okullarının açılma törenleri vapılmış
tır. Ortacami yatılı okulunuri' pek ya
kında ikmal edileceği, Kaşdibi ve 
Köseler köylerinde yeni okullar yapı
l~cağı ve Doğancı, Tepeköy köyleri
nın okulları da pek yakında ikmal e
dileceği sevinçle haber alınmıştır. 
Köylülerimiz okumanın favdasını ta
mamiyle anlamışlar ve okul yaptır
mak için candan çalışmağa başlamış
lardır. 

CEZA ve iBRET FiLMi r ••• 

Pertek i ı .. es i 
D~tor istiyor 
.Pertek, ( tt ususı munabınmızden) 

- Elazize 30 kilometre uzaklıkta ve 
Murat yakinlerinde bulunan ilçemiz
de iki yıldanberi doktor yoktur. Hal
kın doktor gönderilmesi için yaptıkla
rı müracaata, talip zuhur eder ve 
kur'a isabet ederse bir dok tor gönde
rileceği cevabı verilmiştir. iıc;enin ge
nel nüfusu 18 bindir. İlçede yalnız 
bir sağlık işyarı vardır. 18 bin kişi
lik bir ilçenin sağlık hayatının bir tek 
sağlık işyarının elinde bırakılması 
doğru olmasa gerektir. 

Çalda yeni bir elektrik 
santralı kuruluyor 

Denizli, (Hususi muhabirimizden) 
- Çal'm Kuycak yolu altından geç
mekte olan Menderes suyunun şela
lesinden istihsal edilecek elektrik kuv 
vetının güneyden İzmir, Manisa, 
Muğla Aydın ve kuzeyden Denizli, 
Burdur, Isparta, Konya havalisinc 
kadar gideceği bir müddettenberi bu
rada tetkikat yapmakta olan bir Türk, 
iki Fransız, bir Rustan mürekkep mü
tehassıı mühendislerin ifadelerinden 
anlaşılmıştır. 

Mütehassıslar, raporlarını bakanlı
ğa göndermişlerdir. Mevsimlere gö
re suyun değişikliğini anlamak üzere 
bir Rus ve bir Fransız mühendisi ma
hallinde kalmış, diğerleri gitmiştir. 

Bir şaki öldürüldü 
Urfa, (Hususi muhabirimiz bi!dı • 

riyor) - Siverek kazasında şimdi . 
ye kadar 50 ye yakın cinayet ve soy
gun yapan Ramazan ismindeki ~aki, 
alınan tedbirler ıonucunda ölü ola • 
rak ele geçirilmiştir. 

Tokat urayı da halk ekmeği 
çıkarıyor 

Tokat, (Hususi muhabirimizden) 
- Bir aydanberi yükselmekte olan un 
fiatları yüzünden ekmeklere narh 
vermek mecburiyetinde kalan Tokat 
urayı, 'arttırma sebeplerini iyice ince. 
liyerek halk için çok faydalı sonuçlar 
almış, kara değirmende öğilttürdüğü 
yüksek buğdaydar• ura,. fırınında 
halk ekmeği çıkararak kilosunu 9,5 
kuruşa sattırmaktadır. Bu ekmeğe hal 
kın rağb•ti, fırıncıları iki kuruş ten
zilatla ikinci ekmek satmaya mecbur 
etmiştir. Bugün Tokatta ekmek fiat
lan normal bir durumdadır. 

K Üç u K TELGRAF! 
HABERLERı 

e Izmir, (Tan) - Emniyet direk 
törü Feyzinin Trakya Genel müfet
ti§li ği Emniyet mü9avirliğine tayin e· 
dileceği söylenmektedir. 

BUtUn günahların filmi 1 ••• 
DAnTE ALICHIERl'nln hayal ve görU,ile 

CEHENNEM 
Milyonlar •arflle vUcude gelmlt bir harika 

Pek ya~.1~~u~ ~"' Y 1 L D 1 Z Sinemasında 

RENKLi 
PEÇE 

Deniz Yolları 
lŞLETMESl 

Acenteleri: Karaköy Köprübaş 

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

izmir sürat postası 
YalnH Bu haftayı munhaaır 

olmak üz.ere 10 Birincikanun 

•• ı. srünkıi lımir aür'at yolu 

ooıtaaı yapalmıyacaktır "774~ .. 
10171 

Trabzon yolu 
iZMıR vapuru 10 Birancikinun 

.SALI ırünü aaat 20 de RIZE'YE 
kadar 

Saç dökülmeaı ve kepeklırden 
'4:urtulmak ıçin en müHair ili~ 

-· 

iLK GECE 
lstanbul Komutanhgı -

Satınalma Komisyonu 
lllnlar1 

Gülhane Hastahanesi la
boratuvarları için alınacak 
olan alata verilen fiat kO· 
misyonca çok görüldüğü~ .. 
den 20-1-936 pazartesi gu
nü saat 15,30 dadır. Kapalı 
zarf usulile alınacaktır. Mu
hammen tutarı 1 19 5 5 lira
dır. İlk teminatı 897 liradır. 
Şartnamesi komisyonda gö
rülebilir. Eksiltmeye gire
ceklerin ilk teminat makb1.l 
zu veya mektubile 2490 :Nd0 • 

lı kanunun 2 - 3 üncü ına .. 
delerindcki vesaikle birlikte 
ihale günü vakti muaYY~n· 
den en az bir saat evveııne 
kadar Fındıklıda Satınaıına 
Komisyonuna vermeleri. 001 (7648) ıo 

• • * . 
• J 1" Çatalca kıtaatı ihtıyac .10 

çin eksiltme ile .4.00? .. Jc~rı 
Gaz yağı 20 Bırıncıkan 
935 Cuma günü saat ıS.3~1 
dadır. M uhamen . tut~ 1 
1080 liradır. İlk temırıa~ 
liradır. Şartnaesi öj'le ~
evvel komisyonumuıda ·re
rülebilir. EksiltrnefC gı 1< .. 
ceklerin ilk temin~t rn~ti 
buzlari]e ihale gürıu va Sa 

\ 

muayyeninde Fındıklıda el
tınalma komisyonuna g 
meleri. (7653) 10040 
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SC>N' 1-1 .. .A:BE~ 
Kondilis ne derse Yunanistanda o oluyor 

Ordusunun Yüksek Kontrolü Yunan 
Kondilisçi Generallerin Eline Geçti 
DIŞ POLiTiKA 

Petrol yerıne 
heleri 
Kullanacaklar? 
Muıaolininin aon nutkundan aon. 

l"a uzlapna ihtimalleri biraz daha 
azaldı ve petrol ambarsoıunun ka. 
bul ve tatbiki ihtimalleri iae ço. 
ialdı. Donanmaımı, tanklarını, u. 
çaklarını kullanabilmeıi için bü.. 
YÜk bir petrol ihtiyacı karı111nda 
bulunan ltalya ne yapacak? 

Romadan her teY beklenebilir. 
Bir ıaniye içind~ dünyayı alete ':e
t'ecek bir kıvılcım olması da, bır. 
denbire bütün kabadayılık vaııf. 
lanndan ııyrılıp Pea demeıi de. 

Ş•:ndiki halde Faıiıt İtalyan 
devleti, petrol ambarsoıun~n k-:n
diıi için bir tehlike olmadıg!nı ıd. 
dia etmekte ve kah elindekı ıtok. • 
ların fazlalığından, bütün ihtiyaç. 
lara kafi olduğundan, kah petro. 
lün yerini tutacak yeni yeni mad. 
deler keıfedildiğinden dem vur. 
maktadır. Pariıte çıkan ~ Tempı 
ıazeteıinin Roma muhabırı bu me. 
•ele hakkında ıu malUınatı ver. 
ınektedir: 

[Demerciı'in bütün partilerle te -
maı ettikten ıonra nihayet kendisine 
bit" veçhe verdiği anlqılıyor. Dün Ati 
nadan selen haberler birkaç ıünden
beri Kondilis aleyhinde dönen fayia
lann hakikate uymadıklar.nı göster • 
mittir. Kondiliı naipliğe zamanında 
çrkarıhnıt olan muvıd<kat kanunların 
liğvedilemiyeceğini a?!lt;mit ve ~De • 
mel'cİı bu kanunları larehnemege ka 
rar vermi,tir. Yine dün çıkarılan bir 
emirname ile ordu Kondilia taaftan ce 
nenJlerin yükaek teftiti ve kontrolü 
altına pçmiıtir. Yeni aeçim etrafın
daki entrikalann anahtarı İ&e ıudur: 

"İtJalya hükumeti petrol am~a.r. 
ıoıu kar1111nda dayanmak. ıçın 
fÖyle bir plan tasavvur etmıı bu. 
lunuyor: 

1 - Memleketteki petrol kuyu. 
larından en azami iatifadeyi elde 
etmek. 

2 - Memlekette bulunan ma. 
denlerden azami derecede istifade 
ederek ptrol çıkarmak, 

3 - Petrolün yerine memleket 
dahilinde çok bulunacak baıka 
lbaddeler ikame etmek. 

Deniliyor ki: 
1934 yılında Plezanı'daki ku. 

l'lllardan 30 bin ton petrol çıka. 
t'ılmıfb. Sicilyada, Piyemonte'de 
Adiryati&c kıydanndaki 1 t a 1 y a n 
topraklarmda lrpinya ve Lükanya 
ll1ıntakalannda da birçok petrol 
•l.r4ılır. Hiik••at •. ' :::fım.~ 
O. bir taraftan ,..m .aonc:lajlar yap. 
rnağa, bir taraftan da evvelce pet. 
l"ol bulunduğu anlaıılmıt olan yer. 
leri iıtiunara baılam1Jhr. 

Bu petrollara evvelce ehemmL 
'Yet verilmemit olmaaı d19ardan da. 
ha ucuza petrol tedariki mümkün 
olmaaındandı. 

ltalyada pek çok bulunan Lin. 
Yit kömürlerinden ve katranlı ka. 
Yalardan büyük mikyasta petrol iı. 
tihaal etmek mümkün olacağı biL 
dirilmektedir. 

Valderana madenlerinde 100 
lrailyon tondan fazla linyit bulun
duiu ve Abruziya ile "ardunya ve 
Onıbriya'daki madenlerden de çok 
istifade edileceği ve bilhaua Ra. 
toza, Tirentin, Macella ve Ma~eı 
tal"aflarında k•tranın mebzul oldu. 
iu söyleniyor. 

Şinıdiki halde birçok tehirlerde 
Odun kömürile itliyen, ıazojenli 
otobüsler ve kamyonlar çalıttırıL 
lraaktadır. Fakat aaıl umumi kana. 
at petrolün yerini metilik alkolün 
kolaylıkla doldurabileceği merke. 
ai.ndedir. 

Her tarafta adına Robur denilen 
)eni bir maddenin kullanrlmaıını 
emreden ilanlar sörülüyor, bunun 
Yiizde 50 ıi alkoldür. Hükümet bü.. 
tiin pancar müıtahıillerini ellerin. 
deki malın miktarını alkol fabri. 
ltalarına bildirmeie mecbur eL 
'-liıtil". 

1 Petrolün yerine konulacağı aöy. 
enen maddelerden biri de karbür 

dö kalaiyomdur. 
Movi Lipryada reımi fen cdam

lal"t huzurunda yapılan tecrübeler. 
de, 1500 ıantimetre mik'abı hac. 
~İnde ıilindiri olan bir otomobilin 
~s kilometroluk mesafeyi her za. 
ı.ıanlc:i ıür'atile ve ancak bir kilo 
lca!ıiyom yakarak katettiği teıbit 
edı•ıniıtir. 

1• Bu maddenin kiloıu timdi 1,08 
ll"ete satılmaktadır. 

ltalyan hükumeti petrol ambar. 
ta.undan korkmadığını iıbat için 
h~Otnobil yarıtlarının programında 
·ı~çl>ir değİJiklik yapılmıyacağını 1 
•n etmektedir. 

Ruıyada müthif bir tren 
kazaaıoldu 

0 "O•kova, 8. A. A. - Moskova ile 
1 °rlti araımda ve Moskovaya 20 ki
,~llletro mesafede bulunan Abiralovs
ııı;a•.:ı_ 

;' ağır bir tren kazası olmuştur. 
lll ~ırçok vagonlar devrilmiştir. Me
ti~tl~r, tam bir sükut muhafaza et· 
ta Ctınden kazanın ıebeplcri ve in
~ ~~a ne kadar telefat oldufu belli 
c._ıldir. 

1 - ~ldariı ntabi tema~l uıulü ~a~ 
bik edilrae parlimentodalu kuvvetıru 
yan yanya ve belki de daha fazla kay 
bedeceğinden korkmakta ve bunun 
için ekseriyet uıulü Üzerinde ıarar et· 
mektedir. 

2 - Venizeliıtler yeni aeçim yapı
lırken belediyelerin oynaya~akları .b~
Y* roll.-den istifade edebilmek ıçın 
1 Marttan ıonra kovulmut olan Libe
ral ial~!~ eı!Ryerlerine kon-'f9-_ M..ond~'hı.~bt temaıl usu 
lünü iıtemelının se"Ui yeni parlimen 
toda daha çok arluldat bulunduraİ>il
mek endiıeaidir. 

Londradan gelen haberler Krallığın 
Yunan istikraz eıhamı iizerinde yeni
den bir emniyet tee11üı ebneğe baş
ladığını göstermektedir. Son telgraf. 
lan veriyoruz:] 

Kondilis'in mühim beyanatı 
Atina. 8 (Hususi) - Başbakan De

mercis dün General Kondilisle konuş. 
muştur. General Kondilis Başbakana 
demiştir ki: 

"- Ben busünkü parlamento. 
nun dağıtılmasına taraftarım. B~ 
parlamento Yunan ulusunu temııl 
etmemektedir ve etmesine 111üsaa -
de edilmemelidir. Ren ve partime 
menıup ıaylavlar bu parlamento. -
ya devam etmemeğe karar .vern:ııt 
bulunuyoruz. Yapılac •t yenı ıeçım 
de nisbi temıil usulünün tatbikma 
taraftar olduğumu tekrar ederim. 
Bu usul bütün partilerin memleket 

' .-içindeki hakiki kuvvetlerini par a-
mentoya olduğu gibi akıettirmek 
imkanını verecektir. Eğer kabine -
niz benim iktidar mevkiinde btAlun 
duğum sünlet"de ç 4kanlnuı ohın mu 
vakkat kanunlan indi bir tlararla 
lağvetmek cihetine cidecekıe ben 
bunun doğru olmadığını, kanunsuz 
bir hareket olduğunu iddia ve 11Tar 
etmekte devam edeceğim. Ve bir 
beyanname ne,rederek kartınızda 
cephe tutacağun. Bu itin yolu fU· 
dur: 

1 - Evvela yeni seçim yapmak. 
2 - Kabinenizle bu seçimden ku 

rultıcak nlan Millet Meclisinin önü. 
ne gitmek. 

3 - Ve ancak itimat reyi aldık
tan aorma bir kanun ile benim mu
val t tat kanunlarmun lağvını iste -
mek. 

Naiplik zamanındaki fevkalade 
hükümetin fevkalade lüzumlar kar 
t ıaında aldığı tedbirleri bu fevkala
de vaziyete ıon vermeden ceffelka
lem kaldırmak ancak bugünkü ka
binenin kcııdi kendisini bir dikta -
törF';: idaresi halinde gÖrmHi ve 
ilan etmesile mümkündür. Yalmz 
Kralın itimadına mazhar olan ve 
aırf günlük itleri idareye memuı
edilmit bulunan bir kabine ancak 
yeni parlamentodan elacatı itimat 
kararından ıonra böyle büyük itle
ri hallehnek salahiyetini kendinde 
bulabilir. Zira bizim çıkardığımız 
muvakkat kanunlann ve kara1"na -
melerin metru olmadığın, ilan et -
mele "Kralın Yunanistana dönmesi 
de mef"I değildir,, manasını ifade 
eder.Zira KNI ikinci Jorj Yunaniı 
tana ancak bu muvakakt tlanunla-

Kral taraf tarlan bir mahkümun 
aftan böyle i.tifadeıini mi is
tiyor? 

(Bu karikatür hapishaneden 
çıkan mahkümları hafiyelerin 
takip etmekte olduklarına i~a
ret ediyor. Köpeğin üzerinde 
rumca "Hafiyez,, yani "hafiye
ler,. diye yazılması, Yunanis
tanda Sultanlar devrinin hala 
unutulmadığını gösteriyor] 

nn ilanı ile dönebilmi9tir.,, 
Bu beyanat gazetelere intikal etmiş 

tir. Şimdi Atina efkarı umumiyesi 
Kondilisin bu sözlerinin tefsiri ile meş 
guldür. • . .. • 

Atina, 8 (Hususı) - Yenı hukume 
tin yedi gün sonra Parlamentoya çı • 
kacağı tahmin edilmektedir. 
Başbakan Demircis : 
"Kondilis kabinesi tarafından neş

redilmiş olan kararnamelerle muvak
kat kanunların ilgası meselesinde ka
nuni birtakım zorluklar olduğunu,, 
gazetecilere söylemiştir. 

Ordu Kondiliscile
rin e I ine verildi 

Atina, 8 (Hususi) - Gazeteler Ge
neral Mavroskotis ile son Kondilis ka 
binesinin SU Bakanı General Papayis 
in ve General Drakos'un ordu ispek -
törlüklerine yerleştirildiklerine dair o
lan hükfimet emirnameleini neşretmek 
tedirler. 

Atina, 8..(lılusı.uıl) . ~ &gün\µilf'lr 
liqaen.t •• !u"Js!J!rıv.~.r:.ti.J.1J2~r: 

2 -Ahali partiıinden ayrılan Teo. 
dokis partisi 40. 

3 - Kondilisçiler 33, 
4 - Cümhuriyetçi Kirkos grupu 

10. 
5 - Metaksas partisi 7. 
6 - Müstakiller 3. 

Giritteki ha<lise1er 
Atina, 8 (Hususi) - Başbakan De 

mercis Giritteki kanlı hadiselerin si
yasi mahiyette olmadığım ve mahalli 
maddi kavgalardan ibaret bulunduğu
nu söylemiştir. 

Eski belediye reisleri 
Atina, 8 (Hususi) - Liberal Par

tisi lideri Sofulis lç Bakanını ziyaret 
ederek Çaldaris ve Kondilis kabinel!
ri zamanında siyasi sebeplerle azledil
mi§ olan belediye ve nahiye reisle:-i -
nin eski yerlerine getirilmelerini iste
miştir. 

Yunan eshamı yükseliyor 
Atina. 8 (Hususi) - Londradan 

gelen telgraflarda bütün Yunan ('Sha
mı fiyatlarının yeniden yükselmekte 
olduğu bildirilmektedir. 1 

Brezilya isyanı 
Riyo dö Janeyro, 8. A. A. - Hüku 

met, müfritlerin hareketini şiddetle 
tenkil için tedbirler almağa karar 
vermiş ve bu tedbirleri çabukça kabul 
etmesini parlamentodan istemiştir. 

Bir müverrih öldü 
Paris, 8. A.A. - Tarihşinaslardan 

ve ahlaki ve siyasiilimler akademisi 
azasından Georges Lacour ölmüştür. 
Müteveffa birçok tarihi eserler bırak 
mıştır. Bilhassa Taleyran, İmpara' 
toriçe, Öjeni ve On Dördüncü Lüi 
devrinde siyasal terbiye eserleri zikre 
şayandır .. 

Grandi neler söylemiş 
Londra, 8 A .A . - İtalyanın Lon. 

dra büyük elçiıi, Deaaie'deki Ame. 
rikan haıtaneaini ve Condarın 
bombardımanını yalanlamaktadır. 
1929 Cenevre andlaımaaının 11 in. 
ci maddeıine tevfikan Roma hüku_ 
metinin Deaaiede bir Amerikan 
haataneıi bulun..4uğundan haber. 
dar edilmeıi lazımdı . 

ltalyan tayyare!•rinin yakıcı 
bombalar kullanmalan, Habet aa. 
kerlerinin kullar.dıklan dum dum 
ku ... unı .. ",,a bir mukabele teakil 
etmektedir. 

Bir Staviski'ci 
Buenos Ayres, 8. A.A. - Polis. 

Staviıki iJine ismi kanşmış olan 
Henri Pulmer isminde bir Fransızı 
yakalamı§tır. 

r-Macaristan~ . 
Kar Altında 
Budapeşte, 8 (A.A.) - Ka

rın yapmakta olduğu hasarlar, 
bütün Macaristanda artmakta
dır. İki bin telefon kullanıla -
maz hale gelmiştir'". Birçok a
ğaçlar devrilmiştir. Vilayet 
yollarının ekserisi geçilemez 
bir haldedir ve Budapeşte ile 
Viyana arasındaki otomobil ser 
visi tatil edilmiştir. 

\.. ~ 

Arap Birliği 
Beyruttaki gizli cemi

yet üyelerinden bir 

çoğu daha yakalandı 

Büyük bir Arap imparatorluğu 
yapmak ve buna Kilkiyayı da it. 
hal etmek iatiyen gizli bir cemiyet 
te§kilatınm Beyrutta yakalandığını 
Yeni Cün ga:r.eteıinden naklen 
yazmıttık. Yine a.yni gazetede bu. 
na dair fU maliimatı gördük. 

" Beynıt - Gizli cemiyet tahki
katı gittikçe derinletmekte ve çok 
önemli safhalara varmıt bulun. 
maktadır. Muhtelit mahkeme müa. 
tantikliği tahkikata ehemmiyetle 
devam ediyor. Müddei umumi ye. 
niden birkaç kitinin tevkifini iıte. 
mittir. 

Son tevkif edilenler araaında bir 
poliı komiseri de bulunmaktadır. 

Alakadarların evlerinde bulu. 
nan birçok askeri haritalar, Fran. 
aız Sark orduları kumandanlığına 
gönderilerek bunlar hakkındaki 

fikri ıorulmuttur. Müddei umumi, 
yapılan birçok kefaletle tahliye iı. 
teklerini, bu haritalar hakkında 
batkumandanlıktan cevap gelince. 
ye kadar reddetmittir. 

Tfthkikatın birçok eırar perdesi 
meydana çıkaracağı anlatılmakta. 
dır.,, 

Esrarengiz 
Bir hadise 

Paris' 8. A. A. - Tilsitden bildiri· 
liyor : 

Tilsit Alman memurları, Litvanya 
hudut muhafızlığı şef muavini Gus
tav Kasas'ı tevkif etmişlerdir. Dün 
servise müteallik bir iş hakklnda gö-

n;~ife~fıf;;~v'etAJmftfıe'7""~~..ıa.Aı~~~ 
toprağına ayak basar basmaz bir oto· 
mobile atlatarak götürmüşlerdir. Al
manlar, bu tevkifin seb::bi hakkında 
mallımat vermekten çekinmektedir
ler. 

Finlandiyanın 
Büyük 
Bestekarı 

Jan Sibeli · üa 

Düı:ı gece, dünyaca tanınmış olan 
Finladiya bestekarı Jean Sibeliyüsün 
70 inci yıldönümü kutlulanmıştır. Bu 
münasebetle. gece radyoda 20,30 da 
bir konferans verilmiş ve orkestra ta 
rafından bestekarın tanınmış eserleri 
yayılmıştır. 

[Jan Sibeliyuı ismiyle tanılmıt o -
lan "Sibeliua Jolianın Yuliuı., Finlan. 
diyanın en büyük beıtekindır. 8 Birin 
cikanun 1865 de Tovaıtehuı'ta doi -
muıtur. Tahailini 1885 de Helıingfora 
Berlin, Vivanada yapmıtbr. 1893 te 
Helaingforıta muıiki profesörü olmut 
tur. Muı'lti aleminin mühim 9ahıiyet
lerinden biridir. Eserlerindeki huıuıi 
yet ıonıuz bir muhayyile ve kudretli 
bir ifadedir. Birçok "Poemes" leT'l 
( Symphoniea) leri ( Suitea d'orcheı · 
tre) leri sonatları, piyano, keman ve 
koro için beıteleri vardır. Bu büyük 
bestekar 8 ilkkanun sününde yebnİf 
yaıına h.ıaı11Uttır.] 

Gran<dl C:I DQı 
A LE KS.A N D R! ı n 

'.H..A T~.A..L~~~ 

No. 5.4 Çeviren: M. Rasim OZG.KN 

Arkamda Karımı ve Çocuklarımı 
Bırakarak_ Gitmek istemiyorum 

1917 Hn•nnd• 
Holandaya geçeceğim. Yalnız yarın 
sabahtan evvel değil... Şahs.m. burada 
emniyette değilse, maiyet zabitlerime 
haber versinler, muhafazam için lazım 
olan, iyi teçhiz edilmi§ sadık kıtaat 
celbetsinler." 

Hindenburg, Kayserle görü9ürken, 
kapalı sözlerle Rusya Çarı ile Çariçeyi 
ve onların acıklı ölümlerini hatırlatın
ca Alman İmparatoru titremiş ve Ro. 
manof'larm akıbetine uğramaktan 

korkmuş ve mukadderatına boyun iğ 
mii idi. 

Kayaer, yine kafa tutmak 
istiyor ... fakat ... 

İkinci Giyom, boyun iğdi; fak~t, 
onun mütelevvin tabiatinden beklenıl. 
diJi üzere, feragati, bir izzetinefis me
sdesi yaptı: aleyhinde söylenecek §ey
leri düşünmeğe başladı. Dostları, düş
manları onun, bu kadar çabuk kaçışı
m nasıl telakki edeceklerdi? Daha bir
kaç komedi sahnesi oynıyacak kadar 
soğukkanlılığı vardı. 

General Plessen, gözleri yaıla dolu 
olduğu halde, Kayserin gidi§i için ~~r 
§eyi hazırladı. J;l~rkeı. akıam ye~egı
ni hususi trenının vagonunda yıyen 
lkinci Giyom'un hareket işaretini bek
liyordu. 
Hind~nhurL lmoaratoru iıtasiyon-

Cla-UJl'1tillmacı muv..... u.pn-.ı.,. 
için teıyie gitmemiıti. Biltün diğer 
generaller Kayseri selamlamağa gel
mişlerdi. 

lkinci Giyom birdenbire onlara dön
dü ve heyecanlı bir gösterişle : ' "Git
mek mi? diye bağırdı, arkamd~ zev
cemi ve çocuklarımı yalnız bır.ıkarak 
gitmek. Hayır, bu hiç olacak şey de
ğil 1 Efendiler 1 lçinizden bir avuç 
adam bana sadakat gösterirse nihaye
te kadar harbe devam ederim. Ölümün 
ne ehemmiyeti var 1 Doğru değil mi? 
lnsan, iyi düşünürse. benim gitmemin 
muvafık olmıyacağrnı anlar." 

Trenin lokomotifi duman fışkırır
ken, o, yine tekrar etti : "Hayır. ha
yır .. Gitmiyorum!" 

Hindenburgla Başvekalet Müsteşa
rı Hintseye haber verildi. Umumi ka
rargahı büyük bir heyecan sardı. Sa
at 1 O da, Baron Grüno, feld-maresal 
namına İmnaratora gitti ve derhal .1. 1-
man toprağından çıkmasını söyledi. 
Sonra. hürmetkar, fakat metin bir ta
vır ile: "Sir, ne kadar çabuk hareket 
ederseniz, hakkınızda o kadar hayırlı 
olur." diye sözünü bitirdi. 

lmparator, gitmiyeceğini tekrar et
ti. Bu, onun için cebri bir karar idi: 
o. firar etmiyecekti. Fakat Baron Grü
no gitmesinde ısrar edince: "Peki .. 
gideceğim, dedi. fakat sabahın betin
de." 

Acaba, böyle söylerken. FonteneLlo 
vedalarını mı (bu tabir. Napolyon P.o-
napart'ın. Birinci Fransuva tarafı~ 

dan inşa ed;lmiş olan Fonteneblo şa
tosunda. ı 8 ı 4 senesinde imparator-
1 uktan feragat ettiğine itarettir.) ha
tırlamı,tt.? 

Bu sözleri, gelecek nesillere hatıra 
bırakmak istem si, ondan beklenilen 
bir şeydi ve o da aklınca, kendi tabi
rile "Korsikah sonradan görme'" nin 
yolundan gidiyordu: fakat onunla a
rasında nekadar fark vardı? 

Bu son nerdenin nihayetinde, Kay
ser, bir alicenaplık ürpermesi geçir
di : Zabitlerini, yeni rejime hizmet et
meğe davet etti. Fakat öte tarafta da 
kökleşmiş hayalpcrverliğine tabi olan 
V elia,..•ıı ı.:taben ııu tezkereyi karala
dı: "Mevkiinde sebat et 1 Ordu ile ra· 
bıtanı muhafaza et I" 

lkinci Giyom, biribirine zıt hare
ketlerinin yorgunluğunu dinlendir
mek için vagonuna çekildi. Erteai gü
nü de, güneş doğmadan yola koyuldu. 

lngiltere Kralı Betinci Jorj'un Fe
lemenk Kraliçesi Vilhelmin ile evvel
den anlaştığı ve "t1anh menfi" yi 
memleketinde yerleştirmesi için. ona, 
her şeyi hazırlattığı doğru ise. onun, 
İkinci Giyomu istikbal tarzı hayretle 
karşılanmak lazımdır ; çünkü Kayse
rin muvasalatı, o kadar beklenilmi-

petropattaıa bir man.zara 

yen bir ıey oldu ki, İmparatorun hu
susi treni, tetriniaaninin bütün onun
cu gününü, on birinci eününün aabahı 
dokuzuna kadar, hudut iıtaaiyonu o
lan "'Eyı:den"'de, Felemenk aak::ıeri
nin muhafazası altında. geçme muıaa.
desi beklemekle geçirdi. 

Kraliçe ile nazırları La Hay~'de 
alelacele içtima ettiler ve uzun muza
kerelerden sonra Kayserin Felemenge 
ilticaaını kabul ettiler; fakat ona re
fakat eden yetmiı iki l"rkimharp ?.ıbi
tinin memlekete girmesini reddettiier. 
Almanyanın La Haye Sefiri Baron 

Rozin, 10 Teşriniaa.,ide gece yarısı 
Eyzdene geldi ve sakıt imparatora, 
Kont Bentinll ı. ikametine, Utreht 
eyaletinde Amerongin ıatosunu tah-
sis ettiğini bildirdi. _ 
Hindenburg, Kayserden kurtuldugu 

için ~enit bir nefes aldı: fakat İmna
ratorluğun ve imparatorun ac.e!e. tas
fiyesinin vereceğini ~mit .~tti~ı ıy.ı ne
ticeyi elde edemedı; çunku Vıl.so~ 
ıöylemitti; Foı ta harekete geçmı~tı. 
Mütareke ıartlarrnda tadilat yapma
nın zamanı geçmi§ti. 

Hindenburg, bugünden itibaren 
yapılan ıeylcrin mes'uliyetini kabul 
etti. -r 

lkinci Giyom, mutlak hüküm.farlık 
tft1"aftarlarının kendiıini takbih c..ttik
lerini, cUmhurW.etç\lsrln alav~J~e ve 
hariçteki düımanlannın isnıttlarile 
kargılaştığını gördükçe izzetinefsi in
ciniyordu. Hindenburga müracaat et
ti ve ondan hareketi tarzına dair olan 
kanaatini bildirmesini istedi. 

İhtiyar feld-marePal nazik ftavran
dı. 28 Temmuz 1922 de neıredilf'n bir 
notasında şu beyanatta bulundu: 
"Meş'um günde ittihaz edilen :uı.ıkı>r
reratın bütün mes'ulivctini kabul edi
yorum. 9 Teşrinisanidc. zatı şahane· 
nizin bütün mü9avirleri ile hemfikir 
olarak, zatı şahanenizi ecnebi merole
ketine ~itmeğe davet ettim. Ev\elce 
de beyan ettiğim üzere. zatı şabane
nizin asilerin eline gecmesi vc onlar 
tarafından dahildeki vahut harkteki 
düsmanlara teslim edilmesi cok muh
temeldi. Vatana karsı irtikap edilec"'k 
hövle bir zilletin. bövle bir har.aletin, 
her ne pahasına olursa olsun. önüne 
gecmek lazımdı . lştc bunun ic;intfir ki 
9 Teırinisani raporumda. hepimi7. nı. 
mına, o zaman . tamamile nrıvakkat 
olduğuna inandı~ım . nihai bir ha1 sek
li olmak üzere Felemen2'l" ~N:TI"eği 
teklif ettim. Bııe-iiıı oahi. bu teldifim
delci isab~te kaniim." 

lkinci Givom, bu bevanat iizeriııc, 
2 ı Evllıl 1922 de. Doornda '!lir nota 
yazdı, Bunda. 10 Tesrinisanide Fele
ment"e ilticasını v:ınlıs trf.,ir ed~n te
lfikkill'ri, bu 'ehadet;n bir duman vihi 
savurdı•"•ını• l?Örmekle mahzuz olciu
funu bildirdi. 

Yine bu notada. o. ken:Hsini sôvll"
ce temize çıkarıyordu: "Harl"kttim, 
samimi kanaatime rağmen. aakt"rler 
kadar sivil mli9avirlerim tarafından 
bana cebren k~but ettirildi." 

Mareşal Hindenburı?. menfi hU
kümdarın hakkım tl"ılim etmek için. 
nasıl elinden geleni vaptı ise onun rla 
saltanatının son c;afhasında. takrlire 
layık bir surette kendisine hizmet 
edenlere karsı öyle hareket etmesı la. 
zımdı. Halbuki, o, menfasında . Prens 
Maks dö Badın hareketini, hicbir vcc;
hile iyi bir niyet eseri addedemC"rl i ve 
onu ithamdan ve baııkala~ın;:ı da it
ham ettirmekten geri durmadı 

Mutlak hükümdar taraftaı ları: 
"Hayır, diyorlar, Hohenzole~n '1;ıne
danmm sonuncusu, kat'iyyeıı mütte
fiklerin tazyikilc saltanattan dU,Me
dl. Alman ihtilali çıktığı zaman. müt
tefikler, henUz, her şeye hakim o1a
cak vaziyette de~;ldiler. TmparJtoru. 
dahildeki dU~manlıır fel~kf'te s~"k"t
tiler. Maks dö 131\d. onu ._,.kıırlR• "1k 
hançerlivendir. Tkinci darbevi ti r ih
tilalci sosvalistlt"r ;rıoirdner ·· 

Şulenburg ta, ithamı ~öyle "mcım
lıyor : "Bizzat Hinrtenhıır~ ta, son ve 
katı darbeyi yerleıtirdi.'' 

1 Arkası var) 
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Günün Hadiselerinde TAN 
'' Objektifi 

Resimlerimiz günün hadiselerinden ve maçlarından birkaçını 
tesbit ediyor. Yukarıda: Ekonomi Bakanı Celal Bayar Tarı va
purunun güvertesinde kendisini teşyi eden deniz, va-

ingilterede 
Bir tabanca nasıl 
Satın ahnır? 

''Le Matin,, den: 
Silah ta~ıma usullerimizi değiştirir 

ve on beş senedenbcri lngilterede cari 
olan kanunu kabul edersek çok iyi o
lur. 

lngilterede ecnebi veya yerli bir ta 
banca almak istedıği zaman, kendi -
sinden, otun'ı.ğu mıntaka komiserin -
den verilmiş rir vesika isterler. 

Bu vesika şu şartlarda verilir. 
1 -- Vesika istiyen hiç bir suç 

işlememiş ve mahkum olmamışsa. 

2 - Ahlaki ve zihni mes'uliyeti mıi 
nakşa kabul etmezse. 

3 - Malını veya canını korumak 
mecburiyetinde olduğunu isbat eder
se. 

Bu şartlar doldurulduğu zaman \'eri 
Jen vesika beş şilin mukabilinde ve -
rilir ve ne nevi silah alabileceği tas
rih edilir. Vesika, üç sene ıçin mute· 
berdir ve yenilenmesi kabildir. Vesi -
kasız silah taşıyanlar ise ağır para ce
zasına hatta hapise bile mahkfım edi -
lirler. 

Netice: Londra <1i!ah ticaretinin er: 
az yapıldığı şeh irdir ve en az silah ta 
şıyan kimseler Londradadır. 

Niçin bu rejim Fransada da t:ıtbik 
edilmez? Bu hususta yapılan son e · 
mirname sadece kırtasiyecilikten iba
rettir. 

Pr. Char1es Richet 
"Petit • Pariaien,. den: 

Ajans haberleri geçen gün Fran. 
•anın ıanınmıf profesörlerinclen 
"Charles Richct,, in ölümünü bil • 
Jirdiler. Profeaörün hayatı ve eser 

leri hakkında yazılan fU makale • 
yi okuyucularımız hesabına alıyo • 
ruz: 

Charles Richet 1850 senesinde doğ
muştur. Kendisi hep "lnstitüt., ~za -
sından olan bir alimler ailesine men
suptu. Charles Riohet Paris tıp fa -
kültesinde fizyologi profesörü idi. O
radaki fikri mesaisi bugün klasik ol
muş olan bir higat ile tezahür etti. 
1914 senesinde profesör Richet fen 
akademisine girdi ve 1933 senesinde 
akademinin reisi oldu. 

Profesör bu bilyük müessesede bü
yük zekası ve herkese karşı göster -
diği müsamaha ile temayüz etti. En 
gülünç keşiflerd.: bulunduğunu iddia 
edenlere bile müsamaha ederdi ve: 
-- Biliyor musunuz, derdi, dü -

şündükçe bunlardan da istifade et -
menin kabil olduğu anlaşılır. 

Profesör Richefin yüksek mesaisi 
Fransız hududtlarını çoktan aşmı~tı 
ve 1913 senesinde Nobel mükafatı 

kendisine verilmişti. 
Profesör fizyologi ile olduğu ka -

dar havacılık ve ispirtizme ilimleri 
ile de meşguldü. Profesör tıp san'ati
ne de büyük hizmetlerde bulunmuş -
tur. ve keşfcottiği "anaphylaxie" ile 
birçok hastalıkların teşhislerini ko -
laylaştırmıştır. 

Profesör, Brezilyaya yaptığı bir se
yahatte. kuşların uçuşlarını tetkik et 
miş ve havacılık ilmi için büyük neti
celer çıkarmıştır. Böylece L. Breguet 
ile yapmış olduğu bir "helicoptere,. 
makina, havacılıkta bir hadise ol
muştur. O, esasen bundan otuz sene 
evvel mühendis Tahin ile buharla iş
ler bir tayyare de yapmıştı. 

Bu büyük alim, birçok kimseleri 
güldüren ispirtizme ile de meşgul <>
lurdu. Profesör glilenlere kızmaz, ha
vacılık için bulduklarının da bir za -
manlar tebessümlerle karşılandığını 

purculuk, liman, 
gözüküyor. Diğer 

miyeti üyelerinin 

deniz ticareti direktörlerile 
resimlerde de Şehitlikleri 
Edirnekapı şehitliklerindeki 

bir arada 
Imar Ce
gezisi ve 

söylerdi. 
Bu kısa sözlerden sonra, kaybe<li -

len profesörün kıymeti ve değeri hak
kında bir fikir edinmek kabildir. 

Roma misakında 
Avusturya ve 
Macaristan 

,'Le Journar' den: 
Viyanıada Avusturya Başbakanı ile 

Macar Dış lşleri Bakanının mülaka
tı haberini okuyunca insanın "Yine 
mi?" diyeceği geliyor, Vaziyet şu ki, 
bu görüşmeler pek sıktır, ve Avustur
ya kabinesinin bünyesinde Starhem· 
berg'in nüfuzu arttığındanberi böyle 
bir görüşmeğe lüzum vardı. 

llk bakışta, resmi tebliğde, samimi 
görüşmeler, siy.asi ufukların tetkiki, 
görüş birliği gibi basmakalıp sözler 
yoktur. Tebliğde sadece, ekonomik 
bağların sıkılaştırılmasından bahse
dilmektedir. 

Bununla beraber tebliğin birinci 
kısmı, günün en mühim meselesine 

temas ediyor. Teblie. Roma misakın-
. da, misakı imzalıyanların kendilerini 
müştereken atakadar eden meseleleri 
mümkün olduğu kadar siyasalarına 

uydurmak için alınan taahhüdü hatır
lıaıyor. Roma misakını imzalıyanlar 

sadece Avusturya ile Macaristan de
ğildir. Italya da vardır. İtalyanların 
Viyana elçisinin de görüşmelere işti

rak ettiği temin ediliyor. Bunu gizle
mek için meselenin Viyana ile Ber
lin arasında bir tavassuttan ibaret ol
duğu ileri sürülmektedir. Hakikatte 
Budapcşte ile Viyananın kafaları:ıda 
daha başka şeyler vardır. İtalyanın 
Roma misakında iki ortağı. zecri ted
birlere karşı açıktan açığa vaziyet al-

.. •• -·'$11KYF 

.. 
mağa kadar ileri gittiler. Ingilizler de 
bundan hiç memnun olmadılar. 

Versayı madde 
Madde yıkıyorlar 

''Matin'' den: 
V ersay muahedesinde şöyle bir mad 

de vardır: , 
"Almanyada, her silah için sa. 

lahiyetli zabitler yetiştirecek bi
rer askeri mekte.ote!. başka bir 
şey kalmıyacaktır. Bütün di.iier 
mektepler, askerlik akademileri 
ve cliğer askerlik miiesseseleri ta. 
mamen kaldrrrlacakt•r. Büyük er. 
kanı harbiye dağıtılacak ve her_ 
hangi bir fekilde yeniden kurula. 
mıyacaktır." 

Bu madde, bilhassa 1867 de ku
rulmuş olan Münihteki Bavyera As
kerlik Akademisi ile 1810 da Berlınrle 
kurulmuş olan akademi için yapılmış· 
tı. Alman Hükumeti zahiren itilaf 
devi etlerinin arzusunu yerine getirdi. 
Fakat hakikatte General Von Seeckt 
1919 da Versay muahedesinin bu 
maddesini bir biçimine getirerek, fi. 
len ortadan kaldırdı ve muahedenin 
müsaade etmiş olduğu yedi askeri 
mıntaka merkezinde. biribirinden 
yüksek birer erkanıharp kursu açtı . 
İtilaf devletleri buna itiraz ettiler ve 
uzun münakaşalardan sonra, Alman 
Hükumeti onlara hak verir gibi gö· 
ründü. Fakat hakikatte bu kurslar 
yavaş yavaş Berline nakledildi. Bu 
hadise, meşhur Moltke'nin dünyada 
yalnız Almanyada mevcut olduğunu 
iftiharla söylediği "Kriegs Akademie" 
nin yeniden kuruJuı>u demektir. 

Bugün, artık Almanya Harp Aka. 
demisi filen kurulmuştur ve geçen
lerde büyük merasimle, Piyade Gene
rali Liebmann'ın başkanlığı altında 
açılmıştır 

dünün Güneş - Be~iktaş ve diğer lig maçları gibi 
muhtelif maçlarından birkaç enteresan intibaı tesbit etmiş bulu· 
nuyor . 

Hasta Bir Kız 

Denizliden Cafer imzasile: 
"Hayatta bana yar olabileceği. 

ni tahmin ettiğim bir kızla tanıf. 
tım. His ve duygularımız kartılaf. 
tı, biribirimizi sevdik, fakat çok 
geçmeden yine bir tesadüf netice. 
si olarak bu kızın veremli. olduğu. 
nu öğrendim. Ayni zamanda anne. 
si hakkında da mide bulandırıcı 
birçok söz; İfİtlİm . Bu dedikodula
rın ne dereceye kadar doğru ol. 
duğunu bilmiyor tm. Fakat mesle. 
ğimin icabı hayatrmu bircok kı. 
sımlarını havası, suyu fe;,.a küçük 
yerlerde geçeceği. ıi biliyorum. Bu_ 
nu niçin çok sevdiğim bu kızla 
hayat arkadafltğı yapamıyacağı_ 
mı takdir ediyorum. Çünkü zen. 
gİn olmadığım için onu tedavi et. 
tiremiyeceğim, sonra da onun göz;. 
lerimin önünde mahrumiyetten 
erimesine de tah..mımül edemiye. 
ceğim. Bu sebeplerden dolayı ay. 
rılmağa karar Verdim. Fakat o, 
kendisinin hasta olduğunu bildiği. 
mi bilmiyor Bu kıza bildiklerimi 
ve düfüncelerimi münasip bir li. 
sanla anlatmak istiyorum. Siz; be. 
nim yerimde olsanız annesi hak. 

Ve Sev~ilisi . 
kında söylenenlere kulağını:ıı . f!• 
kar, hasta bi.r kızla e&Jlenir '"ısı .. 
niz, yokaa, her iki taraf için el! 
aynlğı mı münasip görürsünü:ı? • 

Biz sizin yerinizde o1sak, annesı 
hakkındaki dedikodu ile atakadar ol· 
mazdık. Onun hastalığını iyiden iyiye 
tahkik ederdik. Kendisine belli etrn.e• 
den, onu hazik bir doktora götüriır, 
başka bir arızadan şüpheleniyormu§ 
gibi muayene ettirir, sonra doktorun 
tavsiyesine göre hareket ederdik. şu; 
nu biliniz ki ciğerleri hücuma maru 

)en• 
kalmış, binlerce erkek ve kadın ev 

1 miş, çoluk cocuk sahibi olmuştu~; a; 
zadan eser kalmamıştır. Doktor b~rk ~ 
yıl tedavi tavsiye ederse bu tavsıye:J1 
başka bir arızasına inandırarak ona ıı· 
latır, böylece avuturduk. Ondan .~0il· 

·· luıı r<ı. onu unutup unutmıım:ık g~n ek 
zün bileceği bir iştir. Kendinizı ~~y~e
göstererek ona unutturmak ta guç 
ğildir . 

• Servet ve ~evgİ 
Mühürdardan Müjgan yazıyor: 

011 
' '28 yaşındayım. Bendet1 evi .. 

b •• .. L L • • • "l •• ıltlıT S 
yaş uyu."( u .rısı ı e uç Y l cid-
fiyorum . Son derece ağırbtJf ı • .,gi.. 
di, müne&Jver bir adam ol0!! ~cnJefl 
l . . . l .,uzu 
ımın z:engın o maması J d ~ ·ıJir. 

evlenmemize babam ra~ı . egı rcJe• 
Evlendiğim takdirde b~?ı . =~ylı'.İ· 
tinden mahrum edec.ı:ını 
yor. Ne yapayım?" Ser""et 

Kalbinizin dediğini y~pınız. nında 
içinde fakat rahatsız aıleler Y\adar 
fakir, fakat mesut aileler ne 
çoktur! •• 



-============================================TAN================================================:. 1 

I._ _M_E_R_A _K _L _ı _ş_E_Y_L_E_R __ I 
Niçin Kıskanırız? 

Ölümlerin, ayrıhklann, cinayet
Beşiktaş -Güneş n1açı normSJ lerin baş sebebi, bir hastahktlr 

oynandı 

Dünkü Maçlar 

şartlar içind Kıskançlığın Sebeplerini Düşünmek, Ekseriya 
Hakemin iyi idartBi ve bitaraflığı bu maçın samimi 
bir hava içinde oynanmasına büyük bir imil oldu Bu Hastalığın Ö nüne Geçebilir 

Knkançlıktan ne anlanz? Bu keli
menin ıirmiyeceti hangi facia ve 
hansd wk'a vardır? .. 

Bir arkadaı öbürünü kıskanır. Ko
ca karııını, karı kocasını kııkanır. 
Sevdalı iradeıile beraber ıevgiliıini 
bu dert yüzündeın kaybeder. Bu ha· 
talık birlettiriciden ziyade aymcıdır. 

Kııklnçhğın cemiyet hayatında bin 
l~rce tekillerde tezahürünü beşeriyet 
dünyanın kurulutundan beri ıördil ve 
daha görecek.. 

Kadmlann eberiai kıskançbği se• 
1 giıinin ilk tartı olarak ıtörürler. Bir

çok kadın aayabiliriz ki, kocalarını, 
aevdiklerini mahıu lmkaadıracak ve. 
aileler ararlar. Bazı kadmlar i~ er
lceiin harareti. 11cak kanlılığı lftakanç 
tıkla tamamlanır. 

Erkekler de kıskancbk husuıuncta 
lradmlara benzerler. Odamuda rahat 
rahat otururken, sokağa çıkmaıma 

j mü•ade verditimiz vevahut relmeai
ı n; beldedilimiz bir kadmın biraz ıe

cikmeanlden hemen huvlanıverip bin
bir veıveseve dUıımez miyiz? 

Hiç yoktan ıUpbelerle en mes'ut 
ıünlerimi&i feda etmez miyiz? 

~, .... ,.i .. ,. k•~·.. ~1ranchk1' ~bktor 
lar. Alimler. te,.biveciler mücadele et
miıler. hiç biri bu hiuin önilne r:eçe
bil,.cek ~arevi bulamamıslardır. Ame 
rikada son zamanlac'da talik davala
""'" etı••• .. • •,.•kit eı'e" bn hi,.•in nf'
Jerden doj?dufunu tetkik eden h;t' tuh 
doktoru. mUsahedelerini ve tetkikleri-

ICalai öniincle •.,art., mulıacim im ni bir makale ile hh1ba edivor. Ruh 
doktorunun aövleditine bakılırsa. bu 
hiı 15vle kolay kcılav önUne 2eçilebi
lecek ~bi birsev d•tlldir. Bu vazı. his 
aettftimis haMe sebeplerini bi" tflrlU 
tahlil edemedifimb en bUvUk bir der
ıff h'" ntb doktorunun atzından tek
rar açıyor ..• 

DOnkG ma~ların 
netlce lerl 

.....,.. .... iii:i;ftici dnreill 
Nab. Günet. Galatasaray mllr.ında den oynasaydı hem OJUD, daha 
;:-ıı. ... • iyi elemanı Melih- zevkli olacak ve b .. de uzun boy. 
a....:. ~da. Bunun için hilcum la Betiktat mclafilerinin , .. _ 
~· tlefitildik yapılmq " lnı toplan kolaylıkla brfılam••ala. 
w... c.ıaı Şefik n. Danit te sır. -· imkA- L-~-'-•-----L&-

.... ııli. ·- - .. .-.....,,.-.u. 
1.1~• Galatasaraylı Sadi Kanan cam8ı!!:' d-=ü~:!a~ ~=ıu:: 
~ etti. Hemen kaydedelim ki, fuurlu ve temiz bir oyun çıkardı. 

laiçblr kaate meydan verımi. Bu 011111 tanı da, ralibrtlerincle 
~ İJi •• bitaraf idareaile hake. haklı bir rol oynadı. 
~ Wr maçın, normal tartlar •e 
~ bir ha•• içinde op•nma. ' Şeref stadmda-
'-dt en mühim imil oJdufunu ıiN ki diğer maçlar 
. ltw Mitin ba"-Jerimis, 5ac1L Şeref ataclında, IÜDÜD ilk OJ'UDUt 

::.. din ,,aptıfl sibi, maçtan kaİ- F.....,..._.z ile BeylerlMyi ........_ 
da oJ'DIUlch. 

._._--; titizlik derec:ainde riayet ~ylilw, u.lilerind• bir 
~ tam bir bitarafblda idare derece da.. riluelc bir vasiyette 
~ olarJana, futbolümüzün olurMipl11irain OJW bhul et
~ • Galatasaray maçında oL 
~ ıilti, acmacak bir hale düt- .. k mecltmiyetinde kal•ııtar ve 
-Feeefi lteclibictir. maçı, 2 • t kaybelmİflerdir. 

h! .. _ a--ftan D--!L&a• -e Gu... lldaci IMÇJ Eyiip ile Vefa ara-
~· ,..... _,,... .. ., ... amcla ojnaadı, Vefalılar din, nalti 
~ fatltolcüleri de temiz bir OJUD. ve yorsan •ödldlymolardı. Bunun 
~~emin •azifeaini çok kolay. içindir ki, birinci devrecle biribiri. 
~ılar. Maç bqtan sonuna ka. ni mütealup, 2 sol Jiyerek devre. 
L::""•. liael •• heyecanlı oldu. Bek. yi, sıfıra karp iki ile mailip ola.. 
~ili sibi de daha tecril9eli •e rak bitirdiler. 
~ biqili oyunculardan terek- ikinci cleYNde, bir parça açılır 
~- Befiktapn 2 • t salebeai.. ıibi oldulana ela, ,.ı.. biyiik bir 

varlık ıcmenmetlil•. Maçın IODL 
~ ~ maçlar .,.. .. z Ye ai. aa dofru bir parça ..... clayanaa 
.&:~ olarak normal tartlar L hİI' ıol atuildiler •• 2 • t mailip 
~ OJ'JMUUl'aa, Günet takımmm ol.fular. 
~ '-netli rakipleri kartıamcla bi. EyüWia s-v ....... -vm. 
~ ... 2 sll»i farkb bir mailUbiyete ~ 90lı ıuurla, ~ W.. 
..,_,.ecelini ıöatercli. etti •• salibiJett• en büyük &mil 
... dnre ile ikinci devrenin bat- oldu. 

~~ laammda umamiyetle Be. 
ar bakim •aziyette oynadı

....:.__lana rafın• Ginet müdafaa. 
~ canla, batla çalıf!ll .... kendi. 
~ ancak birinci deYl'eDİa IOIL 

~ doira •• ikinci devrenin bq 
~ iki pi 7apmak fırsatım 

... bic ........... S..iktat yaptıfı ıoL 

..._ ~ müdafileri ile kaleciai.. 
~irile anlapmamau rol 

Fenerbahçe stadın
daki tn a ç 1 a. r 

Dün Fenenahçe, atachacla, ilk 
lik maçı olarak, ildnci kiİlned• 
Haliç ile Sümer Spor kUfılqa.. 
cakb. Fakat Ha1iciD aabaya Çak. 
mMDa11 la..U.e Sümer Spor bük. 
men salip illa edildi. 

ikinci maçı Bej-koa ile Sile,...._ 
niye araam•a oynandL Uk aaçla. 
nam baımdaa itiltann, talihaiz o. 

yunlar çıkaran Beykoz diln de bu. 
nun kurbanı oldu ve maçı ancak 
beraberlikle bitirebildi. Bunda; Sü 
leymaniyenin ıenç kalecİIİDİD çok 
mühim teairi nrdı. 

Oçüncii maçı Fenerbahçe ile HL 
ili arunacla huıuai bir maç oynan.. Xıskanchkta y.ve"'i" 

~:a~r.•~K~~J.--rtir 
eh. San 1 

M 
kikalarmcla hakimiyeti ele alan 
Fenerliler '4Nnu maem sonuna ka. 
dar de.am ettirebildiler •• maçı 
4 • 1 kazandılar. ' 

Galatasaray - Tri
kolor maçı 

Dün Tabim ıtadyomunda, Ro. 
manyanm en iyi talumlarmdan bL 
ri olan Trikolor taluml ile, ikinci 
maçı Galatasaray oynadı. Maç iki 
takmam berabere k~au ile neti. 
celeıadi. 

Askeri liselerin 
idman şenlikleri 

Bir a,..lanberi Kuanpqa Ala. 
mn4a devam etmekte olan aüel li. 
aeler araamclaki Handbol maçları. 
nm birinci fikiatürii ıeçen hafta 
bitmittir. Dün hakem Zekinin ida. 
resinde Kuleli ve Deniz Gedikli 
maçı ile ikinci fikiatüre bqlaıunıt
tır. Maç bir buçukta batlamıttır. 
Oyuna hakim bir vaziyette bqla. 
ıran Kuleli haaclholcüleri neticede 
10. 2 ıibi büyük bir farkla De.. 
niz ıedildlaini yenmiılerdir. 

Bqlaqıçtanberi ıalihiyeti kim. 
Mye •enniyea Kaleli handbolcüle.. 
ri yine bıralana•qlardır. 

ikinci maç Maltepe ile Deniz li. 
MIİ anamda olacakb. Fakat De. 
niz liıeıinin oyunculan eksik oldu. 
fundan .... ,.. çwlmla•ıılardlJ' . 

Maltepe hükmen ıalip addediL 
.... tir. 

huki ~bnrl' da a tlvade efioet 
ifad,. eden bir hi"tir. Kıalamcbkta her 
halde sevilenin di.i11finctl'h,den ziyade 
ıev,.nin ecroizmi hilrimdir. 

tcteali•tler inanmııyaba;rler, fakat 
kıalranclık tamami1e tabir bir histir. 
Bu biıı vılnrz lnıuın1ııırda df'iYil, haıy· 
vanlarde. ltu"larda hile vardır. 

F.vimfzde he"ledH~i..,iz bir cift kö
pek bili- b;ribirini mUthl• ıurf'tte kı's
lrıın'I'. ~inni ıeverk,.n, öbilrU de gelip 
si7."en iltifat ı':lenir. 

KuıJarın r;ftlf'ttme ,.ııım11n111rmdıılri 
kısbtnrhh müthiııti". ll'"kek ku• disi
sini belki hircok e .. 1r,.k1ere rutıip ol -
mıtvan hir hm•111. "idd,-+11" k'l'k•nrr. 

P••ltoloU ""1'tor1afl a,,1,. ln"kanclık 
hastalan tHbit etmi"lerctir ki. artlk 
h"vatta Oflla"'1lt mes'ut otmalanna im 
kin voktur. 'Runlann icleri o kadar 
aönmU.ı. aıu•dl"t bvn,.1r1an o ka~ar ku 
rumustur ki. mütemıııdi ve mU+hiı bir 
•ilnh,.nin ,.~İci rzf'Tnbmdan b;ı•ka bir 
,ev hiaaed,.mez olm11•1ııırdrr. 'Rn ha• 
tıthJ.a tı'tn1ııı"lıtnn. lrw•k11nclr1r •rfi'l'1n
den ıevdikterinf vurdıtklan. öMffri'Uk 
ll"fi ıf,. h,.r vf\n teııht• otun•n VJılr'ılaT'
ıfııınd•T'. Anr•k hu eihl vak'•1ıar cturuo 
dunn·ken vilrııde t'l"1"n hldiıel•"den 
1""9'l11mrnr.ah ;cin hunht"'ft nc'1,o1,,. 
jile bRlamAan ne Kft>1 tesiTle" altında 
vn,. ••• bulduiunu tetkik mecburiyeti 
vardır. 

hv:.n 1"ov~nrhk 
tfTat det'~ede lmabne1'k ,.,.,,. d

yade çocukken baflavan bir histir. 
R f 1 lı R • 11 ,. hf.,ei-t 6PTHtn ,.1no +a 
mekteote. •POrlaırtbı baııka cocuk1ar ta 
rafmdan bu lnnlardan dolayı daimi 
t.: .. ••tn,.,. ... """'""" kttla"l&" hü...U-

BI L DIRI K LER 
\ 

dUkleri vakit bu lnzalan kıvbetaeler 
bile ..ırine bu onlarda ıönmeı: bir tesir 

------------- bınkm1' UVT1abi1ir. Ban l1'T%81a .. var 
Ankara Altmıorcla ldmua Yurdundan : 

1 - Yiırdamuwı kütük ve kayıt def
terleri yenilenecetinden yardamıula ilii1i 
bütün üyelerin 15-12.935 elen 15·1·936 sü
nil •lqemma kadar birw adet fototrafla 
senel tekreterlite batvvmaıan rica ola
nar. Ba müddet icinde milncaat etmeyen
lerin ka7dı silinecektir. ~~ dnrecleki 101 İM Şerefin 

41.i: dael •• tutulmaz a.ir fiitü oL 

..._. dnrenin on dakika kam 

0yaa Puna Atbiı Yedili Calibi. Berabe.. Mat. 

dır ki. cocuk bUvüdUkce kendilitinden 
yahut kilelik bir amf'livat neticesi ko., 
laylıkla kaybolur. Şa•ı bakmak ve D
ire bunlar araamdad'"· Maamafih ço. 
cukla bOvilven kendi kendine dvene
memezlik hi"'ıi o kadar derin kök ul
mttbr ki bedeni lnzanın nihavet bul
ması ile. ce~ bU.bUtiln unutmuı de
p1dir. 

Bu «ibi ıeneler daha lrilcUk va11ta. 
16 ile 20 araamda. urf bu kendini ldl
cülr 2Brmek ve bunun doturduiu lm
lrançhk yUzünden qk cinayeti ifleme 
le nJvım hir hale relirleT. 

::.. .... a•pç lmmı dlfllldald 31 

~ ~ ..... ~.a:-;:..;.e.:::. 
~ .llatlumt olan Güaetlilerin 
~ilepçti • 
..... ~ ortalarma doira Ke. 
'R:! ~ 31 metreden çok ani çek 
,. .... fiti• Betildat kalecİIİai 
,_,.-......... topa ancak parmak 
~ ............. ya yet:İfeltil• 
;,.""'11111 ... Ali .. tüth ... ile biL 

.Wolamach. 

F........_ 
GiDet 
Anadoha 
Betiktat 
Vefa 
lat. Spor 
Galatuarq 
Eyip 
Topkapı 
Beykos 
SüleymaaİJ'e 
Milli 

4 12 
1 11 • tt 
3 • • • 1 9 
3 8 
1 8 
1 8 
1 8 

1 7 
2 4 

yet 
24 2 4 
ti to 3 
7 tt 2 

ti t 3 
t2 ti .ı • t3 
ti 3 2 • ti t 

7 11 l 
3 19 t 

1 20 -3 • ı 

... --2 

1 

1 
t 
t 
l 

2 

libiyet 

2 
t -
2 
t 

3 
3 
1 
3 
t 

Bu gfbl cinavetJeri hakiki bir aıkll 
atfetmek bllvilk bir ftfthtbktır. Ek
eerift sevdikleri lnslar ltendi va•la -
nnda. yahut daha lrUçOk Vltlta oldu
tu lein. her Ud taraf ta ant bir heve
can telirile ne vaovldamu bilmes bir 
bale 1relerek bayatlarmm eonUM ka
dar piıman ol8C'klan feci bir it itle
mit olurlar. 

/ 

• 
Namus yolunda cinayet 

Bundan batb .. namue yolunda ci
nayetler" de köldl kıabnçhkta oldu. 
tu için, tetkike deter bir mahiyet ar
zetmelrtedir. Maaınafih bunda da yineı 
çocukça bir dUfUnce bikimdir. Biyo
lojik mahiyette ve cins! kıakançhk ite 
i&zeti nefis meaeleıinin biribirine b
n,tmlma11 ile hlsıl olan bu vaziyet· 
terde biraz da romantik bir ruh ve 
ı:ncenin bir erkeğin malı olduftma 
dair eskiden kalma bir inanç ta rol 
ovnııt" Ha1'-"1'1 "ıu dUaUnce hakikaten 
yanl11trr. <;Onldl namus deailen ~. 
inaanm lrendtnde mevcut ve bukaa
na devir ve tevdi o1unamıva~ bir ffte
aeledir. Namusu emvali menlble san-

'"". h~·ct+.'81ııtıln ... bir sev 
df' f........_tsJ~o elma-

laa"9kl 41e*it aae11k 

,.;" ""''""'""'·· ,llivr .. Wf'f\C. 1'•1rt1rat 1'•1 
de int bir tehevvürün Vf" kT"kanclrlc 
hevecanmrn 1n1rb:ıınr oh•'"Bk cinıvet iş 
lemi• ttRvrlabilir. Cok vU7.el vr. sevim
li bir kııdm nicin kıslta"11rr?. Bu min
v,.1 n~~· hin1ercl" misal crett""elr b· 
bi1"ir. 'F•k•t bun110ra mıııkul bi" cevao 
,,,.,.,,ak imki'111r"•r. t"f\nkQ bu rihi 
hıll•r"e kTskandrk . .,.dece ve ınc,.k 
'""li hi" "••tttlrfm Arazından ba•Jra 
biqey değildir. 

Tl'wc:lrsanr knr:a1=1r 
Kamını. çocuklanm hızla sevdi -

~: ....... ""''""" ~•lr•"•" 1rnr•1ı" vııır~'T . 
Seh-1": Bn koca h~""" daha kentfiıi 
çocuktur. K•nımm bHttln muhabbet 
ve askına m81ttactn'. Onu bMb1m1e 
pav1a'8Jllıvacak kadar ana teflratin• 
mühtac; bir çocuktur. 
Kocaaınm 8lmU. kansını kı"kanan 

kadmlar vardır. Bu kısbnch~ se
bebini ara•tıracak oluriak. aldUiiJ i -
cin hic bir vakit öc atmak fttsatmı bu
lammcatı. bir rakıöf lmlranmak ta 
~eri bir hiıtir, demekten batlra ça
re yoktur. 

Hem~ire k1ıı:ks.nch~ 
Biribirini candan aeyen iki hemsire 

arısında. on bq. on alb .....,. 2elhı
ce. müthi• bir kıskançlık ba~lıyor. Se
ı..hf iki•; ~- •"'k cır""'" cocuklıırtn ali 
kaıımı celbetmek çalma varmtl'lar ve 
birih•rine r&kip varivetf" dfl,.mHRler -
"i" "R11 rekabet hl"lki mü"+.kbel knca. 
bl"lki de. m11V11ffaJnv'"t"iır1ikten doJ,ae 
bi .. hiRtir. Fakat herh•lde tJCkt1 ft1'1r.ııri 
le kıskançlıktan batkl biqey def11dir. 

B~ıı:ka k1!11;kanchklRr 
KarmnJ baııkl hir erkrfe çok nbik 

davrand' diye kıskanan kocayaı velin
ce. va öbUr erkek ptraea ona faiktir. 
yahut ta ktıbnan erkek öbürüne na. 
F-aran daha ibtlvar. daha c;irkindir. 
V11hut ta çocukluktan kalma kendini 
kUcUk r&rme. kendine cUvenememek 
hi"lerile malOldUr. 
Kocaamı doetlanndan. ava mera kın -
dan. yahut apor yaptığı itin lmkanan 
kadının bu biui ıırf tahakküm arru
aundan ıelir. Bayle bir kadm ekseriya 
kocaanun bütün ruhunu. iftiyaklannı, 
heyecanJannı dolduramıyacatı için 
mlnamca bir kıskançlık gösterir. Bu 
bHançlık qlrbn dofmu. Daha d
yade bi~olmak arzularının bir ifa
desidir • 

N~ce 
Bu milallerden çıkan inana ıudur: 

Kııbnçlrk muhtelif ~Jdllerde tenbUr 
ediyor: Bu tesabilrler de muhtelif a
millerin vilcude ıetirdifi akailllmel -
lerdir. Kıskanmak muhakkak surette 
ruhi tesirlerden. lmillerden doğar. Ja 
san Jmkanabilmek için benliği teh
dit altında bulunmalıdır. Zedelenen 

benlik butalanır. Bayle bir butabp 
tutulan iuamn rahat yapmaauıa im
irin rırtur. Mütemadi bir korku vtt 
kısbnçbk içinde yapyan liıunm da 
müzminleşen bu baıtahktan ilelebn 
ıztırap çekeceği tabiidir. Krabnçlık, 
hiddet, korku ıibi heyecani hisler ka
nımıza fasla Adrenalin aeYkederler. 
Bu fazla Adrenalin bizi ideta aarhot 
eder. Hialerimiz o kadar pddetlenir 
ki ne yaptığımızı bilmez bir bale ıeU· 
riz. Beyle derin beyecanlatdaıı bçm
mak sıhhat bakımından aon derece f&• 
yanı arsudur. 

Maeıufih kıtbnçhpı tabii bir bil 
oldufuni ve bu histen bçmamu:a im
kin olmadığına ıBre, bu histen fazla 
mutazamr olanlara yecine tavsiye •u 
olabilir: Kıska.Yıl Jrutll it bunut9e 
beplerini serin bir kanla muhakeme .... -
niz. birçok 
dan kurtulmalı: kabildir. 

Deniz konferansı 
[DeniZ' konferanamm deniz si.. 

lihlamu maimi bir had üz.mele 
tutacak ve bir zırhlı yanp helL 
undan dünyayı kurtaracak bir ne. 
ticeye •arması ihtimalimi sün ıeç. 
tikçe azalıyor. Franaanm yeni urla 
lı planından dolan eadite klfi reL 
miyormut sibi lnsiliz sueteleri 
de lncilterenin yeni bqtan Iİrife. 
celi dehtetli ailihlanmumdan bala 
aetmektedirler. Banan Japoayaya 
ka...- bir blöf ot.uı ihtimali oldu. 
ta kam yarm INr haıkiJrat olınau 
ihtimali de vardlJ'.) 

Tokyo, 8 A.A - Rengo Ajan11n
dan : Deniz konferanımm açılması 
münasebetiyle Deniz Bakanı Amiral 
Asami, ıazetecilere beyanatta bulu
narak Japon ıiyauının başlıca pye
ıinin tealihat için müıterek bir baJ 
ve aynı zamanda bir ademi tecavu, 
havaaı ihdasını ihtiva edecek hakiki 
bir ıillhları bırakma planı ile ciun
da ıulb ve refahı temin etmek oldu· 
iunu söylemiştir. 

Amerika ile Japon
ya uzlaşanuyacaklar 

Londrı, 8 A.A - Deniz konferfn· 
sının açılıtınclan evvel Japon ve A
merikan heyetleriyle teınuta bulu· 
nanlırdan alınan bazı haberler, her 
iki memleketin ailih adedi noktatna
zarından, fikir ihtillfı beıledlkledm 
teyit etmektedir . 

Yeni İnailiz in
şaat proeramı 

Londra, 4 Kinunuevvel - Financi. 
al Nevea te Britanyanın yeni ıilih· 
lanmaıında'll bahseden bir makale ae
riıi çıkmata bqlamıftır. 

Buna nazaran lnıiltere bava ve de
niz kuvvetlerini bUyOltmek için f1I 
procramı teabit etmiıtir: 

1 - Denis kuvvetleri: 
ônUmflzdeki beş aene içinde yedi 

battı harp ıemiıi. Mevcut kruvu6r 
propammdan hariç olarak yirmi bG
yük kruvadr. 

(Bunlmfm yanır aaprf 10.000 ton
luk olacaktır. 8/ 8 pulluk toplarla tec. 
bb edileceklerdir.] 

Elli muhrip ve yirmi tahtelbahir. 
Z - Havı kuvvetleri. 
HUkilmetin niyeti 1937 senesine 

kadar aıkert bombardıman tayyarele· 
rinin sayıırnı 1.500 e çıkarmaktır. 

Kara ordusu bakkmda pı:ete hiç
bir rakam vermiyor. Yalnız ordu mev 
cudunun çopltılmaunclan ve motör
lettirme telmilinla lnldpfmdan bah· 
•eliyor. 
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1NC1R PlY ASASI 

Ege incir leri Üzerine Ya
p ı la n Muamele Fazla l aştı 

, 
İç piyasalarda : 

Ege mıntakasmda son hafta içinde 
incir piyasası eski sağlamlığını mu
hafaza etmiştir. Yapılan muameleler 
evvelki haftanınkinden daha fazla ol
makla beraber fiyatlarda değişiklik 
yoktur. 

Son fiyatlar şu suretlcdir: 
Süzme 11 - 19 kuruş 
Elleme 8.50 - 14 

" Paçal 6,375-10 
" Naturel 8 - 8 ,. 

Hurda 4,75 - 7,75 ,, 

Bu sene mevsim başlangıcı olan 25 
'.A~ustos 1935 tarihinden 20 _ 11 - 35 
akşamına kadar İzmir borsasında sa
tılan incir miktarı 193.610 cuval incir 
ve 13. 7 33 çuval hurda olmak üzere 
207.343 çuval yani 24,051,568 kiloyu 
bulmuştur 

Yine bu sene mevsim başlangıcın
dan 16 - 11 • 935 akşamına kadar tz 
mir limanından ihraç edilen incir mik
tarı - hurda hariç olmak üzere -
ülkelere taksim suretile aşağıda gös
terilmiştir: 

Gittiği ülke Kilo 

Almanya 
!ngiltere 
Fransa 
ltalya 
Belçika 

Amerika 
İsveç 
Mısır 
Hollanda 
Norvec 
Macar.is tan 

Lehistan 
Fenlandiya 
Arjantin 

9.137.932 
6.927.527 
4.62Q7r;'i 

1.530.656 
1.156.057 
1.066. 785 

955.087 
570.905 
549.886 
516.567 
132.862 
85.737 
52.663 
44.294 

Tiftik Üzerine 
Muamele 

Ecnebi alıcılar, satıcılar
la temas haline girdiler 

iÇ PIY ASALAR DA: 

İstanbul tiftik piyasasında son haf
ta içinde önemli muameleler olma
makla beraber ecnebi alıcılardan bazı
ları Türkofis delaletile satıcılarla te
masa getirilmiştir. Anlaşıldığına göre 
Eradford piyasası ile İstanbul piyasa
sr arasında 2 peni kadar bir fiyat far
kı bulunmaktadır. 

Son hafta içinde 400 balya Ka~t::i

monu malı kilosu 78 kuruştan ve 150 
balya kadar da deri malı 61 kuruştan 

muamele gör:nüştür. 

DIŞ PIY ASALARDA: 

Hahburg tiftik piyasası son hafta 
içinde durgun geçmiştir. Bununla be
raber Alman firmalarının İstanbul pi
yasasından mubayaada bulundukları 

bildirilmektedir. lstanbuldan 100 ki
lo başına cif Hamburg olmak üzere 
yapılan teklifler Türk lirası ile :töyle
dir: 

Oğlak: 89; Kastamonu 87; Kara
hisar (!.) 86; Karahisar (II.) 83; 

Tosya 80; Ankara 77; Yellov (1.) 70; 
Yellov (II.) 68. 

No. 25 

MORIS LOBLAN 

- Korkmuyorsunuz ya 1 
Kadın omuzlarını silkti. Fakat ar

tık gülmüyordu. Yüzüne eski sol
gunluğu gelmişti. 

Bir antişambr. Karşıda iki kapr. 
Nikol &ağdaki kapıyı gösterdi ve 

fısıldadı: 

Burada uyuyor. 
Soldaki kapıyı yavaşça araladı. 

Dört sandalye · ve bir yazıhaneden 
ibaret fakirane mobilyası vardı. Du
varda bitişik odaya açılan pencer0 m
si bir delik açılmış ve üzerine de bir 
perde gerilmişti.. 

Perdeyi hafifçe araladı, içeriye 
baktı ve genç kadına da i~ret etti. 

Karşı duvardaki aynadan, kanapc 
üzerine uzanmış bir adamın bacak
ları görünüyordu. Nikol kadının ku
lağına iğildi: 

- Siz burada bekleyiniz, dedi, en 
hafif bir hareket olursa bana haber 
veriniz. 

Ellerinden birine dokundu. Buz ke 
silmişti. 

Genç kadrnm şimdi uyuyan adama 
dikilen gözleri ateş gibi yanıyordu. 
Viktor yazıhaneye doğru gitti. Dola
bının kapağını açmak için bir müd-

Avust.ırya 
Rusya 
Yugoslavya 
İsviçre • 
Es ton ya 
Litvanya 
Suriye 
Romanya 
Filistin 
Meksika 
Yunanistan 

36.691 
30.596 

5.792 
5.200 
4.880 
3.484 
2.479 

2.250 
2.085 
1.060 

15 

Yekun 27.450.818 

Drs pi vasalarda · 
!skenderiye piyasasında son hafta 

icindc incir üzerine oldukça hararet
li muameleler olmuştur. Fiyatlar vük
selmektedir. Son fiyat durumu Mısır 
kuruşu 'hesabile ve okka: 

Sellofan 5 - 6; bağlama 4 - 4,5; lo
ku"" 3,5 - 3,8; pa<'al 3 _ 3.5. 

ltalyada son hafta içinde İzmir rna
h üzerine iş olmamıştır. ltalya yerli 
malından bir miktar M ünihe gönde
rilmiş ise de tamamen satılamarnıştır. 
1ç piyasada değişiklik yoktur. Fiyat
lar kental ve liret olarak aşağıdaki 
şekildedir: 

Kalamata ufak dizi 100-110 
Kalamata hurda 85-88 
Yerli Agropoli birinci 170-20'.l 
Yerli Agropoli ikinci 135-170 
Yerli bademle doldurulmuş .ı 80-2 l O 
Fırmlanmrs 120-130 
Almanyada Türk incirleri piyasası 

son hafta icinde de sağlamlığını mu
hafaza etmiştir. İzmir ihracatc;Iları 
kilosu 68-70 tanelik ekstrissima ce
nuin incirler için 100 kilo başına cif 
'F-T:\rnhurg gecen haft:ının 13 . .'iO _ 14 
Türk lirasına mukabil bu hafta en az 
14 Türk lirası istemişlerdir. 

Yün ve Yapak 
Piyasaları 

K a r s mmtakasında 
hararetli satışlar oldu 

iÇ PiYASALAR DA: 

!stanbuld.a son -hafta içinde yapak 
piyasası durgun geçmiş ve mu3mele 
olmam•ştır. İstanbul piyasası ıı .. ars1-
ulusal piyasa fiyatları arasındaki fark 
tiftikten daha fazla olduğu söylen
mektedir. 

Kars mmtakasında: Son hafta için
de bilhassa Erzurumda yün üzerine 
hararetli alış verişler yapıldığt bildi
rilmektedir. Fiyatlar 37-38 kuruştur'. 

DIŞ PiYASALARDA: 
İtalyan yün piyasasında evvelki 

haftaya nazaran son günlerde önemli 
bir değişiklik olduğu bildirilmemiştir. 
Fiyatlar geçen haftanın aynidir:. 

Köstence yoli "le 
Yapllan ihracat 

Köstence yoliyle ihracatımız de· 
vam ediyor. Mallar, bu yola daha u
cuza gitmektedir. Bu münasebetle 
dün de Köstence yoliyle Polonya bir 
miktar fındık ve Almanyaya da tütün 
gönderilmiştir. İhracat işlerinde yo
lun kısalığı da göz önünde tutulmak
ta ve Köstence yolu bu cihetten de 
tercih edilmektedir. 

det µğraştı ve nihayet açtı. Birçok 
çekmeceler.. Hepsini altüst etti. En 
nihayet çekmeceden bir kağıda sanı. 
mış bileziği bulup çıkardı 

O esnada bitişik odada hafif bir 
tıkırtı oldu. Yere düşen bir şeyin çı
kardığı tıkırtı gibi .. 

Aleksandra perdeyi kapattı. Adeta 
sallanıyordu. Ni-kol hemen yanına 
geldi. Kadın kekeliyordu : 

- Kımıldadı .. Uyanıyor. 
Nikol elini tabancasına götürdü. O 

zaman genç kadın, bileğinden tuttu: 
- Sakın! dedi, deli misiniz? Bunu 

yapmayınrz 1 
Nikol, eliyle kadının ağzını kapat

tı: 

- Susunuz, dinleyiniz. 
Kulak verdiler. Tıkırtı gürültü 

kesilmişti. Uyuyan adamın' horultusu 
eski ahengini bulmuştu. 

Nikol, kadını dışarıya doğru çekti. 
Ya.,..aş adımlarla çıktılar. Kapıyı ka
pattıkları zaman her halde orada beş 
dakikadan faial kalmaqllşlardı. 

Aleksand:rıa aşağıda geniş bir nefes 
aldı ve çökmüşe benziyen uzun hrı
yunu doğrultarak, sükQnetle yürüdü. 
Otomobile · bindiği zaman. bir r . 
siyon hasıl oldu. Kolları katılaştı, 
yüzü takallüs etti. Neredeyse ağlıya
cak gibiydi. Halbuki asabi gül
dü. Bu gülüş sinirlerini gevşetti. 

Kadın bu suretle kendisini topla
yınca, Nikol bileziği gösterdi. Alek
sandra: 

BORSA VE PiYASA 

7 Birincikanun Cumartesi 

PARA BORSASI 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransız Frangı 
20 Liret 
20 Belçika Frangı 
20 Drahmi 
20 İsvıçre fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avusturya şilin • 
Mark 
Zloti 
Pengo 
20 Ley 
Leva 
20 Dinar 
Yen 
İsveç kuronu 
Altın 
Mec;diye 
Banknot 

Alış Satı~ 

618 
124.-

166 
165,-
82.-
22-

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

940.
S:!,50 

236.-

621 
126.-

168 
170,-
84.-
23.50 

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

942.-
53.-

237.-

Çekler 

YUN 
Yıkanmış (güz) 61.20 

BEYAZ PEYNİR 
Tam yağlı 23.-
Yarım yailı -.-
Yağsız 

KASAR PEYNİRİ 
Yağlı 51.-
Yağsız 

ZEYTİNYAGI 
Ekstra 
1 inci yemeklik 
2 inci yemeklik 
Sabunluk -.-

NEBATİ YAG 
Pamuk tasfiye 30.-
Susam tasfiye 32,20 
Bezir pişmiş -.-

Ekstra 
Ekstra 
1 inci yumıı. 
1 inci sert 

UN 
-.-

72 k. 8,25 
7.80 

BORSA DIŞI 

ÇAY 

Paris üzerine 
lngiliz lirası 
Dolar 

12,06 
619.-

0,79.45.-
9,!IB,52 
4.70.10 
2,45,47 

1 Cava 
Çin 
Hindia 
Seylan 

(Kilogram heaabiledir) 
Kş . S. 
260,-

K$. S 
360,-
-.-Liret 

Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekosfovya kuronu 
Avusturya 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çcrnovets 
İsveç kuronu 

İş Bankası Mil. 
" N. 
., ., H. 
Anadolu % 60 

" % 100 
$irketihayriye 
Tramvay 
Bomonti-N ektar 
Terkos 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 

Telefon 
İttihat Değirmencilik 
Şark Merkez Eczanesi 

64.42.36 
1,17,25 

19.20,63 
4.23.75 
1,97,62 
4.21.-
4,51,40 

63.77,55 
34.96.33 

2,73.30 
10.98 

3,12,25 

Es h am 
95,-

9.75 
9.85 

26,30 
42,50 
15.-
23.-

8,30 
14.50 

2,20,-
9,15 

64.-
23.-

8,50 
9,40 
4,20 

T a h vilat 
Rıhtım Kupon kesilf 10.-
Anadolu I ve Il 43.90 

,. ili Kuron ke5ik 42.SO 
Anad9lu mı.imessil 47.20 

İstikrazlar 
Türk Borcu I 

,. ,, II 
,, ,, III 

İstikrazi dahili 
Ergani 

• 
25.80 
23.90 
24.10 
95.-
95.-

ZAHiRE BORSASI 

-.-
285.-
265,-

DF.MİR VE ENV Al 
(Kilogram beaabil~dir) 

Kş. S. 
Camlık, köşebent 
Dörtköşe. lima. yuva. 
Mıhltk, silme 
Potrel 
S yah çember 
Yuvarlak (6 mm. ve aşağı 

,, ,. (oluklu) 
Siyah uç 
Karfiçe 
Çinko ----

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

DERİ "İşlenmiş,, 
(Kilocram heaabiledir) 

Köaele 

Sıfır 

M~nda 

Elvan 

" Beyaz çekme 

" S11hti;ran 

Elvan 
il 

Beyaz 

I 
II 
1 

II 

I ad 
IJ " 
I " 

II ., 

l " 
II " 
1 " 

II " 

KİTRE 

~ •. s. 
120,-
105,-
115,-
100,-

60,-
40,
so.-
35,-

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

(Kiloıram heaabiledir) 

350,-
360,-

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

16,50 
12,50 
12,25 
28,-

Rş. S 
150,-
125,-
125,-
110,-

85,-
45.-
90.-
45,-

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

Kş. S. Kş. S. 
Fi yor 
Beyaz 

Pi;anto 
Şarı 
Galo 
Çamurlu 

I 
lI 

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

PATATES 
(Kilogram lıeaabil"dir) 

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

İstanbul Tecim ve Zahire Bors,nında 
dün muamele gören maddeler şunlardır: Kaba 

Kş. S. Kş. S 
5,50 67.-

6,-
5.-ARPA Ekstra - Ekstra 4,50 

Ekstra 3,50 
Cinsi Ks.P. 

Y rnlik çuvallı 
Miktarı K~. S. Kı. S. 

Sert 
Yumuşak 
Ekstra 
Çavdar 

İç sivri 
Kabuklu 

İç 
Kabuklu 

Oğlak 

Trakya 

BUGDAY 
6.15 
-.-
-.-

5.ıs 

FINDIK 

52.20 
-.-

C EV 1 Z 
-.--.-

TİFTİK 

-.-
YAPAK 

-.-

- Çok güzel, dedi, pırlantalar 
muhteşem. İyi bir iş yaptınız, tebrik 
ederim. 

Sesi müstehziyane idi. Nikol kadı· 
nın birdenbire kendisinden cok uzak
laşmış olduğunu hissetti. Af eksandra 
büsbütün yabancı, hatta düşman ke
silmiııti. 

Bir işaretle Nikolden durmasını ri
ca etti. Hiçbir söz söylemeden indi. 
ilerde başka bir taksiye binerek yolu
na devam etti. 

Nikol, otomobili ile geldiği eski ma 
halleye döndü. Büyük avluyu geçti. 
F merdivenlerini ~ıktı. Beşinci kata 
vardığı zaman, kapıyı çaldı. 

Dostu müfettiş Larmona kapıyı aç
tı. 

Nikol dediki: 
- Bravo Larmona, komediyi iyi oy 

rıadık. Ama da deliksiz uyuyorsun 
ha .. Sonra apartımanın bu küçük ko -
metli için pek muvafıktı. Fakat bir 
takırtı oldu. Neydi o? 

- Aksilik işte 1 Monoklum düştü. 
- Az kalsın, kafana bir kurşun 

gönderiyordum. Kadın hemen bileği -
me yapıştı. O kadar ki, &eni uyandır 
mağı bile göze aldığı anlaşılıyordu. 
·- Şu halde cinayet istemiyor de -

mek. 
- Yeter ki, Vojirar sokağının hatı

rasından tedehhüş etmiş olmasın. 
- Öyle mi zannediyorsunuz.? 

SABUN 
(Kiloınm lıeaabiledir) 

Zeytinyağmdan I 
n 

Pirina ·~ağından 

Kş. S. 
24,50 -.--.-

SADEYAG 
(Kilo.ram heaabiledir) 

Urfa Taze I 
" ,, lI 

Mardin. Diarbekir ve ayarı 
Er:ı:urum, Kars erinmiş taze 
Erzurum, Kars erinmcmııı taze 
V cjetaJin Yerli 
Trabzon Taze 

Kş. S 
25.50 
23.50 
18,-

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

- Ben hiçbir şey zannetmem, ben 
bu kadının karakt~ri hakkında hala 
kat'i kararımı vermiş değilim. Fakat 
ikimiz suç ortağı olduk ya .. Ben de öv 
le istiyordum. Onu buraya getirmek 
le, maksadıma yaklaştırmış oluyorum. 
Ganimetten kendisine hisse vaadede 
cektim. Yapamadım. Al, şu bileziği .. 
Ödünç veren kuyumcuya da teşekkür 
et. 

Keıııhrkte Nikol yenıektPn evvel o 
dasında oturuyordu. Telefon caldı. 
Llrmona diyordu ki: -

- Gözünü aç, galiba müfettiş Mo -
J~n lngilizin nereye saklandığını ha 
ber almış. Bir şeyler hazırlanıyor. Ben 
sana haber verdim. 

-3-

Nikol endişeli idi. intihap etti~i yol 
da son derece ihtiyat ve basiret gös -
termesi lazrmgeliyordu. Yoksa çete en 
hafif bir şey sezse, çil yavrusu gibi 
dağılır ve mukabil tedbirlerini alırdı. 

Halbuki Moleonun ihtiyatla hare -
ket etmesine hiç ihtiyacı yoktu. izi 
buldu mu, doğru düşmana hücum e -
derdi. İngiliz yakalanırsa, Lüpen teh 
tikeye girecekti, Aleksandra da şüp -
hesiz zan altına girecekti ve bütün 
mesele Nikolun elinden çıkıp gidecek 
ti. Nikol işte buna razı olamıyordu. 

İç sıkıcı bir kırk sekiz saat geçti. 
Gazeteler Larmonanın haber verdiği 

Kezibamn kına gecesi varmış. 

Bu ne zamandır dillerde dolaşan, 
beklenen bir havadisti. Aylardır bir -
çok kavgalara yol açan bu birleşme
nin dedikodusu ağızlarda geziyordu. 

Keziban, Salih çavuşun tek kızı. 
Salih çavuş denilince köyün bütün 
g.e-çkin ihtiyarlarının yüzleri nefret -
le buruştur: "o herif mi para için ana 
smı satar,, diye yakalarını silkerek 
sözünü bile etmek istemezler. 

Salih çavuş kır sakct!.ı yüzünü kar
nıakarışık bir halde sarmış, soluk 
renkli mavi gözleri daima için için tü 
kenmiyen bir para hırsilc yanarak, 
başı her zaman sinirli sinirli titreyen 
sevimsiz bir ihtiyar. Kızı Keziban, ba 
basının aksine çok küçükken ölen a
nası gibi yumuşak yürekli, beyaz yu
varlak yüzünde pembe dudakları da
ima sevimli bir bükülüşle aralık, açık 
mavi gözleri her an gülümsiyen, Ahı 
dai7ınrn en güzel krzlarından biri. İki 
yıldır bir mahalle ötede oturan genç 
ağaların oğlu Mehmetli seviyor. Meh
met köyde yiğitliğile tanınmış, dik 
ve erkek bakrşlı, siyah gözleri daima 
neşe ile parlayatı, enine boyun:ı, çok 
sevimli bir delikanlı idi. 

Köyde iki gencin seviştikleri dil -
den dile yürüyerek Salih çavuşun ku
lağım bulunca ihtiyarın gözleri fena 
bir hırsla parlayarak başı daha faz -
la titremeye ba~ladı . O gün eve dô -
nünce Kezibanm kılk örgüsünü bir -
den eline dolaÖ.ı· ve 1"<1zmr öldüresiye 
dövdü. Hele yumruklarının altında 
incecik vijcudü ezilen zavallı kız: -
ltme oul:ia!-! Kıyma öana .. Ne istiyon, 
Mehmedin nesi varmış? Diye yalvar
dıkça ihtiyarın öfkesi büsbütün ku -
durdu. Kezibam sabaha ka<iar uyut
mryan çürükler genç kızda derman 
bırakmamıştı .• Sabah komşular onun 
bu halini görünce: "Kız deli misin?. 
Bu herif seni öldürür de Mehmede 
vermez. Bohçam al da gaçiver ya -
vukluna !., diye nasihat verdiler. 

O günüfı. akşamı Salih çavuş ku • 
lübeyi boş, Kezibanı bohçalarile pe -
raber kavbolmuş görünce kan beyni
ne yürüdü. Tahta kerevete çöker gi -
bi oturarak titrek başını avuçlarrum 
icine aldı. Hırsından ağhyacak gibi 
idi. 

"Hay gavurun piçi l,, diye söyleni
yordu. Ben onu Dursunların Süleyma 
na üç bcşibirliğe satmış, yarısını pe. 
şin almıştım bile. .Alacağı olsun o -
nun !. 

Kezibanın kına gecesi. Defler çalı
nıyor. Başı ipek gazlr kadınlar düm 
tek tutarak maniler okuyorlar. Genç 
kızlar yüzük oyunu için pembe çiçek 
1i tepsilere fincanları dizdiler. 

Keziban ellerinde taze yakılmış kı-

baskından hiç bahsetmiyorlardı. Lar -
mona ise, tekrar telefon ettiği zaman, 
bazı görünüşlerden ilk hissinde al -
danmadığını temin ediyordu. 

lngiliz Bimiç ortalıklarda görünmi 
yordu. Gfıya ayağı burkulduğu için o
dasından çıkmıyormuş. 

Prenses Bazilyefe gelince, o da ye
mekten sonra bir defa hölda görün -
m~ştü. Resimli mecmualara dalmış, 
sigaralarını içiyorlardı. Yerini değiş
tirmişti. Nikolü selamlamadı, o da za 
ten tanımamazlıktan geliyor, gözuci
le tarassut ediyordu. 

Nikol kadını endişeli görmedi. Fa
kat acaba niçin kendisini göstermeğe 
gelmişti? Se!am vermese ve konuşma 
sa bile tekrar temasa geçmeğe hazır 
olduğunu mu anlatmak istiyordu? 

Hadiselerin kendisini yakından 
tehdit ettiğinden haberi olmadığı o 
kadar belliydi ki .. Fakat ne de olsa 
o, kadın anlavışile etrafını hissede • 
cek ve bilh<> n. sevdiğ9 adama doğru 
esen tehlike havasını sezecekt i. 

Onu hangi k uvvet bu ot elde böyle 
tutuyordu?. İngiliz Bimiçin de orada 
kalmasına sebep neydi? Neden her i
kisi de daha emiıı bir ver aramağa 1U 
zum görmüyorlardı.? Bilhassa neden 
biribirle~inden ayrılmıvorlardı? 

Belki de bir akşam Nikolün lngi -
lizle beraber gördüğü ve Arsen Lü • 
pen olduğuna şüphe olmıyan adamı 
bekliyorlardı. 

nası köşede oturuyor. Vücudünü ine. 
kıvrımlarla saran gümüş işli al kadı 
fe bin dalım giymiş, mavi gözleri s 
vinç içinde. Genç kızın kaç aydrr ba 
basından izinsiz yaptığı bu iş için sı 
kılan yüreği bu gece çok ferah .. J(o 
şular müjde getirdi. Salih çavuş ha 
ber salmış: "Varsın istediği olsun,.~ 
ettim •. Bu gece eve gelip elimi öpsU 
de yarın başka akranları gibi naınus 
luca güvey evine yolcu ederim,. de 
miş. Yaşlı kadınlar: "Ne de olsa ba 
yüreği., diye iç çekiyorlar. Keziba 
sonsuz bir ferah içinde kınalı pa~ 
maklarile bin dalının gümüş te1lerı 
ni okşuyor. 

Maniler okunup bahisler bitti. Gen 
kızlar sıra ile kalkıp nazir nazlı kı\' 
rılıp bükülerek oyunlar oynadılar 

Cümbüş gece yarısını bulmuştu. Va 
kit gelince cenk irkadaşları çarların 
büründüler, genç kızı da önlerine ka 
tarak yola çıktılar. En önde Mehrne 
akranlarile şakalaşıyor, fener tutara 
arkadaşlarile yavuklusuna yolu göst 
riyordu. 

Kezibanın mahallesine gelmişler. 
di .. Yol başında yıkık bir kulüben 
arkasından birden iri bir gölge fırla 
dı.Şaşırarak biribirlerine giren kala 
böl.ığm arasına atıldı. Genç kııla 
keskin acı çığlıklarla haykmyorıar 
Erkeklerin teJaştan ellerinden düş~ 
fenerler çoktan sönmüs.. Yıkık kul 
belerin biribirlerine yaslandığı dar sO 

kak ~özgözü seçemiyecek kadar ka 
ranhk .. 

Birden ortalıkta korkunç bir sila 
sesleri ve arkasından kam~ıklıkta ya 
vuklusunu bulmaya çalışan Mehrr.e 
din kulaklarına Kezibanın sesi ac 

çığlıklarla doldu: 

- Amanın öldüm ben.. Meht11 
yetiş!. Vurdular beni.. 

Salih çavuş hiç bir yüreğin kaldı 
ramıyacağı şeyi yapmış, para ile sa 
madığr kızının iki kurşunla taze c 
mm satın almıştı. "Kusurunu bağıŞ 
lcıdım,, diye haber göndermesi tuıa 

mış. 

Hapisanede kanlı katillerin bile 5 

kulmadığı bu evlat katili sakalla 
kirden biribirine yapışmış, başı tiU: 
yerek karanlık hücresinde güya g 
nahımn kefaretini öderken kıydı 
canlardan birisi de Ahı dağının 5~ 
kaklannda serseri ahrete kaldı,, dı 
söylenerek serseri serseri dolas.ıY. 
Sakalları yüzünü siyah dikenler ~1 

sarmış, gözleri artık daldığı yer J1l 
ayrılmayan bu zavallı adam Mc~. 
tir. Fakat onu tanımak öyle ıor, 0 

zor ki! 

Hemen yerinden kalkıp ta prerı 
se · 
~ Gidiniz, vaziyet tehlikelidir. 

yccek oldu. 
Fakat kadın şu cevabı verirse, 

kol ne diyebilirdi? 'k 
- Vaziyet kimin ıçın tehlı rıes 

Benim korkacak neyim var? pre 
Bazilyefi hangi noktadan rahatsız 
debilirler? İngiliz Bimiç mi? ı:ıerı 
adamı tanmuyoru ra. .. R 

Nikol bekledi. O da, herhalde · 
demenin husule geleceği anlaş~l~rı 0 
li bir türlü bırakamıyordu. Egjrı 
man çekilip gitmez, eğer Mo!eo ııa 
oraya kadar gelirse .. Nikol bır 
düşündü. rrı 

Yemeğini odasında yedi. uzu~al 
det hülyalar ge~irdi. Az sorıraerr'nİ) 
dan dışarıya baktığı zaman, ı:ııırı 
~ü?ürlüğündeki meslek_taşl~r~rı gö:· 
rının uzaktan tanınan sıloetı~. nı· 
Mukabil cihetten de başka 1~i k 
fettiş geldi. Otelin karşısında r1ar 
naryeve oturdular. l(on~smıY~\'ir 
H atta sırtlarını biribirlerıne ç ·rıi 
1 d . F k h 'k' . d vözlerı er ı. a at er ı •sı e 
Un kapısından ayırmıyorlardı. "bur 

İki mUfettiş daha soka~ıf ;ufetı 
cunu tuttular. lleride de ~k pe 
görünüyordu. Altı mUfettış .. rdtl· 
ki. otelin muhasarası ba~Y0Nik01 

Nikol ne yapmalry?~?. i~bar etrıı 
Yafetine girerek tngıiızı " 

' [ Arkaı>' 
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So:ıı 

Dakika 
Dessiye Şehri Tahliye 

•• 
Edildi. Binlerce 010 ar 

Acliaababa, 8 A.A - Habq hükOmeti. Deaie'de buluma tcnebi ıue
tecllerinctaı. bu tehir U.tanelinla Minbardımanı haklanüld lta!yan ,. 
Lı-maaının uıJag oldutunu bildirmelerini iatemiftir. Habet hilkdme
ti. llefrettip bir bildirikte, Deuie'nin ltalyanlar tarafmdaa bombanlı
..._da hiçbir sebep mevcut olmadıjmı eöylemektedir. • H14ibir ukerin 
huıanmamtı ,ehirde ath bir polia takımı ile tayyarelere kup kulla:nlan 
'°Pllrdan bafka hiçbir kuvvet bulunmamakta idi. 

llllkamet. lmparatonm ormana iltica ettiii hakkındaki ltalyan habe
rini Jiddetle protetto etmektedir. imparatorun yerinde kaldıfmı ve tayya
'-lere kar'fı bizzat top kııllaı:ıdıpu bu uhneye phit olan ecn.ebi pzete
cllerl de teyit ec:lebil•eklerdir. 

Cuma rünkil havai bombardu:nanm inunca bUyllk sayiat tevlit ettiği 
fakat 6lü ve yaralı miktannm beniz ..bit edilemediil ICSylenmektedir. 
lfarab.1erin altında elan birçok enet bu'Junmaktadır. 

imparator blltiln vat.andatlara Deuie'yi tabliye etmelerini emrettiiin
deıı tehir timdi bot bir va.ziyetedir. 

Adiubaba, 8 A.A - Bet bombardıman tayyaresi bu sabah yenideıı 
l>ea.ieye taarrm etmiflerdir. Bombudımanm ziyan vermediti temin edil
lllektedir. Uçaklardan biri, içinde tehir halkına hitap eden fU mektubun 
buıuııctutu bi tite atmqtır. 

""Roma medeniyetinin aeltmlanm buraya cetiriyorm. Habef Imparato
l'uııu aeümlamak ve biaki1Yitlerini yiyip yemedifini sormak için ıeliyo
rua • ., Şehir aubiyet içindedir. Bu mektubun MWetler Cemiyetine yollan
-..Z iatenmektedir. 

• 

ltalya -Habeş- İngiltere 

Roma, 8 (A.A.) - MilU bufday 
lbtlaabab11 mllklfatlannın verilmeli 
lltaamda llU810lini, ıu beyanatta bu
luıamuttur: 

ltaıyanuı blltUn topraklann4uı tek 
ilik ile v' bUbuaa iman ne iatifade e-. 
dilmek ıerektir. iyi bir mah•ul elde 
ettik ve edeceğiz de. Cenevredeki be
~t mdıiplertnin bize karp bir de 
ekııiek secd tedbiri ı.tbik etmemeleri 
isin yeclne çare budur. 

Petrol korkusu 
Roma, a (A.A.) - tç itleri Hllkan

lıtr. Vintimil tehrl seyyahlannın oto
'-biııe Franuya gitmelerini yuaic et 

[Bqtarafı birincide] 
lanm nddellnekteclir. 

Ha ... hlk6meti, Necaıiaia ltom 
......._.. ........... ciTardaki •n-
ormana aaldammt ol.tuta yolunda. 
ld iddialara kartlı da p rot .. to eL 
mektectir. Hükfmet, N8CAfinin 
ltom .. nlm a ... unda meni ba. 
pada bhmt, ltalyaa a ç:..JElarma 
kartı lmllamlaa •ir mitrolyöri bis. 
u t idare etmif Ttt IOfukkaahhiı
m, aük6nana tamamile muhafa u 
etmit oldaiunu IMyin ebDekte Ye 
burada buluaaa s • •etecileri tahit 
söat..-...kteclir. 

lllttir. 
C.plaeclea Ye bilhuea ()saden. 

d• Adiaababaya laiç•ir haber seL 
v m8111İftİr. 5a1"'1~ıi!ff~ ., : .s§~ Jlal. 

T A N======:..-========================================== O 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BugOnkl 
Program 

ISTANBUL 

11: TnYnta operası, birilld n ikinci 
perdeler (pllk). 19.15: Haberler. 19.30: 
Türkçe ıöalii muhtelif parçalar. 20: Ke
man. ~:reloaMI ,pi7U0 (muhtelif par~
lar); 20.30: Stildyo cu ve tanso orkeatra
lan. 21ı Stüdyo orkeatraıL 21.35: Son ha
berler Saat ,22 den aonra Anadolu AJan
amm İuetden mabıu haneli• servisi ve
rilecektir. 

BUKRBŞ 

13-15: PWr ve haber eerviıi. 11: Söa-· 
ler. 11.15: Müzik bahsi: R. Koraakor. 20: 
Haberler. 21.15: Sesli film operetlerinden 
pllklar. il: Söaler. 21.20: Teadoreako ku
arteti (oda milaili). 21.55: Söaler. 23: 
Vladmir Siomin tarafmdan tarkdar ( ope
ralarclan). 22.30: Haberler. 22.45c Çift pi
yano müaili. 23.10: Orkestra konseri (bir 
lokantadan nakil). 23.45: Pr. ve Alm. ba· 
berler. 24: Hafif müaik (2 ye kadar). 

BUDAPEŞTK 

0

17.10: Mektep clenleri. 17.45: Haberler. 
11: Brahma F.-mol piyano aoaatlan. 11.SO: 
Konferans. 19: llarsit Bodan, Klek Mani 
Çiacene orkestrası rekatalie Macar .. rk1o 
lan aöyliipr. ıo: Müzik .......,.. 20.41: 
Dobnanyf'nin icbıresinde Ye YİJ'Oloniat 
Adolf Bat'aa ittinldle fillnnom'k 1011Yet• 
ili tarafmcbın ıc..er (B'beliaı, BeethoYell. 
Liıt). 22.55: Haberler .23.15: Salon ve cu 
orkestraları. 24: Macar ıiirlerinin framıs
ca,. terclmellrinden. 24.20: Pllk. 

VAltSOVA 

17: Çoculrlıra. -7.15: Pllk. 17.45: Blrec. 
17.20: &arialar (operalardan). 11.50: ses • 
ler. 19: Kaartet (Leh miiaifi). 19.30: 
M~telif. 19.45: Operet pllklan (Lebar). 
ıo: Söaler. 21: Biyamat-KraYiek'in eser. 
ltıriDden konser. 21.45: Haberler .,. saire. 
22: Sürter. 22.30: Bizet'"ın "CARllBN" o
perası pllk ile). • 

KISA DALGALAR 
• URUN 

ÇalJllll& ... tılri: Saat 10.45 - 14.20 : 
19, 74 m. .,. 31, 45 m. Saat 15.00 - 11.35: 
31,JI m. Saat 19 - 23,35 : 25, 49 m. ,,. 
49. as m. 

LONDRA 

Çal11111& Aatlerf: 10 - 12.20 : 25,53 m. 
Ye 31, 55 m. Sut ıs - l~.45 : ıı, il m. 
Ye 19, 12 m. Saat ıe - 11 : GISeterilen 
poetalardan Uriai; 19,12 m. 25, 29 m. Ye 
31. 55 m. 

Saat 19.15 - 2S.SO: Ghterilen 2 "78 
ic: poıta: 19, H m. 25, 53 m., 31, 55 ve 49. 
10 .... 

PARia 

Asker Gözü ile 

italya hedefine ulaşamadan 
zecri tedbirler 

hedeflerini bulmuş olacaklardır 
Cenup Cephesindeki Taarruzun italyaya Parlak 
Bir Netice Verebileceqine De Kanaatim Yoktur 

Fr8DSIZ' ~tele- Yaalar, b4ltGD jNINrim Tasn 

riaeıer~t~~w~np~,! ... rmmerr~~ 
~!'*!fL ı (A.A>l) LJ.Jı Mtln gaftteler. . b 
bıl itleri Bakanlığında yapılmıı olan Pariı, 8 .A.A. - Takriben ikı u-
Prtıimeden sonrı neıredilen te!>liğde çuk 1Ut ıüren Laval-Hoare görüıme 
~--- -~ıu.•-ıt olan "ukı meui birliii ıi- ai uat 20 ye doğru bitmiftir Milnha
~ tabirini ehemmiyetle kaydet- uran ltalyan-Habq mubaumaaı üze
~e ve ayni ıUnde Jtf uuolininin rine cereyan ettili aamlan bu g6rilf 
~olmana tekli itibariyle teeatlfe meye yann da denaa edilecektir. Bu 
llnn bir nutuk eöylemiş obaasmdan akpm lıviçreye ptmek niyetinde o-
4oı.11 teeuUr izhar eylemektedirler. lan Sir Hoare bundaıı dolayı hareke-
811rıer Pati Parinen pseteslnde tini tehir etmiıtir. Oörfitmeden aon
tlJor ld: ra Laval psetelere appdaki bildir-

••tııcilizlerle F'ranan:lann noktai na dili vermittir : 
&ar birlikleri usun mUddettenberi bu .. Batbalw:ı, berıberinde Sir George 
.. dar katı bir tekilde tenhUr etmit Clerk, Van Sittard ve Petenon bulu
detiidL Bu hava içinde Mal901ininin nan Sir Samuel Hoare'ı kabul etmit
llutkıf ıerek Londrada ye gerek Pari• tir. Her iki Bakan, 11kı itbirliii ıiya
'e blras can ııkıntıaı uyandırmqtır. aauıım devamı buıuıunda ı.m bir f'ı
~fih, müzakerata açık kapı bıra- kir ittihadı beslediklerini teyid et-
~ otdueunu kabul etmek gerek - ~:~;!:kta~~~ t~~tili:;.~ 
tir-o da Pari lıe •u fikirde bulu- Habet mubaamaama doatça bir.bal ça 
llu1or: Jl'ranau • tncilis tetebbUsUnUn reli bulmak için yapılacak tekliflerin 
~kabul edilmiftlr. Lavtl ile menuunu tefkil edebilecek nallar 
'9lr SM;vel Hor. M1111e>Uninln din • uamlacütır. 
Jı.ı. kendialni dyaret etmlt olan inci Revalcle bir iayan 
ıa.-:.e Franııs aefirlerine aöylemit oi- Reval, a. A.A. - Poliı, bir darbei 
~ sUsel eöslerl. vermif oldutu söy bilkılmet hUttlıamakta olan bir ihti
·~ )'alanladılı mlltaleaamda hulun- 1 i b ı yi -'- '·--tır ~rdır. Muuolini, 16 Birinci~eınn it c ıru unu ıece e n y-a._..., · 
~de ısrar ediyor. llWetler Ce 
~ 1"r 17hk iktıaadl ta.ıyikten 
~ W.ı.n kabule yanapmu. Bu 
!'bePlen dolayı Sir Samvel Hor·un 
~e ait tul kabul edilmiftir. Bııaun. 
_.. beraber lılu810lhıi.nin arilakerata 
~tun ilmlt etmek prektir. 

OTr ıuetesinden: 
~ nutkunun Drı ftleri Ba. 

"1si:';.; mahafilinde uyanclmmt oldu-
'-b:;.ı inkiaanm ebemmlntle kay-
lletlbeUyls. Laftl ile Sir SamYeJ Hor 
~elerde bulunmak tllere Atol • 
~~ c6nderilmelini iatiyecek-

laıWs - Fraaau noktal nandannm 
~l bqiln konmut olacaktır. 

On 1ekizler komiteainln enelce tea 
~li veçhile 12 Birinciklnunda 

ama da karar veri1miftir. Ro 
~ teklifiere cevap vermediji 
~ komite petrol lizerine am
~'! bnu1ma11 tedbirinin tatbiki te 
::.... l lkincilc1nun olarak te1bit ede 
~· l>Oçenin aöytevi, Fransa ve Jn 

liyaMlamu kad surette biribiri-
hkiqmmata yaramıftll'. 
..... AA. .... ~ .,......,.... ... ........ 

•.zfe •ıW ..._ ......... 
.. t.ı,ı ..... ,.... ..... 

c:e:.·:~ 
~ ... "'8id~ ..... , ......... ..... 

ri.~~~.~w.t • •'9i aa., 
~.~. ... ~ :...mn.;:. 

Mısır Hazır 
[Bat tarafı l incide) 

ramlar - hketıderiye yolu bu kabil
dendir. lu anda X:ıfr • el - Zayat köp 
rillU Hkerl kamyonların ceçmeıine 
el•eritll bir bale konulmaktadır. Sa· 
manond'ta '"Şarkiye,. mıntabımın 
prkmı prbe ballamak ibere modfm 
bir ldlprU yapılacaktır. Bu itler içla 
de 400,000 llıau llruı tahliaat aynl
auıtır. 

Bu hafta lllmrda bUkOmetin yap
tıfı bir Jraramame ile ltalyaya brtı 
secrl tedbirler tatbikme bqlandı. 
Tüccarları en slyade pamuk utıtı iti 
dlifilndtlrllyor. Tllccarın elinde bU· 
yük pamuk ıtoklan •ardır ve bunla
rın yibUatU, mUtteriıis kalacakları 
tahmin edllmektıeclir. 

Bir iatati.dilı 
Sudan hUkameti de tkincitqrmin 

29 undanberi ncrl tedbirleri tatbika 
batlamıttır. 

Bu münaaebetle lllmr - İtalya a
rmnda - ... yıl arfmda ,..,ıhmt 
oJan ... kh abRa .... Wz' •• 
......... ftl'fyoruıa: 
. . · lta1,.c1an llıam pleıı ... 
ı.m • ı.4&000 -. llrm 
ım tt ı..on.ooo • 
1tM ti USt.00. " 
...,_ 1'81,.,a ataderltea eva 
ım • ı.ı H.ooo 1ı1uır lirw 
ıtıa ı. z.ı-.ooo • 
"34te1sı..ooo • 
Bu rabmlardaıı 1934 aeneaindeki 

bilhçmym Yarım milYoıı Jlıur lirau 

• HALK OPBRE11 : Saat 11 ela " 
uat 20JO da (Sevda oteli). 

• NA81T • BRTUORUL IADt - HA-
LİD& ı laat 20,30 da TUFANAOA. 

• ~DiZ: Aft Mllfontsl. 
• 8AltA y : (Koatiuaal). 
• suna : <Bqdact J'Ola>. 
• !PBIC : (lendal) •• Kleopatra). 

. • S1llamra : (Kedi .,. lteaaa) Ye (.Acla-
lar clcell). 

• ALKAZAil: (Kone im)" 

• TORK: (Kara rdsı> 
• MELBK: (Kinhk shtl) 
• SIK: Vlnna blllbllHL 
• lılILLI: (ROBBRTA) 
• AZAK: (Voader Bar) 
•KADIKÖY SURBYYA : (Bonmbo). 
• UIKUDAR HALB : (MoakOYa sece-
leri). 

kadar M11mn lehinde olduiu anlqı
br. 

Burada buı İtalyan teba11ınm 
mafualıra blr1ey almap ıirdikleri 
vakit yalıua İtalyan malı aradıkları 
tuphtarları ııJnıtırdıkları cörillü
yor. Gazeteler İtalyan elçiainin aek
rcterini vekil bırakarak Xahireyi ter
kedeceiini yumıılana da bu haber 
yalanlanmqtır. 

Orta Mektep Derdi 
. 

Orta mektep d.-di tudurı 
Busüa Türkiyede 90 orta mele. 

tep •ardır. 8a mektepler ltüyik 
.....U.lenledir. Halbuki liW ka. ..... •n- orta mektebe ihtiyacı 
• arc1 ... 

Dütünmeli k' ~ ,..e ewel m-. 
lekette 8IOO orta mektep talebesi 
" ...... ,..an zooo hoca •ardı. 
Şimdi 70 bia talelte orta mektep 
iatecliii halde yine 2000 • 2080 ho. 
ca •ardır Ttt Wltp aynidir. 8a TL 

ziyette Kültür Bakaal tir, orta 
mektep ihtiyacmı köküadea haL 
letmeie hazırlanmak kararile ela. 
1111 ...... oda,. ... 'bahap u,.. 
da w 11 aaat veriae 30 aat der. 
.. 'ftlrilet, ,.......... mmllim " 
sair aantl e-Je Yazi.reti idareye 
çallfb ,,. çalıpyor. Halbuki •ele. 
cek .... basiakl arta mektep ia.. 
ti7enl..m .. ,.... çok artuaktır. 
.. YUİJet ısu.-mc1a kal* 
Lkanlıfı .... ıey1 kö~- .. L 
)ecleltilmek için maal1im, para " 
itina rilti ~ .... -- ...._ 
li rine kadar .. tedltire ..,....._ 
mayakararftl'mittirı 

Bqün ....ıeiıett. IOOO Maal. 
lim mekt .. i ... zana ilk mektep 
ı.oca. YUCbr. Banlar orta mektep 
teclrieatını mA-1 cleralade e. 
~ ...... ..... -··- .......... 

[Bqtanfı birincide) 

mektebi bitinüt olaalum .. ,.... 
kd·•ri ltir kasada karla, elu.i 
W........_._.orada biraltmm 
aanf açılaca• Ye •• illwı ...f (-. 
ta ı) •,..a.r.k api ......... - tllti 
tutalacakbr . 

Geç. yıl ilk mektep ...... 98 
•ia tal• çılmqtı Y• IMfalarclaa 
10 •in çocak, müracaatlarma rai. 
men taMı1 ~ Kültür 
B.....,_ tadA ecleaefi yeni 
...ıı.p1ue11-..arac.atec1e. 
celderia riscle a'Mn , .... orta tah. 
lil ilatQııacı a-ia ...... olacaktır. 

8a teAir, ..... -.kteW kuala. 
ra kadar ~,...... hallan •7alma ••*••• " .... Yilly.tlne mek.. 
._ ••- içla auldara sitmete 
mı••• ---- •aJmnmdan .. çek ......... . 

Klltlr ......... ... teclJNr_ 
ı..te elde etmek iatecliti faydalar ........... .. : 

l - Orta mektep meael..mia 
kökünden halledileceti süne b. 
darumankuawuk 

2 - Ueelerin bclml•r••· 
3 - Talaaili memleketia ta.. ya_ 

ama ul8ftırmak •• orta •lild9P 
IQllllUD WNı••ire U191111a 
Gılnık .... ._ ...a tat1111r..di. ....y .... ...,... 

., .. _. --~-i..1•5.. 
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lstanbul Levazım Amirliğı 
Satmalma 

Komisyonu ilAnları 

İstanbul Levazım Amirli
ğine bağlı kıt'at için 65 ton 
sade yağı 18 - 12 - 935 Çar
şamba günü saat 15 de Top
hanede Satınalma Komis
yonunda kapalı zarfla eksilt 
mesi yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 58500 liradır. İlkte
minatı 41 7 5 liradır. Şartna
mesi 293 kuruş mukabiliri'de 
Komisyondan alınır. İstekli
lerin kanuni vesikalarile bir
likte ihale saatinden bir sa
at evvel teklifler.ini Komis -
yona vermeleri. (304) 
(7544) 9903 

• • • 
Maltepe Piyade Atış mek 

tebinin yevmiye 800 kilo ek 
mek pişirme ücreti 16 - 12 -
935 Pazartesi günü saat 14 
de Tophanede Satınalma 
Komisyonunda açık eksilt -
mesi yapılacaktır. Beher ki
lo ekmeğin pişirme ücreti 2 
kuruş 2 5 santim tahmin edil 
miştir. İlk teminatı 202 lira 
50 kuruştur. Şartnamesi her 
gün Komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. 
(310) (7608) 

0

9907 

• • • 
·' Asker konajı ile Piyade 
Atış Okulu için 211 aded 
altlı üstlü karyola 12-12-
935 perşembe günü saat 15 
te Tophanede Satmalma 
Komisyonunda pazarlıkla a 
hnacaktır. Tahmin bedeli 
beher karyola 18 buçuk li
radır. Son teminatı 585 lira 
53 kuruştur. Şartname ve 
nümunesi Komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin belli 
saatte Komisyona gelmele
ri. ( 3 1 9) ( 7 7 ~ 9 ) 

10122 

Yurdumuzun nefiı meyve uaarele· 
rite hazırlanmıştır. Mümaıil Avrupa 
müstahzarlarını aratmıyauk mükem. 
metiyettedir . 

Hazimsizlifi, muannid inkıbazları 
giderir. Fevkalade gazozlu oldutun
dan yemeklerden sonra ferahlık ve
ri r 

İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No. 

1536 

1537 

1558 

1560 

Semti ve mahallesi 

Kınalıada 

,, 

Mercan Dayahatun 

U sküdar Kazasker 

Sokağı 

Yeni Livadya 

Livadya ve Karanfil 

İmameli hanın 
üst katı 

Emlak No. 

20-22 

4 

E. 14 

Cinsi ve hissesi 

l 930 metre arsanın 
tamamı 

861 
" 

Hisseye göre 
muhamen K . 

386 Açık 
arttırma 

344 " 

lmameli hanın üst 600 ,, 
katında Kagir oda-
nın tamamı 

OK 
Tak li d 
E dil m iş t i r 

FAKAT 
• Ayni 
Yapllamamı9t1r. 

Lütfi Fikri' nin 
•Lyukadada Niı.amdalri ka,kıerı hep birden KANUNUEVVELİf\ 
6 ıncı PAZA~ 1 ESi rünü ıaat 16 da B•rotlund• 4 unc:ü Suı t 
•ıkuk mahk•meıınd.- •ablacakbr 4 muhtelif bına metre murabt-

ı t82 kıymetı muhammıne 7 109 50 lira Vuzde 7 1/2 temınat 

Devlet Demiryolları ve Limanları itletme 
Umum ldtt.reai ilinlan 

Muhammen bedeli 27564 lira olan yük ve yolcu va-,, 
gonları yedek aksamı 16 İkinci Kanun 1936 Perşembe 

Harmanlık 

" 1562 ,, Selamsız Değirmen 

E. 63-65 
Y. 25 
E. 41 
Y. 1 

Hanenin 24-120 his. 100 

Arsanın tamamı 173 

" 

.. günü saat 15,30 da Ankarada İdare binasında kapalı 
zarf usulü ile satın alınacaktır. 

1584 Hasköy Hacı Şaban 

1593 Çubuklu 

2125 Usküdar Yenimahalle 

2462 Bakırköy Kartal tepe 

2824 Beyoilu HUıeyinağa 

7267 Tarabya 

7590 Feriki:Sy . 
7760 Bakırköy Kartal tepe 

7761 .. 
7762 .. 

Sakrzlı bostan 

Çubuklu cad. 

Yenimahalle 

E. ve Y.4 

E.49 Mü. 
Y.20 
E.78 Y.66 

İncirli cad. 26 Mil.harita 1 

Divarcı ve Sultan 18-31 
çeıınesi 

Tepebap E. 40 Y.14 

Baruthane Cad. E.135 Mü. 
harita 7 

İncirli Cad. 26 Mü.harita 2 

" 26 Mü. harita 3 

•• 26 Mü. harita 4 

Ahşap hanenin 
1/ 4 his. 

100 

Kısmen kagir 7 Ş6 
ahıap hanenni tamamı 
35 Metre arsanın 100 
tamamı 

927 metre arsanın 280 
tamamı 

95 metre arsanın 200 
tamamı 

28479 metre murab 575 
bağı a~açlan olan 
bağın 1/ 2 his. 
206,48 metre arsa- l 54 
nın 1/ 2 His. 
936 metre arsanın 280 
tamamı • 
94 7 metre arsanın 285 
tamamı 

957 metre arsanın 287 
tamamı 

.. 

.. 
" 
,, 

" 
.. 

" 

.. 
" 
,, 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkilller on gün müddetle satııa çıkarlmııtır. İhaleleri 18-12-935 tarihine tesadüf 
eden Çarşamba günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiladır. 

ı latanbul Har•ci Aakeri ı 
• KJtMt.I:> iW-m. . 

İzmir ~ü§t~h~em rt1evki 
kıt' atının 80"400 ılüo ' Ma
karna ihtiyacı kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuş 
tur. İhalesi 18 Birincikanun 
935 Çarşamba günü saat 
15, 3 O da İzmir de kışlada 
Müstahkem Mevki Satınal -
ma Komisyonunda yapıla -
caktır. Beher Kilo Makarna 
için 2 3 kuruş fiat tahmin e
dilmiştir. Teminatı muvak
kata akçesi 1386 lira 93 ku
ruştur. İstekliler Ticaret 
Odasında kayıtlı oldukları
na dair vesika göstermek 
mecburiyetindedirler. Ek -
siltmeye iştirak edecekler 
2490 No. lı arttırma eksilt -
me kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde ve şartname -
sinde yazılı vesikalarla te
minatı muvakkata makbuz -
larını ve mühürlü teklif mek 
tuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel Komisyona 
vermelerL ( 4 9 2) ( 7 6 O 7 ) 
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Kırkağaçtaki krt'atı as-

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

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

Beher kilo için ( 1 S) ku
ruş fiat tahmin edilmiştir. 

T~minatı muvakkate ak
çesi ( 121 S) liradır. 

Şartnamesi her gün ko
misyonda görülebilir. 

İstekliler Ticaret Oda
sında kavıtlı olduklarına 

Zevcinin aşkını muhafaza 
• • •• dA' d• ıçın muca ere ze ty&P•!tl 

Methur bir sinema yıldızı: "hiçbir 
erkeği muhafaza için mücadeleye gi
riımek zahmeti değmez" diyor. Hal
buki, birçok kadınlar bu fikirde de
ğildirler. Onlar, zevçlerinin b a t k a 
kadınlar üzerindeki dikkat nazarla
rını ketnalf haşyetle takip ederler. Fa 
kat bunlar aynaya bakarak biraz da 
kendi kabahatleri olduğunu biliyor
lar mı ? 

Bir erkeğin, beyaz ve yumuşak bir 
cildi, taze ve genç bir teni takdir na
zarlarile seyretmeıi pek tabiidir. Bir 
kadın, yüzünün buruştuğunu, güzelli 
ğinin solduğunu görünce evveli zev
cinin nazarı dikkatini celbedecek bir 
genç kız tazeliğini iktisap etmek ça
resine tevessül etmelidir ki, bu, hali 
hazırda her kadın için kolay ve müm
kündür. Her akpm yatmızdan evvel 
yalnız pembe rencindeki Tokalon 
kremini kullanınız. 

Siz uyurken ensacınız üzerinde ic
rayı tesir ederek yüzün zayıf dütmilş 
adalelerini kuvvetlendirir, buruşuk

ları giderir ve cildi gençlettirir. Sa-

bahleyin yüzünüzde husule gelen 

şayanı hayret tebeddillil nazarı tak
dirle seyrediniz. Gündüz için beyaz 

rengindeki (yağsız Tokalon kremini 

kullanınız. 

Bu krem münbesit mesamatı sık

lattmr ve bütün siyah benleri kaybet

tirir. Bu gençleıme tedavi tarzı saye

sinde zevcinin aşkını yeniden kazan

mağa muvaffak olmuıtur. 

ISTANBUL BELEDiYESi ILANLARI 

Haseki hastanesine lazım olan ecza kapalı zarfla eksiltmoye 
konulmuştur. Bu ilaçların hepsine 8188 lira bedel tahmin edil
miştir. Şartnamesi ve listesi Levazım Müdürlüğünde görülür. 
Eksiltme 16-12-935 pazartesi günü saat 16 da Daimi Encümende 
yapılacaktır. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 No. lı arttırma 
ve eksiltme kanununda yazılı veıika ve 611 lira 25 kuruşluk mu· 
vakkat teminat makbuz veya mektubiyle beraber yukarıda yazılı 
gün ve saat 15 şe kadar kapalı zarflarını Daimi Encümene ver
melidir. (B.) (7578) 

Düşkünler evi için lazım olan Çukurova markalı 7000 metro 
Amerikan bezi pazarlığa konulmuştur. Bu bezlerin hepsine 1890 
lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğün
de görülür. Pazarlığa girmek isteyenler 10-12-935 salı günü saat 
15 de 142 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile be 
raber Dajmi Encümende bulunmalıdır. (7453) 

dair vesika göstermek mec
buriyetindedirler. 

Eksiltmeye iştirak ede
cekler (2490) numaralı art
tırma, eksiltme kanununun 
2 ve 3 üncü maddelerinde ve 
şartnamesinde yazılJ vesika-

larile teminatı muvakkate 
makbuzlarını ve mühürlü 
teklif mektublannı ihale saa 
tinden en az bir saat evvel 
Komisyona vermiş buluna
caktır. ( 489) ( 7 584) 
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Bu işe girmek isteyenlerin 2067,30 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine verme
leri lazımdır. 

Şartnameler 135 kuruş mukabilinde Ankara ve Hay· 
darpaşa veznelerinde satılmaktadır. ( 7 580) 

9940 

Muhammen bedeli 12125,20 lira olan muhtelif eb'at
ta ağaç vidası rondela ve gupilya 6 İkincikanun 1936 
pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An· 
kara İdare binasında satın alınacaktır . 

Bu işe girmek isteyenlerin 909,39 liralık muvakkat 
-teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklifleri· 
rıi aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dai• 
resinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlü· 
~Linden dağıtılmaktadır. (7675) ıoo46 

İlk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli 
( 2 2 7 2 5) lira olan 3 2 kalemden mürekkep şef yazıha· 
nesi, etajerli ve etajersiz, memur masası, telgraf maki· 
nesi masası, orta masası, etajerli küçük memur masası 
'ııl:C etajeri ;__komodin, telefon etajeri. dnça, kurşllllr' 
yangın, abonöman karneleri ve ihtiyat bilet, eczane 
için ilaç dolapları, sandal ya, şef dötren, evrak, imdadı 

hhi, şamdan, alet ve mektup sandıkları, tahta kağıt 
atacağı, 2 ve S metrelik tahta rampa, fıçı rampası, ilan 
tahtası, etiket levhası, 4 metrelik tahta merdiven, tahta 
ayak altlığı, laburatuvar için çalışma, eczacı için çalış· 
ma ve eczacı yazı masaları 20-12-1935 cuma ~nü saat 
15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasın· 
da satın· alınacaktır. 

Bu iŞe girmek isteyenlerin 1704.38 liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar 'il 
tekliflerin aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon Reis· 
liğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Akarada malzeme dairesinde 
ve Haydarpaşada Tesellüm ve sevk müdürlüğünde para 
sız olarak dağıtılmaktadır. ( 767 5) 10047 

G. B. MARKA YA DiKKAT 
JUVEL raı oealrlan H BARTHEL Kaynak llmbalarl 
taklitleri ıGrGIOyor Hakikileri lateyiniz Buluaaacbl' 
takdirde TOrkiye umum a&bf clepoıuaa Deja Glyar• 

mati latanbul Kurukahyec:i han 21 Mlrac:aat ecbnls. 
9829 

Maliye Vekaletinden: 
1 - Bir, Yarım, Çeyrek kiloluk olmak üzere cem'~n 

(Z3000) Şişe yazıldıktan sonra siyah olan yerli maınu· 
latı mürekkep kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. . 

2 - Satın alınacak malin bedeli 4620 lira tahmırı 
olunmuştur. 

3 - Şartnamesi Merkezde kırtasiye Müdürlüğiin· 
den, İstanbulda Dolmabahçe kırtasiye deposu baş me· 
murluğundan alınacaktır. 

4 - İsteklilerin 346 lira 50 kuruşluk teminat mek· 
tupları ile birlikte 25- 12-935 tarihine tesadüf ede~ 
Çarşamba günü saat on beşte Maliye Vekaleti Kırtası· 
ye Müdürlüğünde müteşekkil Komisyona müracaat· 
ları. (3576) (7706) 
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Sl80 pamlık ambalAJ . 
T U R Y A 0 •f, laami kolay •• bltla ,_.tdw 
iç• kullamlan mtknmel in ....... matllü J811m. 
Çok idaHlı Olup, at .. tftirile WMhh• 9ll111k ... N 
maddeyi mulate.I ....... 
Kud· aabe1'jmda bir kat •J tıae olarak ..... ,_ 
edwlMıltr 

Saf DÔatl TtJRYAÖaJepi1n&e.1•meklll' ... ..._. 
olur. 

TURKiYE YA VE M~MULATI 
S•N~Yii LiMiTED ŞiRKETi 

lstanbul • lzmlr 

ÖKSÜRÜK 
N E Z L E 

VE 
BRONŞiTE KARŞI 

0KS0R0K 
NEZLE VE 
8R0NŞITE 
KARŞI 

GAYET 
MÜHiM 

Pariı mamulltı, H. Villette 1i 
ratuvarının yeni bir ke•fi 

SANOGYL 
Piore, Jenjevit ve Stomatit cib" 
ağız ve di' haıtahklarını ve mik 
roplarını imha ve tedavi eden diş 
paataııdır. Lezzeti ho,, her ecune 
ve depolarda satılır. Diı tabibiııise 
sonmuz. 
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Ne yq, ne de hayatın pileleri ı 
artık ytldln~eki pnçlik ve tuelifi 
cle~ez. iki GIBBS pzellik mle
tahıaiimn muntizamen istimali Aye
ıinde yiiztlnil&de adeta bir filzellik 
multui izi bırakacaltdar. 

jJ Cibba • filzellik beıai , cUdi 
beller ve ihya için elzem olan un· 

--- &.... 

Selçuk Kız San'at 
Okulu Direktörlüğünden: 

Kız San'at okullan için imtihanla ücretli Biçki-Dikiş, 
Moda "Kadın şapkacdığı", çamaşır, yardımcı muallim 
ve muallim sitajiyeri alınacaktır. 

A.- SİTAJİYERLİK İMTİHANlNA GİREBİL
MEK İÇİN: 
1 -Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, 
2 - Bir kız enstitüsünden veya kız san'at okullarından 

mezun bulunmak veya en az orta okul mezunu ol· 
makla beraker bir akşam kız san'at okulunun Biçki
Dıkiş, Moda veya Çamaşır şubelerinin birini bitirmiş ol
ınak. 

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

kacıhiı " veyahut kadm çamaşırları atölyesinde 
devamlı olarak en az dört yıl çalışmış olmak "Bu 
eibi atölyelerde prömiyerlik yapmış olanlar tercih 
edilir.'' 

4 - 25 yqmdan küçük 40 ~aşından büyük olmamak 
şarttır. 

Gerek sitajiyerlik cerek yardımcı muallimlik imti· 
hanına eirmek isteyenler : 
1 -- İstanbul Kültür Direktörlüğüne hitaben yazılmıt 
bir istida, 2 - Nufua tezkeresi 3 - Mektep phadetna· 
mesi, 4 - Simdiye kadar çahştıfı müesseselerden aldık 
lan vesikalar "yalnız yardımcı muallimlik imtihamna 
sirecelder için mecburidir... S - Belediye ve polisçe 
tasdik edilmiş bir hüsnühal vesikası, 6 - Uc; dane ve
sikalık foto~af ile birlikde ve en çok 15-12-193 S tari· 
hine kadar İstanbul Kültür Direktörlüiüne müracaat 
etmelidir. 

İmtihan cünü ayn ilin edilecektir. İmtihanda kaza· 
nanlar kuandıklan derecelere göre sıra ile tayin edile
cek ve kendilerine verilecek ücret, imtihanda göster· 
dikleri muvaffakiyete göre Kültür Bakanhtmca 
tesbit olunacaktır. ( 7 71 7) 10131 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer· 
kezi Satın Alma Komisyonundan: 

-------------------------------- lide yaplflDa bauuı itibarile ytıze 

Merkezimiz ve tahaffuzhaneler için 7 S ili 100 aded 
yerli malı battaniye ve 7 5 ili 100 aded yerli amerikan 
bezindelf~e~M yaptırılacaktır. 
r--~bmini bedeli beheri 7 50 ve nev• 

B - Bunların nümuneleri merkezimizden verilecek 
ve şartnameleri de parasız olarak merkez levazımından 
alınacaktır. 

,._a. DOnyanın en tanınmıf otomobil fabrikalarından .. -~ 

ERCEDE -BENZ 
Fabrikasının Türkiye Umumi Vekilliği bir kaç aydanberi 

Şirketimize verilmiştir. 

H• nevi IUlca binek otomoblll ... muot ıakan aon alatMI dlzel 111otlrU 
ile n1Ucehhez .ka111ıon, otoblla ve itfaiye araltaları, arutSal• ve bunlara 
alcl ıeclek malzeme •lp•lfl luabul olunur. 

YAMAN KOLLEKTiF ŞiRKETi 
lstlklll caddesi 32, Ankara, Telefonı 2082/1872 

lstanbul yazıhanesi: 
Alüminyom Matra Fabrikası, Telefon· 4202.ıt/4eoa2 
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Bayındırhk Fen Okulu· Satınalma Komisyonundan: 
Cinai · Mlldan Tahmin lledell ilk ._....... ..kll Saati 

L. K. Ura Ku. 
U adet 7U 87 88 At;ık Bkallt- 14 

•• 
108 çift 432 82 40 " " 14,80 
188 Adet 108 04 
1184 Çift 1aa ao 
188 Adet 211 80 41 " " .1• 
~- 80 78 

Okulumu• IU.11111u olup ıukarlCla dna, Mtldllr, tahmin bedell lllJ teminat., 
............ felll n uatl ..-.ımlf ol- l.._.calln ........... elM'ln• , .. 17· 

- .. ,, ıuna a9k ekallt• .. I ıapılacakt1r. lateklll•ln te..-ınatl.,..ı , ...... 
,...._. l~n ekellb11ed• bir ıın evvel ve ...-.... ile nUmunel-' ... mek 

de .._ ıun Arn.,,..tkllf ...,.at burnundaki okula ve ekallbn• gUnl de pal-
11 ~in t-.1 oleluluna ,,. elli~ lhtl»•~ar l~n ele bu 9lbl lfl•I ıaptflına 

- '"' Ticani od ... v_.U.11• latanbul KUltllr Dlreld&IUll bln ... nelalll 
........................... topl8ucal olan aablllllma Kolnlaıonum- INlpur-

'~ .... lln olunur. '?U8,, 8118 

yeni bir rtızellik verir. 
Yeni, nefil ve tabii parfömlerte 

iltibzar edilen Gibba krem ve pudra· 
11 ; yiiztlniizde bir sevimlilik yaratır· 

lar. Bu rüzellik miiıtabzarlan, Pariı 
bchnının cazibesini temiD ebniftir. 
Size de aynı tesiri yapacakdır. 

KAEM-PUDRA 

ESKENAZI 
TtCARETHANES 
Beyotlu, lıtiklll caddesi NÔ. 307 
Daima muhterem mü,terilerini 
memnun etmek emelinde bulu
nan ticırethanemiz 
..,..am Mln-betlle 
yeni yeni mallar ptirtmi' ve 
çocuk leftmnatmm bütün çe
tetltlerinl yenllqtirmiıtir. 

Siparlıler dikkat ile ve elve 
ritli flatlarla ifa edilir. 
Mafaaamısı lQtfen d,aret 

edecek tik Bayanlarmns. ipelr 
en IOD moda nrif çamqır 

takımlarını, perdeleri vemrey; 
bulabileceklerine emin olabilir
ler. 

- 10074 1 

ırOBIL ur ıoaan tiam 
nfo ve paratifo haatabldanna tı 
ılmamak için ağızdan alman tifc 
aplandır. Hiç rahataızlık verme:> 
• ....... _ .. 1.ı.n;. 'l'......... c: c: ı,., ... . 

ANTREPO VEYA F ABRIKA YA 
MAHSUS KELEPiR ASANSÖR 
iri kullanıbmt •• itler vasi:rette 

1200 kilo kabiliyetinde STIEGLER 
mar.kaJı •• Marelli motirlii 2.20 X 
1.IO elt'adlannda bir ae0 eör ~ 
bhktır. • 

lltracqt yeri ı SAHiBiNiN SE. 
Si, Galatuaray, 8e)'otha. 
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C - Eksi1tme 20 Birincikanun 935 cuma günü saat 
l 4 de Galatada Kara Mustafa Paşa· sokağında İstanbul 
Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma Komisyo
nunda ayn ayn yapılacaktır. 

D - Eksiltıne açık olacaktır. 
E - Battaniyelerin muvakkat teminatı 5 7, nevresim

lerin 39 liradir. 
F - Eksiltmeye gireceklerin peyler sürülmeie baş

ıamadan muvakkat teminatlarmı yatırmalan lizmıdır. 
( 7680) 10048 

~_, 

L.T.PIVER. 
PAR İS 

SİMAVİ YAQATAN DAYIHAOIQ 

Revedor 
fSArtS-~1on 

VE PUDOA 

~ 
~ 

Pırfümörl L . T . P 1 VE R A . • • latMbul Şubes• 
$itli Ahlnet ley sokak No Si T.WOn=,3044 

Türkiye Şeker Fabrikalan 
Anonim Şirketinden : 

Eskişehir Seker Fabrikasından ve İzmit yoliyle de;. 
nizden 1936 senesi zarfında İstanbula getirilecek şekerle 
rin nakliyesi 2 ı İlkkinun ı 935 cumartesi cünii saat 
11 de Şirketin İstanbul'da Bahçekapuda Taş Handaki 
Bürosunda kapalı zarf usuliyle talibine ihale edilecektir. 

Sartname ve tafsillt Seker Bürosundan alınabilir 
10015 

Umumi DetnY•t ve vazı ıtleri Müdürü Etem laea 8ENl<.;t. 
15 Kr. ikbal KDtUphaıesiıdı Guetec.alik ve matbaacılık T A. Şirlrtti. t•mul. Ankara ~ 

10145 dNi. 100.- BUıldıtı "' . 

Fotografcılık 
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evsımın ah eseri 

VENi Sj4lLONU 
VE 

EŞSiZ RADVOLARI 
Galata Voyvoda Caddesi 17 No. JENERAL HAN 

16 - 2.000 metre 
her dalga 

16 - 2.000 metre 
her dalga 

p 22 
16 - 2.000 metre 

her dalga 
6 lamba 

Akümülatörlü 

->- Türk PHiLiPS LiMiTED ŞiRKETi - istanbul Cialata Frenkyan Han. Telgraf PHILIPS, iSTA"BUL ~ 


