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ltalyaya kazanamıyacağı bir zafer veriliyormuş! 
11.giliz - Fransız proiesi 

ltalqanın lelıine ... 
liabeşistan teklifleri kat'iyen 
kabul etmiyeceğini söylüyor. 

ltalya ise düşünecek... -
1 

'-
Pttühim bir 
ekonomi hadisesi 

Sovyet Rusya gazeteleri (Stakha -
'et) isminde bir maden işçisinin bü.1 
>11' bir muvaffakiyeti üzerine hara - , 
t'tt11 yazılar yazıyorlar. (Stakhanov) 
'- bu mavaffakiyeti kömür ocakla • 
'-da çalışan işçilerin Jstihsal kad -
~erini inanılmıyacak derecede art. 
-.asıdır. 

Bizim bildiğimize giire meeell Zon 
'-ldü maden ocaklarmdtı kazma ve 
~tek gibi ldi el vasıtalan ile çalışan 
"f l§Çl bir sUnde iki, nihayet Uç ton 
'1ı fazla klmllr pkaramaz. Makine 

tası kaUananların gtlnde çıkar • 
•kJarı kömür mikdarı ise on, on iki 

lngilizler 
projeden neleri 
değiştirdiler? 

Lontlra, 11 ( A.A.) - Haoa• 
Ajana aylarının öfrerulifine 
ıöre l,.Pa luıbinainin Laoal 
Hoare planıntla yapdmawu ia
tetliği Jelifilılilılerin ehemmi
yeti büyülı tlefiltlir. 

ı - Gömen •~erelı ta
tlil edilmif oltın proje, ltalyaya 
ani projenin Tifrecle oermelıte 
oltlafrı araitlen tlalaa az artui 
oermelıtetlir. HabetQtan, Ak 
mmu malaalaza etmelıle lıalmı· 
yacalı, Atlipatı tla mulaalaa 
eJecelıtir. 

2 - ltal7'1ftlann Utümanna 
' aplı bualalacalı olan 6ölıe 

Milletler Cemiydinin miima 
.illeri taraluulan lıontrol etli· 
lecelı o• N.,,u.In ltôiimiyeti 
oltuttla lıalCICfllıtır. 

J - lnsilt•e lıabinai, ltal-
7G7tl Ti6rwlen bir mlldar cırcai 
oe ffa6ep.fana Kaddenmle 
6ir malar~ oerilmainin arazi 

~ RU87'& maden oaklarmda da n oe 6a oerMle 1,..Uterenin 

1 Birleşen Mısır 
MıSır kabinesi buqün 

istifa edececek 
Heyecan devam ediyor. Bugün bütün 

arti delegeleri t<!f lanacaklar 

bii~Yle idL Halbuki şimdi vaziyet de • Dün lngilız" kabinesinin Paris-
"Mütecaioe miilıalat,, oennİf tl...ı. . bulunayor.CStakhanov) un bul te Bay Laval'le Sir Samuel Hoare kaçı politler 

;'_'R ve tatbik ettiği çaJııma usuıu olmalıla maalaeu edilmai im-
Son laaJiaelerde lıeyecanlı taalrü raf )'CIJJGn Jfurr talebe.in4en bİr- • 

araaındiı. 
~ SoYyet Rusya kömflr ocaklannda arasında huırlanan projeleri red- Wnuan 6ıralnlnuımuı lram- Londra, 11 (A.A.) - Mııır 
--.d( bir itçl günde yilz tondan dört dettiğini yazmıştık. Bundan son • auntla urar etmelıtedir. vakayii ve bir milli cephenin te -

runda olduiunu beyan etmekte ~ 
dirler. Bununla beraber, bqbaka
nm ba huauata ıahıen bir sana 
beyanatta bulunmaDUf oldutwm 

,..._ hatta beş yiiz tona kadar kömür ra vaziyet daha kanşık bir şekil ıekkül etmni dolayııiyle bazı ıa-
"-raıabllmekte imiı! Bu 11S11lfln e - almış, yeniden temaslar başlamış-, verilecek kararlan ltalva. ile Ha- lihiyettar mahafil, Batbakan Ne-~ da lşbölümii kaidesinin makine So I h b 1 ·· b ~-~lanıJan maden ocaklanna yeni bir tır. n ge en a er ere gore u beşistanm nasıl karşılayacakları • ıim Patanın istifa etmek taıavvu-
~da ~~~~~ F~~~~~~~~~~Dün~~~~~&-----------------------

<Utfm ıayfayı ~rlnl:ı) 

Bu malftmatta bir mübalağa eseri Fransız fikirleri birleşmi§tir. Dün b~istan, kendini galip vaziyette 
'laa bile ortada mühim bir hakikat akşam Cenevreye giden Bay Laval görerek, ltalyaya hiçbir §eY ve . 
~Qndafuna ıüphe yoktur. Onun için 18 ler komitesinde 1ngilterenin mü rilmesini kabul etmiyor. t~lyaya 
~et Rusya maden ocaklarında tat- messili olan Bay Edenle trende g().. gelince, Musolininin projeyi tet • 
ı....-:e hqJanan bu usulü yakından rüşmüş ve projenin son şekli bil - kik edip ancak bir müddet sonra B b d b kl • I ~~etmek ve Zonguldak - Ereğ~i dirilmiştir . 
.,.den ocaklarımızda bu usulden hır t . . l cevaDün~. vküe.re. vceeğib.u gecanlaşıekilmtealktagrafladtr-. om ar ıman e ıgor .._ eneı istifade etmek llznndır. ngılız ~e. Fransızla~ uz aş -
~ made11 lfÇilerlnfn gUndeHk is.. ma gayelerını nazan dikkate a - rm en mühimlerini aşağıya bası-

ADİSABABA 

~ bclretlerinf arttırmak demek lacak olan 18 ler komitesinin pet- H b t ki d b' t k it 1 
~ flr tı,...tıanm o ni.sbette ueuzıat- rol meseelsindeki karanm ~lik yo~ndra, ll "(A.A.)' _'.Ava~ 8 eş Opra 8rln 8 lr e 8 • 
-.., . ._demektir. Kimfir fi~tlannm u • etmeye muvaffakat göstermesi muh k • k ld k b k 
~da hem en büyük bir ibra- temeldir. Kat'i uzlaşmaya varmak kamarasının dü_n gece~ toplantı· yan as eri 8 1 Ç8 arış yo 11.J1 
~-llladdesfnin cihan puannda re • Habeşistanm ve bilhassa l~lya • sında, gazetelenn yazdıgı sulh tek - · 
~ arttırmak, hem de memlekette .. liflerine karşı şiddetle itiraz eden 
ht pahalılığını dUf(lrmefe yol bal- nm karanna baglıdır. bir çok i!:l'i saylavlann nutuklann-
~ demektir. Müzakereler devam ederken n 

"" ASIM US bütün dikkati çeken asıl mesele ', 1 (Sonu Sa. 9 Sil. 1) 

"'--------------~~~----~~~~~~~~~----~~~~----~-

bağdat vapurunun yaptığı marifet 
Dün sabah köprüdeki 

çarparak iskeleyi 
Kadıköy iskelesine 
biribirine kattı 

Atliaababada İmparator Menelilı heykelinin bulantlııfu meytlan. 

Roma, 12 (A.A.) - Mareıal mişlerdir. Ha betler kılınç ve ıiin
Badoıliyo telsrafla bildiriyor: gü ile hücum etmişler ve 15 öll 
Eritre cephe.inde Takkaze yaki- bırakarak daiılmıtlardır. iki E • 
nindeki Addienkato'nun cenup ritre neferi ile bet askeri öldü.
bölıeainde, İtalyanlar kuvvetli müılerdir. 
Habet müfrezelerine tesadüf et - (Sonu Sa. I Sil 1) 

Kırkından Sonra? 



Atatürk ve smet lnönününden Mülkiyelilere 

"Yüksek 1 ürk, senin · için 
qüksekliğin hududu yoktur.,, 

(Atatürk) 

'Yap laca işle pek çoktur, erişilecek neticeler 
çok tathdır ve yüksektir.,, 

Ankara, 11, (A.A.) - Ankara, 
da bulunan \'C mekteplerinin ku · 
rulll§unun 59 uncu yıl dönümünü 
kutlamak üzre bu akşam Ankara 
palasta toplanan mülkiyelilerin, 
Başbakan İsmet İnönü deliıletiy · 
le, Cumur Başkanına çektikleri ta 
zirn telgrafına Atatürk şu cevabı 
vermiştir: 

ismet lnönü, 
Yıl dönümlerini kutlamak için 

beni anarak toplantılarına başla · 
mrı bulunduklarını bildiren tele · 
fonunuzu aldım. Birdenbire duy · 
gumu tahlil edemedim. Bunun i · 
çin siyasal bilgiler okulu "diplo · 

MMhWihhUMWM 

.kaydetmek icap eder. 
Kahire, 11, (A.A.) - Röyter 

ajans.ı, Neaimpafa kabinesinin is· 
tifa ettiği hakkında Havas tara · 
fından verilen haberin vakıtaız 

olduğunu bildiriyor. Kabine, bek 
lenmeyen hadiseler zuhur etme . 
diği takdirde yarın istifa edecek· 
tir. 

lNGIL TERE KARŞI 
DURMIYACAK 

Kahire, 11 ( A.A.) - Röyter 
Ajansı, lngilterenin 1923 kanunu 
esasisinin iadesine kartı durmı · 
yacasmı öğrenmi§tir. 

Kahire, 11 ( A.A.) - Reuter 
Ajansından: 

· Fırka liderlerinin dün akşam 
hiç beklenilmediği halde toplan
maları neticesi olarak burada son 
derece mühim siyasal değişiklik-! 

ler inkişaf etmittir. Büyük Bri
tanyanın, yakında gayet büyük 
bir meıele karşısında kalması ih
timali vardır. Zira birleşmiş Mı

sırın 1923 senesinde müteveffa 
Arthur Henderson tarafından 

müzakere edilmif ve o zaman 
Vef d partisi tarafından reddedil
mi§ olan ittifak muahedenamesi 
projesinin kabul edilmesi kararı
na cevap vermek mecburiyetinde 
kalacaktır. Vef d partisi şimdi bu 
ittifak projesini kabule mütema
yil gibi görünmektedir. Mısır ka
binesi, meseleyi tetkik etmek için 
9 saattenberi toplantı halinde bu
lunmaktadır. 

Büyük Britanyamn 1923 sene
si temel yasasının iadesine muha
lefet etmiyeceği umumen zanno -
lunmaktadır. 

Vef dcilerden, müfrit nasyona
listlerden ve liberallerden mü -
rekkep müttehit bir cephe teşkil 
eden fırka liderlerinin bu ittihadı 
neticesi olarak kargafalıklar ber
taraf edilmif görünmektedir. Dün 
akşam ancak ehemmiyetsiz biri
ki hadise olmuştur. 

Kahire, 11 (A.A.) - Sokak
larda, heyecan dün de dev2'm et· 
miş, fakat hiçbir vehamet göster
memiştir. Yarın, bütün partiler 
delegeleri, Krala sunulacak ulu -
sal cephe bildiriginin metnini ka
rarlaştırmak üzere toplanacaklar
dır. 

(ismet Inönü) 

meğleri,, sözleri üzerinde bütün Ankara, 11 (A.A.) - Başba -
dikkatimi kullanarak düşünmek kan İsmet İnönü, bu akşam mül · 
lüzumunu hissettim. Bunlar kim · kiye mektebinin kuru!uşunun 59 
lerdir? Fazla düşünmeye hacet uncu yıldönünıünü kutlulamak ü
kalmadı. Derhal bildim ki bana iç zere Ankarada bulunan mülkiye · 
ten sevgilerini haykıranlar, yarım lilerin Ankara Palastaki toplan . 
asırdan beri büyük Türk ulusu · tısında aşağıdaki söylevi vermiş · 
nun tam anlamile millet olmasına tir: 
çalışan, onunla en modem bir Arkadaılar, 

Türk devleti kurmak için insan •· Mülkiyelilerin bu akıamı, her 
lık fedakarlıklarının hiç birini sene bizim için zevkine alıştığı • 
kendilerinden esirgemeyen, kül · mız bir bayram olmuıtur. Sizinle 
tür, idare, intizam, devlet anlam· bu kıymetli bayramı kutlamak i· 
larını en son ilmiğ telakkilere gö· çin burada toplanmıı bulunuyo -
re tebellür ettirmeğe çahımıı ve ruz. 
çalııan yüksek arkadaşlarımız · 59 senedir bu memlekete en 
dır. değerli hizmetler yapımıf olan 

işte bu intibaı kendi kafamda Mülkiyenin ileride yapacağını 
ve vicdanımda duyduktan sonra· bundan daha az değil daha çok 
dır ki telefonunuzun birinci sa · ıörüyoruz. Devlet, mülkiyeden et
tmnın sonundaki dalgınlık ay · tiği iıtif a.deyi geniı ölçüde arttır-
dmlandı. mak için mülkiyelilerin daha çok 

Ben Büyük ismet lnönünün kar yeti§meıi~i esaslı bir tedbir ola • 
şısında bulunmakla mutlandırdığı rak kabul etti. Mülkiye mektebi
göreyden, manen değilse bile mad ni daha geniı olarak Ankarada 
deten uzak bulunmuı olmaktan te tesiı için iki senedenberi çalışıyor. 
esaür duymadığımı söyleyemem. Mülkiyeyi Ankarada onun geçmİ! 
Ancak !ununla mUteselllytm kt, tekı §an ve şeret.ne ve tarihtel<i 
senin, hakikati; asaleti, millet ve hizmetine yakqacak ölçüde ku • 
devlet için gönülleri ateşlileri be· racağız. 

nim kadar ve belki benden daha Genç mülkiyeli arkada§rmızın 
parlak görür olduğunu bildiğim · istikbalde yüce hizmetler için söy 
dir. lediği sözler, aldığı taahhütler göğ 

Onun için rica ederim, söyle- ıümüzü iftiharlarla kabarttı. Yü . 
yiniz o arkadatlara ki bu devletin rel::lerimiz gençlerin hizmet azmi· 
en atağı 70 sene evvelki halini ni duymakla mütehassıstır. Ve bu 
bilenleri içlerinde bulundurmak- memleketin istikbali için büyült 
tadırlar ve gene İnönünde, Sakar- ve güzel bir teminattIT· Tsıavvur 
yada, Dumlupınarda çocuk ola- o.Junamıyacak derecede hummalı 
rak yaşamış ve o yüksek manalı bir faaliyet içinde her birimiz esas 
kafileye, devlet ve millet mefhu- lı işlerle me,gul ve meşbu bir hal 
munu anlıyarak karıımışlardır. deyiz. işlerimiz çoktur, etraflı · 

lıte onların hepsine söyleyiniz dır. Kaybedilmit zamanların te . 
ki §İmdiye kadar yaptıkları temiz, lafisi o kadar ehemmiyetlidir ki, 
Türklüğe layik olabilen itlerine her ıahada yüksek azim ve çok 
kartı kendilerine, minnetle müte- çalışma yerinde olacaktır. 
hassisim. 

Fakat gene o arkadaılara söy
leyiniz ki, Türk milletine, Türk 
Cumuriyeti devletine kartı yap -
mağa mecbur olduğumuz ödevler 
bitmemİ§tir ve bitmiyecektir. 

Bu dünyadan göçerek Türk 
milletine veda edeceklerin çocuk· 
larına kendinden sonra yaıaya • 
caklara, son sözü bu olmalıdır: 

"Berı im, Türk millet!ne, Türk 
Cumuriyetine, Türklüğün istikba
line ait ödevlerim bitmemittir 
siz onları tamamlıyacaksımz. Si-ı 
de, sizden sonrakilere benim sö 
zümü tekrar ediniz.,, 

Bu sözler bir ferdin değil, bir 
Türk ulusu duygusunun ifadesi· 
dir. Bunu, her Türk bir parola gi 
bi kendinden sonrakilere müte
madiyen tekrar etmekle ıon nefe· 
sini verecektir. Her Türk ferdinin 
son nefesi, Türk ulusunun nefesi· 
nin sönmiyeceğini, onun ebedi ol· 
duğunu göstermelidir. 

Yüksek Türk, ıenin için yük· 
sekliğin hududu yoktur. işte paro· 
la budur. 

- Kamal ATATORK 

Kültür, idare, sanayi, ziraat ve 
her türlü imar baknnmdan bir çok 
işlere giritmit bulunuyoruz. Evet, 
ikmal etmekte olduğumuz bir çok 
işler vardır. Fakat vazifemiz yal· 
ruz bunları bitirmek değildir. Bun 
larla beraber yeni programlara, 
yeni işlere girişmek kararındayız. 
Yeni Türkiye için en yüksek se · 
viyeye az zamanda varmak yük . 
sek heyetiniz gibi herkesin ideo · 
lojide, kültürde bütün kuvvetle -
rini her gün sarfetmeleri:ıe bağ .1 
hdır· Yapılacak işler pek çoktur. 
Erişilecek neticeler çok tatlıdır ve 
yüksektir. 

Gençler, 10 - 15 sene sonra 
gene burada toplandığınız vakit 
göreceğiniz Türkiyeyi yaşarken. 

çok evvel gelmiş nesillerin hayal 
lerinde yaıattıkları gayelerin ta· 
hakkuk etmit olduğunu hatırlar· 
ıanız bizi bahtiyarlığınıza te§rik 
etmit olursunuz. 

Yeni Türkiyeyi kurmak içi11 
vatansever gClyretlerin esası, da
hil ve hariçte esaslı ve sağlam bir 
politikadır. Bu olmazsa imar gi · 
bi çok maıum ve vatana münha-

,-...,,nmnııwuı111tt•ıttttıı · 11t111ı._lllJtlliR11 

harbi ltalya -
.... miiam:::ımı .. mmıawı .... ._ ........... 

11 /12/ 935 tc 

skeri aziyet 
Erit1e cephesinde 

Yedi Te§rinde başlıyan ltalyan ileri hareketi, birinci #rol· 
ordu tarafından Mahallenin zaptından ba§ka bir netice vertfl,. 
mi§tir. Habeıler, Makallenin Şimali Garbisinde Tembien nııtı· 
takaıını ve daha Garpte Takaza Şimalinde bazı noktaları eli' 
rinde tutuyorlardı. Rcu Seyyumun kuvvetleri Eritre - Aclua -
Akıum1a ilerlemek istiyen iki kolordu kırvvetindeki ltalyanlat' 
karşı bir ay kadar muvallakiyetle müdafaa etmi§lercli. Malıall•· 
ltalyan cephesine/en ileri çıkmıf her taraftan •arılmağa m""11 
bir nokta gibidir. ltalyanlar, son birkaç gün içinde Tembitfl 
havalisini zaptetmekle. ve Ras Seyyumun kuvvetlerini daha et' 
nuba ıürmekle cephesini düz.eltebilmiflerdir. 

Daha garpte Aksamda ileri iyen ltalyan kuvvetleri T aktııl 
ırmağına yanaşmıılardır. Şu halde Adiğrat - Adua - Akııı1" 
hattından bir ay evvel başlamıf olan ltalyan hareketini ancalr 
bugünlerde T embien mıntakaıının iıgali ile henüz tamamlotı 
mıı bulunuyor. · 

ltalyan cephesi, ~imdi Mahalle cenubunda Gera dere.itı1 

ve daha Garpta Takaza ırmağına dayanmaktadır. 

Somali cephesinde 
Habeılerin bu cephenin Garp kısmında lngiliz Tenya miil' 

temlekesi hududunda Cuba ırmağı ve bunun kolları olan Doryo 

6 ve Parma dereleri boyunca olan faaliyetleri ltalyanların daha 
~--=- Şarkta Gerlugub'den Harrar istikametine doğru ilerlemeleriftİ 

durdurmuştu. Somalide ltalyan lima.ıı üısülharekeıi olan Mtt f gadisk'i tehdit eden Habe§ taarruzu bu kısımda inhişaf ed~m• 

-J mittir. Bununla beraber, bu cephedeki lta!yan kuvvetleriniı 

5 parçalanmasına ve dağılmasına ıebep olmu§tur. 

~-== Şimdilik Habe§ler, daha mü•ait bit vaziyettedir. E.aıl• 
g bir surette takviye edilmedikçe, ltalyanların bu cephede tekro• 
~ taarruzları muhtemel değildir. Buradaki ltalyan faaliyeti r.etr 

=
-_! hede ve bilhaısa gerilerde hava taarruzlarına tıe kazanılafl 

mıntakaları elde tutmağa münhasır kalacaktır. 

\..- au : aı.,........,,.._ımıll"-.ıuııt..., :ıııttnııııı 

Sulh Tek lifleri 
Musoıınt•nın karşısında dur uyuı. Dit 

kaç güne kadar cevap verecek ..• 
Roma, 11 (A.A.) - Bay Mu· 

solini bugün öğleden sonra lngi · 
liz ve Fransız büyük elçilerini ka· 
bul etmiştir. Büyük elçiler, ıtal · 
van hükumet reisine Fransız - ln 
~liz sulh tekliflerini tevdi eyle -
mişlerdir. 

Bu akşam bu teklifler hak 
kında bir tebliğ neşredilmesi muh
temeldir. Bununla beraber bu teb· 
liğ, hiç bir İtalyan tefsirini ihti · 
va etmiyecektir. 

Tekliflerin karışık teknik ma· 
hiyeti dolayısile derhal bir cevaıı 
verilmesi ihtimali mevcut değil 
dir. Teklifler, daha evvel salahi · 

sır sayılan iıler dahi yapılama"Z ı 
Her i§İn ba~ı dahilde ve hariçtE' 
esaslı bir politika takip etmektir 
Dahildeki politika birçok yıltar 
danberi bellidir ki, her şeyder 
evvel ideale müstenit açık politi 
kanın hedefi, Türkiyeyi az za· 
manda ileri bir memleket ve va 
tandaşları yüksek refah ve kültü 
re eri§mİf vatanperverler görmek 
tir. 

Hariç siyaset anlayışımı1 

memleketlerin biribirine emniyet 
vererek ve biribirinin refahın· 
bozmıyacak bir sulh siyasetidir 
Milletler arasında sulbü tesis için 
bulunabilen kıymetli vasıta cemi
yeti akvamdır. 

Birçok eksiklerine rağmen 

mevcut vasıtaların en iyisi budur 
Çetin hadiselerden istifadeli çı· 
kacağım ümit ediyoruz. B~rnel

milel su1h davasında samimiyiz. 
Diyoruz ki milletlerin beraber 

çalıımaları ve ihtilafları sulhan 
halletmeleri için esas olan politi
ka, taahhütlere sadakatle bağlı 
kalmrıtır. Bunların baımda Ce: 

1 

, 
yettar İtalyan servisleri tarafıJ\iJ 
dan itina ile tetkik edilecek ve p 
timal bir kaç gün sonra bir ce\" 
Yerilebilecektir. , 

İngiliz· Fransız sulh teklifleri , 
nin tevdii resmi makamlar tar•, 
fmdan memnuniyetle karşıları 

mrştır. 

' Adisababa, 11 (A.A.) - ~11 • 
radaki İngiliz ve Fransız elçil~ 
İtalya ve Habeşistana teklif e i
len sulh projesini almıılardır , 
ralarında mutabık kaldıktan •0 

ra, projeyi Habeı dıt itleri b" 
kanlığma vereceklerdir. ./.. 

miyeti Akvama taahhütler~; 
vardır. Biz İ§te taahhütleri"11 , 

riayete ve bunları Cemiyeti .4~fl 
vama olan taahhütlerimizle telı 
mecburuz. , 

Arsıulusal sahadaki rahauı• 
lıkların giderilmesi için Türlıi~ 
her türlü faaliyeti sarf edecek 
hüsnü niyetle çalışacaktır. .; 

Bu neşeli ak~amm hatırıl1 t 
•'j 

gelecek yıl bugün tazelemek ts ı( 
re muhafaza edeceğiz. Çok çsl) 
ma içinde enternasyonal bir ço , 
hadiseler arasında her seneyi,:, 
zun bir zaman gibi geçiriyo , 
Senenin sonuna geldiğimizde ;., 
nun kısır olmadığını düıilo• _,J 

müteselli oluyoruz. Gelecek .,,,. , 
bugün çok çalıştığımızı dütil~ ı 
rek iyi semereler aldığımızı , .. 
rerek derin bir zevk duyaca~ı• ~ 

Atatürk'ün etrafında dahılf İ 
harici politikada tek bir adaıll ı 
bi beraber ve el birliği ile ~: ı 
mağa devam edeceğiz. Jyi itl ı 
bal, iyi netice, Atatürk'ün etti, 
fında tek bir kişi gibi hep b•'' 
her bulunmaktadır.,, 



Bayram geliyor 

~trclerinizi Türk Hava 
t\Qrumuna veriniz 
l.vwai yrırttaıl•; 
tib-lc Hava kurunm İf• lxqlı

~«11bm litreleriniR üç uluaal 
"-ti)'ete yardım olmak iizere 
~efe allfntlf bulunuyormnm:. 

111 ela kapanua ••tirilecek 
~~ bot çevirmiyeceğiniz fÜp
~ir. Hava kuvvetlerimiz için 
..._ ~ 1ardrm utenildiği zaman 
~nelen daha derin diifüne
~ diinkanden daha kukin gö
~ ~ oe anlıyarak elinizi cebini-
~almnız. 
tc.rmnu:ı cloyurmak için har

'-"•lınu parayı naad iatekle 
~)'orıanız, havanız için de 
~ cırzuyu göatermelisiniz. Gök
l.a~. ıcığlam tutamıyan uluıların 
~ görüyoraumız. Uçak lilola
~bir inıan ağırlığındaki bom
• Qrı ile dünyanın en CJUTU§kan 
~eri bile ba§a çıkamıyor. Ata-

46,. Kamutay kürıüsiinden 
ediklerini dinlediniz. Bize ha-
011 ıcıldıracaklann yuvalarına 
de gölden ate§ yağdırabüecek 
or kuvvetlenmeliyiz ki, hava 
İ#teaine karıı hazır bulunmu§ 

~qbiJelim. Hiç durmadan mil-
CIJ'ı emen havacılığa para ye-

'rmek, ancak bütün uluaıın, 
cömertlikle yardıma koıma

Lı .. bağlıdır. Bu yardımlar için 
~ baı vunılduğu zaman, öde
~ i.atekle yapan bir inıanın gö
ı...... Tqhatlığını duyarak ileri atıl
~•>U. 

"Fitre" olarak verecefiniz pa
biitiin yd harcadıklannızın en 

~ele, en değerliıidir. Ba para 
"llllerce zavallının yaTaaına da 
"-hem olacaktır. Susuzluktan 

Gırn.1 ropraldara a~en yağ· 
r gibi her felakete yetifen 

l\/zıLAY), Türkiyede diifmü§ 
rç k bırakmamak için çırpınan 
-~CUK ESiRGEME KURU· 
~ da, evinize bırakılacak 
~ lc.rdan kuvvet alacaklardır. 
~ kalmq bir yokıulun, aokakta 
\_?ııf bir yavrunun ne demek ol-
l'urıu i~inizde bilmiyen yoktur. 
~ l'iirekleri iyilik için çarpan 

ftcqlar; 

İti llqgünün litresi, on bet yirmi 
~ Örıceki litreden bambQ§kadır. 
~t:n iıtediğimiz bu bQfkalığı 
' lttıvramak ve ondan ıonra 
~ırraa kof maktır. Göklerimiz, 
~ cılarımız, yoksullarımız ve za
' daramız gözlerini size dikmiı 

ltliyorlar. 
TORK HAVA KURUMU 

Sadaka\ fitir 
lttanbul ~filftillüğiJnden: 

En iyi lyi Son 

K. K. K. 
17 16 14 
24 00 00 

105 80 55 

t lfa'Va kuvvetimizin yükselme ve 
~aaı için her türlü yardımın 
ı~lntası yurt borçlarımızın en su reJenl~rinden bulunduğu gibi 
\ 

1 
n diğer milletlerin de kendi 

~k1annı korumak i~in durmak
'- hna ko,"Vetlerinl arttırmak
\ 

01.tukJan görülmekte olduğun. 
~: bu bapta Diyanet işleri baş. 
~hr!•fından verilmiş ofan fetva mu 
'iiıt te sadakai fitir ve zekat ile 
~il\ tller olanlnrm Türk hava ku
~-- tına yardımda ve bu suretle 
\ >'urda hizmette bulunmaları 

111tta ehemmiyetle ilan olunur. 

" ... ABER,, beş yaşında 
''ba .... 

Arttırma ve yerli 
malı yedi günü 
Kuru yemiş yarışı 
mükafatı verilecek 
Yarın sabahtan başlıyarak ye · 

eli gün b'iirecek olan altıncı arttı~ 
ma yerli malı yedi günü dolayısi. 
le hazırlanan çalışma programı a 
rasmda bu yedi gün içinde incir, 
üzüm, fındık, Ayıntap fıstığı, Ma 
latya kaysısı gibi kuru yemişleri · 
mizden en az ve her birinden ka· 
rışık olmak üzere de bir kilo alan 
lara muhtelif yerli mallarından 
hediyeler verilecektir. 

Onun için kuru yemiş satın alın 
dığr zaman esnaftan kuru yemiş 
piyangosuna iştirak koponu isten. 
melidir. Bu kopanlar saklanacak 
ve yedi gün sonunda yapılacak 

kura neticesinde numaralarına 

yerli mallarından hediye çıkan · 
lar ilan edilecektir. Koponlu sa 
tzş yapan dükkanların camekanrrı 
da "hediyeli kuru yemişler bura -
da satılır.,, diye kmmzı birer lev 
ha asılmıştır. 

Altmcr arttırma ve yerli malı 

yedi günü dolayısiyle Ulusal Eko 
nomi ve arttırma kurumunun ter. 
tip eylediği şu kuru yemiş yarışı 
gerek kuru yemişleriınizin sürü · 
mü ve gerekse yurdumuzun bu gı 
dalı ve fay dalı yemişlerimizin hal 
lamız tarafından lezzetle yenme · 
sini temin noktasından değ~li ve 
yerinde bir iştir. Bütün büyük kü 
çük yurd yavrulanrun bu yanşa 
ı~ı.u1uc eoeceıoerı Şüphesizdir. 

Satış yapanlara her yüz kiloluk 
satış için bir kopanla bu yarışa iş 
tirft.k hakkı verilmiştir. 

Dişçi Okulu nasıl 
idare edilecek? 
Halk için senelerdenberi fay . 

dalı olmaya çalışan dişçi mekte . 
bi ile radyoloji enstitüsü bu fay -
dasını daha genişletmek için yeni 
bir şekilde idare edilmeğe başla· 
nacaktır. Haber aldığımıza göre 
bu şekil, Başbakanımızın bu mü • 
esseseleri ziyareti sırasında tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. 

Yeni şekle · göre her iki mü es· 
sese ~yine Üniversiteye bağlı o· 
lacak fakat mütedavil sermaye ile 
idare edilecekitr. Buna esas ola · 
rak ta gerek radyoloji enstitüsü -
ne, gerek dişçi mektebine müra -
caat eden hastalardan küçük bir 
masraf alınacaktır. Bununla bera· 
her bu küçük para hiç bir vakit 
bir ücret şeklinde olmıyacaktır. 
Sadece, yeni şekil ile müessesele
rin daha faydalı olmaları ve dev
lete de yük teşkil etmemeleri göz 
~nünde bulundurulmuştur. 

"Uatur ••l .. rı 

Mektep yerine 
kahveye g-idenler 

Talebe iç.o bır talimat
name yapılıyor 

Lise ve orta okul talebelerinden 
bazılarının ders zamanlarında o
kullarına gitmiyerek bazı kahve · 
lerde oyunla vakit geçirdikleri tes 
bit edilmiştir. 

Bu durum etrafında bütün okul 
direktörlerinin yakından alaka . 
dar olması için kültür bakanlığın 
da bu talebeye mahsus bir tali 
mat.name hazırlanmaktadrr. 

Güzel okullar için 
talimatname 

Ozel okullar için yeni bir tali
matname hazırlamak üzere yakın 
da kültür direktörlüğünde bir ko 
misyon toplanacahiır. Bundan 
bir müddet evvel özel okullar için 

kültür bakanlığının hazırladığı 
bir talimatname de gözönünde tu 
tulacak ve bazı maddeleri değiş -
tirilecektir· 

Bütün yabancı azlık ve özel o. 
kul müesseselerinden birer kişi 
komisyona çağırılmıştrr. 

lLK TEDRiSAT ISPEKTER • 
LERI - tlk t~drisat ispekterleri 
bugün kültür direktörlüğünde bir 
toplantr yaparak okullann terbi -
ye ve tedris işleri etrafında göıii 
şeceklerdir. 

FAKOLTEYE DEVAM- Hu. 
kuk fakültesi talebesinin devam 
«funımunu inceleirıek üzere JH • 

versitede dekanlardan müteşek -
kil bir komisyon kurulmuştur. Ko 
misyon çalışmasına devam etmek 
tedir. 

Sonuç birkaç gü11e kadar belli 
olacaktır. 

HALK KONFRANSLARI . 
NIN BEŞiNCiSi VERiLiYOR -
Üniversite tarafından tertip edi · 
len halk konf eranslarm.m beşinci 
si bugi.in profesör Hırış tarafın -
dan verilecektir. 18,10 da başlı . 
yacak olan konferansın mevzuu 
Anadoluda bir sinemaya aittir. 

iNKILAP DERSLERi - tnki 
lap derslerinin ikincisi bugün pro 
f esör Recep Peker tarafından sa 
at 17 de Üniversite konferans sa 
!onunda verilecehi.ir. 

Kadıköy rıhtımı 
eGçenki fırtınada hasara uğ -

rayan Kadıköy ile Haydarpaşa a
rasındaki rıhtımın ne kadara ta
mir edileceği tesbit edilmiştir. Bu 
iş için 15-20 bin lira gidecektir. 
Bu para ile kaldırımlar yapılacak, 
çöken yerlere taş konarak top -
rakla doldurulacaktır. 

Danüp sosyetesi
nin dayıası 

Rüşvet duruşmasında 
müdafaa şahit: eri 

Bir rüşvet davasına ait duruş 
maya İstanbul üçüncü ceza hak -
yerinde dün devam edilmiştir. 

Bir müddet evvel "Danüb,, si -
gorta sosyetesinin hesaplarını tet 
kik eden maliye uzmanı Mec -
dinin, tetkik raporunu sosyete le 
hinde vermek üzere para verilme 
sini dokundurduğu, pazarlığa gi -
rişilerek beş bin lira etrafında ko 
nu.~ulduğu, fakat direktörün işi 
polise bildirdiği, tertibat alındığı, 
cürmümeşhut yapıldığı, Mecdinin 
paranın bir kısmını direktörün e
linden alrrken yakalandığı, dava· 
nm konusunu teşkil ediyor. 

Davanın dünkü duruşma celse 
sinde, Mecdi iki müdafaa şahidi 
göstermiş, bunların çağınlmasım 

istemiş, hakyeri bu isteği yerine 
getinnek üzere, duruşmayı başka 
güne bırakmıştır. 

islim müzesinde yeni 
bir salon 

Süleymaniyede bulunan Türk 
ve lslam asarı müzesinde saklı 
Selçuk ve Kafkas halılarile diğer 
nadide bir çok eşyanın halka teş
hiri için bir salon yapılmak üze -
redir. 

Ekmek fiyatları 
Birinci novi ekmeğin yapıldığı 

un fiYatt san giinlerde düşmeye 
başlamıştır. Bu itibarla birinci ne· 
vi ekmek fiyatının da düşeceği an 
laşılmaktadır. Francalalık unlar
da bir değişiklik olmadığından 
francala narkı değiştirilmemekte· 
dir. 
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IGezintiler 1 
Tedbir işkence 
demek değildir 

Uç gün var ki, lstanbul halkı· 
nın başına yeni bir dert çöktü: 
Tramvay derdi. Diyeceksiniz ki, 
bu dert yeni değildir. Evet öyle 
amma, alı~ılclığı için o kadar kuı>
vetle duyulmazdı. Şimdi arabalar 
dikenli fıçıya döndü. Binmek, in• 
mek Sırattan geçmek kadar güç .. 
Arka kapılar kapanıyor ve yolcu
lar ön taraftan inmek zorunda 
kalı')'orlar. Bu, niçin böyle yapıl
dı? Alınan tedbirlerin sebebi ne

dir? Hangi iyiliklerini alkıılamcı
lıyız? Diye ıormıyacağım. Çünkü 
çektiğim bunca •ıkıntıd an sonra, 
başımı yaran ltı§ın terkibini ara§
tırmak elimden gelmez. Doğrusu• 
na isterseniz bunun . bir iyiliği, 
halkı koruyan bir yam olduğuna, 
olabileceğine inananlardan deği • 
lim. Olsa olsa biletçi önde iken 
"birkaç ki§inin para vermeden 
inmesine yasakçılık edebilir. Eğer 
bu işkence bu yüzden yapılmı~sa, 
kendimize acımamak elimden 
gelmiyecek. Yok arka kapı eğer 
b2§ka dü§Üncelerle kapatılmı§sa, 

bu dii§Üncelerin çok derin §eyler 
olduğunu aöylemek gerek. 

Arkadan binip önden inmek, 
iki kapı önünde kalabalıkların bi
rikmesine, inip binenlerin çatı§ • 
malarına set çeker, diyeceksiniz, 
bu yolda bazı zorluklar o!mıyor 
değildi. Fakat kapılar kapandık
tan sonra olanlarla karşılaştırma
dan hagisinin daha sunturlu oldu· 
ğu anlaşılamaz. Arabaların hele 
ıabah ve akşam ıaatlerinde na81.l 
tıklım tıklım doldurulduğunu kim 
bilmez? Böyle bir vagonun, arka 
sahanlığmcla ve ancak leylek gibi 
tek ayak üstünde yer bulan bir ~a

vallının mesela kapı içi durağında 
bir inişini düşünün. Bu, bir sar• 
dalya balığının fıçısından çıkıp 

gitme$İ kadar zor, belalı ve sakar 
bir ıeydir. Naıırına basılanların 

kızgınlığı, itilip kakılanların ho • 
Atinaya sayahat murtusu, çehüen sıkınhnın içten 

Güzel san'atlar akademisi, yıl zorlayışı, elele verince, adamda 
başının bayrama rast gelmesi mü· sabır tüheniyor. 
nasebetile Atinaya bir seyahat Eğer bu, Şarbaylığın buyruğiy
hazırlamaya karar vermiştir. Bu le yapılmı1sa, yazık! istemeden 
seyahate akademi muallim ve ta . halka yeni bir dert yüklendi. Ça
lemeleri i~tirak ettiği gibi istiyen buk dönmesi ve bi:z:.i bundan hur
diğer mektep muallın ve tal ebele- tarması beklenir. Yok eğer kum
ri de iştirak edecektir. panyanın kendi hendir.e verdiği 

bir karar ise, halk tarafından 
Ankara polisinde çiğnenmeden, gene devlet eliyle 
değişiklik kaldırılması borçtur. Böyle bir i§, 

Ankara polis teşkilatını daha yalnız oturacak yerlerinde adam 
modem bir şekle koymak için ye- bulunan ve geçit yerleri bo§ ka -
ni bir proje hazırlanmaktadır. Bu lan arabalarda ancak göze bat· 

maz. Yoksa bizimkiler gibi arı k~ proje kabul edildiği takdirde po-
vanına döndürülen vagonlarda 

lis kuvveti otomobil ve motosik -
bunun bir tek adı vardır: lfkcnce! 

letle takviye edilecek, ayni za · Herkes bilir ki tedbir demek iş
manda polis merkezleri kald1J.n -

kence demek değildir. larak yerlerine karakollar ikame 
S Qeız~in edilecektir. Diğer taraftan polis - ___ ......;... ________ _ 

!erin ailelerile beraber otunnala - Haliç yofcu'arının 
rı için de birer polis apartmıanı sn yısı ne kadar? 
yapılacaktır. Haliç idaresi tarafından, Ha. 

Fratellini Kardeşler Avustralya Yolunda: No. 77 -11 birincikanun 1935 
liçteki iskelerlerden günde ne ka
dar yolcu bindiği tetkik ediliyor
du. Bu çalışmanın sonu alınını:, 
yeni bir seyrüsefer tarif esi hazır
lanmıştır. Bu tarifenin dört gün 
sonra tatbikine başlanacaktlr. 

PA.~AA~AOA k IVDUI<. V4X.TINIJ 
.cS.:L~CaJCt.&RİN• V/ıltrJYO~l>~I(. 

Yeni serviste, iskelelerle Köp
rü arasındaki mesafelerin kısal • 
tılması esas tutulmuştur. 

Bay Recep Peker 

~ER,, arkadaşımız dün • 
8a~ "l d"' d"' .. b 'f . ,. rwıaa canbazhanelerbıls çalışan< Fratellini kardeşler) Avuatralyada ou ıunan otr cambazhane direktörü tarc · 

~he .51 ~ or uncu yaşını 11 fından çağınl17Uftır. ()~kardeş yola çıkıyorlar. Aşağıdaki resimlerle dünyanın bu en meşhur komiklrrinin ~eyaha 
~- ueşıncı ya.5ma basmıştr. Arka tlnl to.kl.p edec.kıinlz. Bu mocera11ı ig iu takip_ edebUmek için bu rellmleri keserek toplamak ve bir kolleksiyon 

C. H. Partisi genel sekreteri 
Bay Recep Peker bugün Ankara. 
dan şehrimize gelerek UniYersi • 
tede İnkılap dersini verecektir. 

"Rlnrıı candan tebrik ederiz. yapmak ldzımdır. · 
Bay Recep Peker şelu"imizde 

dört beş gün kalacaktır, 
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. 
Fındık ve cevız ihracatımız 

Romanya anlaşmasından sonra alınan 
neticeler çok iyidir 

Ankara, 11 (Telefonla) - Ro
manya ile yapılan 20 llkteşrin la· 
rihli anlatmanın iyi neticeleri da
ha şimdiden ııörülmektedir. Bu a· 
yın ilk haftasına kadar, bu anla,. 
ma ile batlıyan ticarette, mem -
leketimizden Romanyaya 20 ton 

ceviz, 20 ton yumurta, 1 O ton ü -
züm, Lehiıtana da 70 ton fındık 
ihraç edilmiıtir. 

Bu neticelere bakılırsa, gele -
cek mevıimde bu rakamların bir
kaç miıli f azlalaıacağı tahmin e
dilmektedir. 

Bir demiryolu amelesi Şarköyden 
ge1en trenin altında kaldı 

Ankara, 11 (Telefonla) - Bu· tında kalmıtbr. Tren durdurul 
ıün, öğleden sonra, Ankara istaa- mut ve amelenin ölmüt olduğu 
yonunda çok acıklı bir kaza ol ıörülmüttür. 
muttur: 

Şarköyden gelen tren demir -
yolu amelesinden Hüıeyine 
çarpmıf, zavallı adam trenin al · 

Jandarma Genel 
Komutanı 

Ankara, 11 (Tele fonla) 
Jandarma genel komutanı Naci 
bu aktam lıtanbula hareket et -
mittir. 

Elçiler 
Surlyeye kızlarını görmeğe git

miş olan Fransız elçisi Bay Ka • 
merer bugün şehrimize dönecek· 
tir. 

Fransz elçi, dönüşte tzmire uğ. 
ramıştrr. 

Noel yortusu münasebetile, An 
karadaki elçilerden bir kısmı ıs · 
tanbula gelmek ilıeredir. 

Çubukluda rıhtım 
Neftsendikat tarafından Çu • 

bukluda yapılan tanklann önüne 
rıhtım yapılması incelenmişti. Rıh 
tnnm inşasına karar verilmiştir. 

Çubukluda belediye tarafın · 
dan yapılan dört tankın da inşası 
üç aya kadar bitecektir. 

ZAY1 
3217 numaralı arabacı ehliyetna • 

memi ve nüfus ktğıdımı kayebttim. 
Yeni.sini alacağımdan eskisinin hük. 
mU yoktur. (V. No. 11813) 

Salır oğlu Mehmet Gençağa 

Kiralık apartıman 
Pangaltıda Cedidiye sokağın

da 43 numaralı apartımanın Ü· 

süneli kab bottur. 3 oda, mutfak, 
elektrik, bavagazı ve Terkoıu 

nrdır. Kiruı 15 liradır. 
Telefon: 42753 numaraya her 

gün müracaat. 

İıltlnbul Btfrd~ıi 
.$ehirTı"gatrosu 

111111111111111 
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Bu akşam saat 
20 de 

SAZ, CAZ 

Yazan: 
f'~krem Reşit 

Müzik: 
Cemal Reşit 

Fransız f iqatrosu 
BALK OPERET1 
Yalnız bu gece 

20.30 da 

nk defa 

TELLi TURNA 

beklenen bUy:U•. 
operet 
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HALK OPERETi 

Yar.an: Mahmut 't;A:ı. Müzik: 
Sezal ve Seyfettin Asaf. Gişe gündüz 

açıktır. Telefon 41819. 
.Fiatlar: 35-50-60.75.100 Loca 400-300 

Hldiıeye Ankara müddeiumu
mi muavini derhal vaziyet ebnı~ 
ve tahkikata giritmiş~j ... 

Gümrük direktörlük-
1t'1inde 

Ankara, 11 (Telefonla) -
Gümrüklerde açık bulunan direk· 
törlüklere tetkik muavinlerinden 
Fazıl, Feridun terfian, fen mua
vinliği reisliğine mühendii Ali 
Kemal İzmir limanı genel direk -
törlüğüne muavin Hatmet tayin 
edilmittir. 

Çallı Rusga'la gitti 
Ankara, 11 (Telefonla) 

Reuam Çallı İbrahim Moakova
daki .ergilere it\kak içU. husüo 
Ruıyaya· hareket etmİ§tİr. 

1482 liralık fJergi borca 
Ankara, 11 (Telefonla) -

Kellik çiftliği kiracısı Sait Hik -
metin petrol ve benzin vergilerin
den dolayı, cezası ile birlikte 1482 
liraya çıkan borcun tahsili için ls
tanbul Asliye hukuk mahkemesin· 
ce davanın görülmesine karar ve
rilmiştir. 

Deniz qollarında 
Ankara, 11 (Telefonla) - E.: 

konomi bakanlığı deniz yolları 
genel direktörlüğünden verilen 
malumata göre, bu senenin Ağus· 
toı, Eylul aylarında gemiler 520 
bin 336 yolcu, 35,700 bat hayvan 
ve 99967 ton eşya nak!etmiştir. 

Deniz yollan işletme3i Akav 
ve havuzlar idaresi 1936 bütçeleri 
Ekonomi Bakanlığınca hazırlan· 

mıttır. 

Naşit - Ertuğrul Sadi 
HALiDE 

Şehzadebaşı TURAN Tlgalrofunda 

Bu gece saat 20,:lO rlr 

AMCA BEY 
Vodvil 3 perde. Cu. 
martesi - Pazar 

matinelerde 

iHTiLAL 
Her tarafa tramvay. Telefon: 22127 

BENZiN P ARLAMlŞ - Mar · 
puççularda Salih efendi hanında 
birinci katta ufak bir odada ni -
:an yüzükleri yapılırken benzin 
parlamış, tezgah tamamen yan 
mıştır. Yangın sirayet etmeden it 
'niye tarafından sönflürülmüştür. 

DiŞLERiNi KiRDi - Galata· 
da Arap camide Alinin kahvesin 
de hamal Osman ile kömürcü Yor 
gi kaf asile Osmamn yüzüne vur · 
muş, dişlerini kırmıştır • 

Bağdat vapurunun 
Dün sabah köprüdeki 

çarparak iskeleyi 

yaptığı marifet 
Kadıköy iskelesine 
biribirine kattı 

Akay idaresinin Bağdat vapu · f 
ru, dün sabah saat 8.40 da yanaş 
mak istediği köpıünün Kadıköyü 
iskelesine çarpmış, idarenin yük 
bileti verilen gişesile tütüncü ku. 
lübesini denize devirmiş ve iske 
lenin yan kısmını kırmıştır. 

Yandan çarklı bulunan Bağdat 
vapuru, geceyi Pendikte geçirdik 
ten sonra seferini yapmak için 
kaptan Sadinin idaresinde yola, 
çılamş, Kartal ve Kadıköyüna uğ 
rıyarak köprüye gelmişti. Yana · 
şırken yapması gerekli olan ma 
navralan yapamadığı anlaşılan 
vapur hızını kesemediği için is . 
kele ile duba arasında gerili zin· 
ciri kırmış, dubanın üstündeki ka 
im baba demiri koparmış ve is 
keleye yüklenmiştir., Çarpma. çok 
ani olduğundan vapurun içinde 
kamaralannda bulunan bütün yo 1 
cular tel8şla dışarı atılmışlardrr. 
Bağdat vapuru bu çarpışmadan 

sonra yapılan manavra ile durdu 
rulabilmiş ve yolcular çıkarıldık. 
tan sonra şamandraya çekilmiş -

tir. Çarpışma neticesinde vapu ) 
run burnu da içeri çölanüştür. 

Kazadan sonra zabıta ve Akay 
işletme clirektöıii hadise yerine 
gelerek tahkikata başlamışlar . 
dır. 

Parçalanan kulübelerin denize 
dökülen eşyaları toplanmış, en · 
kaz kaldırılmıştır. 

Çarpma neticesinde kulübenin 
bulunduğu iskele tahtalan da par 
çalanmış bulunduğundan dün bu 
ramn tamirine ba.~lanmıştır. 1s · 
keleyi dubaya bağlayan demir de 
nizin dibine batmış olduğundan 

dün buraya yeniden zincir geril . 
miştir. Zincir, Pendik vapuru ma 
kineleri işletilerek yeniden yeri -
ne bağlanmıştır. 
KULUBEDE BULUNANIN BA 

ŞINA GELENLER 
Kaza esnasında satış kulübesi. 

nin içinde bulunan Necati şun · 
lan söylemiştir: 

- "Ben kulübenin içinde idim. 
Arkadqım Kemal dJ.f&l'da idi. 
Vapurun iskeleye doğru geldiği · 

ni gördüm. kendimi ıoparl_. 
ğa vakıt bulamadım, kul 
üıtündeki tahta kapak bircld da 
valanclr. lıte o vakıt kendiılli 
şan attım. Bundan aonra 
kulübeye çarparak parçaladı. 
lübede pek çok kitap, ,.set' 
sıgara vardı. Hepsi denize il 
dü. Denizden çıkardıklar~ff 
rslanmıt olduklarm<lan ittı ~ 
edilemiyecek bir haldedirler• 
yanımızı henüz teıbit etmeÔ~ 

Dün kaza tahkikatı ~: 
dar sürmüştür. Vapurun neci"-' 
layı hızını kısamadığı bug\i' ~ 
li olacaktır. Kaptan Sa.dinin I 
lu olduğu için işareti makine 
iı esine geç haber verdiği e1ıf' 
mektedir. 

Bir hayli emektar olan 
vapurunun yapılış tarihi 1904 
Ba.,mdan bir hayli macera ~ 
miştir. Ezcümle birkaç sene -
vel de Haydarpaşa önlerindtt 
zaya uğramış ve yansından fgj 
la kısmı suya gömülü kalm# 

Piyango 

Tali kuşu kimlerin 
baıı•a kondu? 

Polle haberleri: ------ Vakıf ar 
Köpekler kaçınca Bütün mütevelliler üç ı1 

Çopçülerle hamallar biri- içinde beyanname vere 
birlerini dövdü1er y · kıfl . .ıı11: 

On dokuzuncu tertip tayyare T . 1 ·k 1 . d C enı va ar kanununa ~ 
pıyango::swıuu lhlucl h.~1\lc.,ı \luı.~ .tıar:i~1~p::;1eçfı~ ~~a=~ h

15
erhamrl "inkylf. meıhepte olll' 

•• .. ,. ->;t •• o un, camı, ı ıse, sınagok ~ 
ogleden ~nra Tepeb~d~ Asri mahallelerden topladıkları kopek ireyi idare eden mütevelliler ,., 
sinema bınasmda çekilmıştır. Bu leri götürürlerken Sirkecide Ve · kıfl 1 dir kt"' 1 .. ğü. k ·d · b"yük. ik.r · · B ar gene e or u ne 
eşı enın en u amıyesı o· zir iskelesinde yatan hamal a 1 dl · · d ·tibareJl 

lan otuz bin lira 21707 numaraya ha ile çakır Abdullah köpeklerin an. ~ ıçın .~arın ~n 1 
• I 

çıkmıştır. Bu numaranın yedi yüz içinde bulunduklan çöp arabası . ay ıçınde mutevellıler, ıdare 
elli aşagısr ve yedi yüz elli yuka- nm kapağını ansızın açmışlardır, tikleri vakıf lann gelir ve 
smdan sonlan 7 ile nihayetlenen Arabada bulunan on köpek bunu lan hakkında beyanname feıf 
biletler ikişer lira amorti alacak- fırsat bilerek hemen dışarı fırla. ceklerdir. 
!ardır. mışlar ve sokaklara sapıp kaybo' :Vakı~a!' genel direktörr~Aj 

Otuz bin lira kazanan talihli· muşlardrr. venlmesı lazım gelen bu be~"ı 
Ier arasında Zindankapıda 66 nu Sabahtanberi çalışıp çabalaya nameleri yukanda gösterilen 
marada sabuncu Vasil vardır. Sa- rak topladıkları köpeklerin böyle det içinde vermiyenler vaıafl-' 
buncu bileti iki gün evvel Emine>. ce ellerinden kaçmlmalarma fena daresine devam edemiyeceld 
nünde gazi Cemal gişesinden al • halde lazan iki çöpcü ile kapağı dir. 
mış dün de bu bilete büyük ikra· açan hamallar arasında kavga çık Yeni vakıflar kanununu!I 
miye çılamştır. Bundan başka Mo- mış, hamallar, çöpcüleri döğınüş- ması dolayısile şehrimudekİ 
dada Mano oteli sahibi Mano ile lerdir. Vaka yerine polisler yetiş. ermeni, musevi mütevelli he " 
garsonlarından Yaninin ortak al- miş, hamalları yakalamışlardır. ri faaliyete girişmiş ve yeni ' 
&klan bilete de büyük ikramiye SAP AN DEM!Rl ÇARPTI - nuna göre ne yolda hareket 
vurmuştur. Bunlar biletlerini E • Haliç idaresi amelesinden Eşref, meleri lazım geldiğine dair 
minönünde Servet gişesinden al- bir ecnebi vapurunda çalışırken mat almak üzere avuka 
mL5lard1r. sapan demiri sağ koluna ve boy hukukçulardan miirekkep 

Büyük ikramiyeyi kazananlar- nuna çarpmış. yaralanmış, Cer • heyet seçmişti. Bu heyetler, ~ 
dan biri de Elektrik şirketinde me rahpaşa hastahanesine kaldınl · kanunun mütevellilere olan J 

mur Bay Fikrettir. Bu da biletini mıştır. lünü etraflıca izah etmiş ve" 
Eminönünde Kader gişesinden al y ANGIN - thsanbey cadde · durulması icap eden beyan 
mıştır. sinde 33 nwnarada Memiş oğlu lere neler yazılacağının 

kil. · d Rüstemin evinden yangın çıkmış ~ekillen'nı· anlatmıştır. Beykozdıa. rum ısesın e pa· f ;; 
Y . E derhal yetişen it aiye tarafından Bu suretle bı·r karışıklık paz anıye ve rzurum vapurun· f 1 ·ı 1 · d 

. be daha az a ı er emesıne mey an yanlıslık olmamasına "a;-~~J 
da kamarot Galıbe on şer bin, verilmeden söndürülmii'}tür. .. ~ ~ 
Ankarada sıhhat vekaletinde sıt - MERDiVENDEN DOŞTO _ tenmiştir. 
ma muhasipliği mümeyyizi Bay Taksimde İplikçi fırm caddesin . Uç ay içinde verilmesi 1 
Eşref Uyanık'a on bin lira çıkmış· de oturan Bayan Selime kömürlü gelen beyanname işi bittikteıı 
tır. ğe inerken dört metre yükseklik· ra yapılacak diğer iki iş dah' 

On beş bin lira kazanan 1601 teki merdivenden düşmii~. muhte dır. 
numaralı biletin 750 aşağısı ve lif yerlerinden ağır surette yara . Mütevelli heyetleri, ııı~ 
750 yukarısına kadar sonlan bir- !anarak Haseki hastahanesine kal vakıfların kimlerin uhdesiJI 
le biten biletler ikişer lira amorti dınlmıştrr. nerede bulunduğuna ve ne 
alacaklardır. ON LiRA _ Balatta Karabaş olduğuna dair etraflı bir e6 

On bin lira 27859 numaraya mahallesinde Dibek caddesinde vakıflar genel direktörlüğilJI' 
çıkmıştır. Bu biletin 750 aşağısı Saranın evine dün mahallede oy recektir. 
ve 750 yukarısına kadar sonları nayan on yaşında Avram, Jorj, Bundan sonra da valall.ı' 
dokuzla nihayetlenen biletler iki Salni, Avram isminde dört çocuk kim uhdesinde bulundunıjO~ 
şer lira amorti alacaklardır. girmiş, masa üzerinde bulunan on nelik kirabırmm bir mislini ; 

Keşideye bu sabah dokuzda lirayı alarak kaçmışlardır. Çocuk taksitte ödemek suretile btıff 
devam edilecektir. Muntazam lis·l lar Saranın şikayeti üzerine yaka kıflann mutasamfı ol~~tdl 
temiz 10 uncu sayfadadır. lanmıştır. emlik vakıflardan ayrııaep- ı 
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HÜNLER 
"Ulus,, un dil yazıları 

SES-SUS 
~'larp şakaiarı J s:=p=w~-:mr::::--=::-m===i!P!il!ll Bölem: 27 55ffi ...... a:.-...::=:::.-·······-···-·····=··· --·-· ·- . 

Bu Çin imparatorunun 
kızı T chao·Kuin idi 

ltalya - Habeı ha~~i ba§lıya-lŞekilce bir olan iki kelimeni~ a~aliz~e gösterdıli 
lı her gün Bay Muaaolınıde~ bah~- semantik fark neden ılerı geı~qor? 

Bu itibarla bu ziyafet bir sulh 
ve dostluk merasimi olduğu ka · 
dar, bir iki millet arasında yapı · 
lan bir düğün mahiyetinde idi. 

Ziyafetin sonlarına doğru bir 
musiki havası başladı. Gizli bir 
köşeden genç kız sesleri ile karı · 
şık ince bir çalgı nağmeleri ge · ı 
liyordu. Sonra hep bir ağızdan 
§arkılar söyleyen bu kizlar birden 
bire ortaya çıkmışlardı. Hepsi yi. 
ne şarkı söyliyerek ziyafet sofra· 
sına doğru ilerliyorlardı. Ahenkli 
hareketler ile dansederek ilerile · 
diler, ilerilediler, sonra misafirle
rin önünde durarak aralarında 
fevkalade süsler ile bezenmiş o · 
lan bir kızı orada ayakta bıraka · 
rak ve yine şarkılar söyleyerek çe 
kildiler, gittiler. 

Bu, Çin imparatorunun kızı idi. 
Adı Tchao-Kuin idi. Bu ziyafet o 
nu Hün Tanjusu Huhanziye ver -
mek için yapılmış bir düğündü. 
Çin imparatoru rakipleri karşı · 
smda aciz ~~1larak kendisine ilti. 
ca eden Huhanziyi himaye ettik -
ten sonra bir dostluk ve ittifak 
muahedesi yapmakta menfaat ta 
savvur etmişti. Bu ittifakın ve dost 
luğun samimiyetini göstermek i . 
çin de kızını vermeğe muvafakat 
eylemişti. 

Bir genç Çin prensesi yalnız o
larak ayakta kalınca utancından 
l'eng:i uctu. mahcııo bir hareket ile 
ılel·He erek geldi, Huhanzinin ya 
nmda durdu. Yüzünü Tanjuya çe. 
virdi. Tebessüm etti ve eğildi. Hu 
hanzi hayretler içinde prensese ba 
kıyordu. 

O vakıt yeniden musiki ~esleri 
çmlamağa başladı. Bu çılgın bfr 
velvele idi. Türlü musiki aletle · 
rinin seslerine insan hançeresinin 
en yüksk perdeden çıkardığı na · 
meler kanşıyordu. Bu musiki çıl . 
gınlıkları içinde daha ziyade ren -
gi solan prenses şimdi nazigane 
bir ta vurla kocasının yanma Cl • 

turmuştu. Artık izdivaç merasimi 
bitmiş oluyordu. 

Bundan sonra evvelden yazıl . 
nuş olan muahedeler okundu, Çin 
imparatoru muahedenin altı:rp 
ınühürledi, Huhanzi de mürek -
kep ile baş parmağını karahyarak 
nıühür yerine bastı. Bu suretle o 
tuz asırlık Çin, H ün düşmanlığı 
nihayet bulmuş oldu. Ondan son. 
ra kurbanlık kesildi . .Od ağaçlan 
Yakıldı. Hünler ile Çinliler ara · 
smda tantanalı düğünler ile tebcil 
edilen bu ittifak ve dostluk bir 
ınüddet devam etti. Fakat sonra 
Yavaş yavaş dostluk bağları çö · 
Ziilmeğe başladı. Nihayet Çinde 
Mang.Mung, isminde bir kuman 
danın Hanlar sülalesini devirerek 
imparatorluk tahtını zaptettiği 
dostluk münasebeti artık son de· 
recede sayiflemişti. lki memleket 
arasında gizli bazı düşmanlık a · 
limetleri bile belirmişti. 

Bu düşmanlık duygular (tgo · 
tırs) ile Çinliler arasında çıkan bir 
ihtilaf üzerine tamamen meyda . ı 
na çıktı: Orta Asyada bulunan Uy 
gtırların memleketi o vakıt garp 
te Kamul, yahut Hani, şimalde bü 
Yük çöl, cenupta lrtisch nehri ile j 
nihayet buluyordu. Uygurlar iki 1 
kabileye ayrılmıştı. Bunların ara· j 
Sinda Uludağ ( Oulouktak) ile kü-

çille dağ (Koulchuktak) bulunu · 
yordu. Şimal Uygurlanna (On 
nehirler) derlerdi. Bunun sebebi 
memleketlerinde pak çok çay ve 
nehir bulunması idi. Bunların kra
lma Kuku (Koulcou) ismi verilir 
di. Paytahtı da Vu-Tu (Vou·Tou) 
vadisinde bulunuyordu. 

On nehirliler, yani cenup Uy 
gurlannm oturdukları araziye Çin 
liler Kia Ho-Tchin derlerdi. Bu 
gün buraya Tourfan namı veri · 
lir. Çinliler ile Uygurlar arasında 
çıkan bir münazaa neticesinde 
Uygurların reisleri Hünlere iltica 
etmişti. 

Çin imparatoru Vang bunu ha 
her alıralmaz fevkalade hiddet · 
lendi. Hünlerin Tanjusuna gayet 
ağır ifadelet ile bir mektup yaz · 
dı. Mültecilerin teslimini istedi. 
Tanju Çin imparatorunun mektu · 
bundaki tahkirlere tahammül et · 
ti. Uygurların reislerini teslim et 
ti. Yalnız bu mültecilerin hayatla 
rma zarar gelmemesini şart koş · 
tu. 

Çin imparat-0nı tarafından mü
zakereye ~elmiş olan adamlar ip 
tida Hün imparatoıı.ınun bu şartı 
m kabul etmiş göriindüler. Bu su 
retle mültecileri alıp memleketle · 
rine götürdüler. 

Fakat bir müddet sonra Hün 
imparatoru öğrendi ki, imparator 
Vang taahhüdüne asla riayet et · 
momi ti f~7l:ı nl:ırak TTvrurların 
reislerini büyttk nUmayi~ler ile i· 
dam ettirmişti. Bundan başka el 
altından Hün imparatorunun Uy 
,gur rc1sJerini kendiliklerinden tes 
lim etmiş oldukları şeklinde şa · 
yialar çıkarmıştı. 

Bu hadise Hünlerin Orta Asya 
kavimleri arasındaki nüfuzunu 
saısmıştı. Hünlere tabi olan bir 
takım kabileler f evkaladc hiddet 
lenmişti. Kendilerine vergi veren 
himayelerine girmiş olan kabile · 
lri en küçük bir müdafaada bu . 
lunmaksızın teslim etmiş olduk · 
ları rivayetleri her taraftan Hi.in 
imparatoru (Lieou) aleyhinde tak 
bihle~· ~ıağınasma sebep oldu. 

Çin imparatoru Vang Hünlerin 

olunuyor ve ltalyan kralı bır kelı-
meyle bile ifaret edilmiyor. Hal
buki Bay MuHolini, bütün mukad
deratını mevkiini, en belli bQflı e
ıeri olan laıiz.mi harpten alacağı 
neticeye bağlamıı olduğu halde 
ltalya Kralı, meırutiyet krallan 
gibi durmuı ve hiç bir ıeyini teh
likeye atmamıı bulunuyor. 

Yukarıki satırları yazan Lon -
clra gazetelerinden biri ltalyan 
Kralı hakkında ıu hikayeyi ele 
anlatıyor: 

"Geçenlerde ltalya Kralına 

sormuşlar: 
- Harp hakkında ne düfiinü

yorsıınuz.? 
Kral cevap vermif: 

- Harbin ıahsıma ve makamı
ma faydası dokunabilir, fakat bir 
zararı dokunamaz ... 

Kralın muhatabı anlıyamamı§ 

ve rica etmiı: 
- H aımetmeap izah etmez mi-

siniz? 
- Hay, hay. Harbi kazanırsak 

hem ltalya Kralı, hem Habeı im· 
parat!>rU olacağım .• 

- Ya kaybederseniz.? 
- Gene ltalya Kralı olarak 

kalacağım! 

Erkek ve eşek 
Vaktiyle adamın biri kiirvan 

ile giderken eıeğini kaybetmiı. 
Derhal ilk önüne raatgelen bir e -
ıeği tutmuf. Yükünü ona yüklet -
miı. Bu eıeğin sahibi gelip üı
tündeki yükü yere atarak hayva
nını götürmeğe batlamı§. Bunun 

......,ü ....... Hıai.tııl;.: ..,.;.. "· 
ğildi, cliye bir kavgadır lropmuı. 
Nihayet qeğe hakaız olarak ıa -
hip çıkan ad ama sormuılar: 

- Senin qeğin erkek mi, yok-
J • . ., 

ıa ıfı mı.,, 

Demiıler. 

- Benim qeğim erkekti.,, 
Demi§. Buna karıı: 
- Bu eıek senin Jcğil. Çünkü 

clisi-lir .. , 
• Demiıler. O vakit bu edam: 

- A canım, benim eıekte pelz 
tlediğim kadar erkeklik Je yok
tu!" 

D·ye cevap V:?rmif. 

Ucuz bilet 
teslim ettiği Uygur mültecilerini Vapur, nazlı nrızlı Boğaza Joğ· 
idam etme için tüyük meras~ın ru ilerliyor. Biletçi b:letleri keıi

hazırlatınıştı. Her taraftan Çine yordu. Y aı'ıc::ı bir krıJın g:tme 
tabi ol2n ecnebi kabilelerin reis . gelme biletini k!!stirdikten ıonrcı 
}erini çağırtmıştı. Uygur reisle;. i . bi'et!n yarıtını p:mcereden deniz.e 
ni en feci bir manzara içinde i · lırlattı. 
dam ettirirken kendilerine gös · Memur hayret içindeydi: 
mişti. Maksadı Çinlilere tabi olan - Bayan! dedi, biletin yarııı-
kabilelerin isyanı halinde akibet. nı neye attınız.? 
!erinin ne olacağım onlara da an - Geri dönm ·y:ceğim de on -
!atmaktı. dan .. 

Bununla beraber Hün impara · - O ha'Je neye aldınız? 
toru Vang hali Çinliler ile akdet _ Gidip gelme biletleri Jaha 
miş olduğu dostluk ve ittifak mu- ucuz.dur, elediler de ondan! .• 
ahedesini bozmuş göriinmek iste ------------
miyordu. Vangın en şiddetli hare. 
ketlerine ve hakaretlerine karşı 
acizane serzenişler ile mukabele 
ediyordu. 

Bu hal Vangın cüret ve cesare 
tini bir kat daha artırdı. Bundan 
sonra Hu-Siun (Hou·Siun) lara 
Buharilere, Çinlilere ve Hu-Vuan 1 
(Hou·Vuan) lara Hünlerden mül. 
teci kabulünii men etti. Hu-Vuan 
lar her sene Hünlere at, deve, 
kürk ve davar şeklinde vergi ve· 
rirlerdi. Bunu da men etti. 

( A rkmı var) 

Hırsız talebenin Üniver
s~te ile alakası yok 

üniversite tedris işleri direk -
törlüğünden, Üniversite salo11la -
rında palto, şapka ve saire çal · 1 

malda suçlu lsmail Safa isimli e· 
roin müpteıasmın Universite ta -
!ebeliği ile hiç bir alakası olma -
dığı bildirilmiştir. lsmal Safa, de· 
vamsI:Zlık ve muvaffakiyetsizli -
ğinden dolayı yıl başında kaydı 

silinen talebe arasında bulunuyor 
muş. 

(B~ı Dünkü Sayımızda). ı 
temin eden Türkler, kelimenın 
mütekamil fonetik ıeklini yaratan 
Türklerden çok evvel Avrupay?l 
gitmit Türk uluılarıdır. 

il. SÖZ 
Kelimenin kuruluıu; "se•" ke

limesinin kuruluıunun aynidİ!·. 
Mana itibariyle de ona yakındır. 
Fakat ufak bir nüanıı da vardır· 

Burada babiı mevzuu ıadecP 
bir ıadadan ibaret değildir; bir 
dütüncenin, bir geçmiı batıranır 
ıeıle ihyaaıdrr. Onun için "aöz. = 
hadfı, fıkra, ifade" demektir. r 1 l 

Kelimenin, orijinal ıekli de 
mütekimil Türkçede fU kelimP.· 
!erde mahfuzdur: Söy, Soy [•1 
Suy. 

Bu monoıilaplardan ıu ıözle: 

çıkar: 

Söy + lemek = hikaye etmek 
ifade etmek, ihbar etmek [2] 

Soy= Hikaye [3]; 
Soy + lamak = irat etmek 

tahkik etmek, tavsif etmek [ 4]. 
111. SAV 

"Sav" ve "ıavıt" kelimeleriyle
"Sada" ıözünü etimolojik tekille· 
rine koyarak mütalaa edelim: 

(1) (2) (3) (4) (5; 
Sav : ağ + aı + av + . + . 
Savıt : ağ + aı + av + ıt + . 
Sada : ağ + u + ağ + ad + ai 

(l) ai: Her üç kelimede kök 
tür. Anlamı "aada" dır. 

(2) aa: "aada" mefhumunun 
oldukça genit ıahada tezahür Vt' 

tecellisidir. 
(~) crv, «1: u..k ..at.acfa te· 

celJi eden "ıada'' mefhumunu ta
mamlıyan, tayin eden, onu isim 
lendiren bir ektir. 

(Ağ+ aa +av= ağaıav = 
sav): Oldukça ıeniı bir aaiıadr. 
ıadanın tezahürünü ifade eder 
(Sav) ıözüne yeniden ekler katı 
larak (ıavt) ve (ıaJa) kelimeler! 
de kurulmuştur. 

( 4) ıt, acl: ( aav) mefhumunu1 . 
müıbet ve katgi olarak yapılmu~ 
olduğunu ifade eden (. + t "d") 
ekidir. 

(Sav + rt = ıavıt = ıavt) 
Arapça ıanıl!.n bu sözün Türk O· 

rijininden geldiğini ıöılerir. 8öy 
lece teıekkül eden ıöz de, Türk 
dilinin kelime kun1luş kanunları
na göre ek-"ktir. Bunu tamamlı 
yan, tayin eden. 

(5) rğ: ekidir. 
Kelime (ıadağ: sacla) 

iV. SAY 
o'ur. 

Yukarda analiz ettiğimiz ·•,öy, 
aoy, ıuy" kelimelerinin ayni olaıı 
"ıay" ıözü de, genel olarak "ıeı 
ıada" demektir. 

Arapça ıanılan "•o.~ha" keli
meıinin batındaki "say" da bu o 
rijinel Türk ıözünden baıka bi.
tey defildir. 

Bu kelimenin anlamını tam 
göıterebilmek için etimolojik ıek · 
lini yazalım: 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(ağ + as + ay t- ah + ağ) 
(1) ağ: Ses, sada mefhumun~ 

anlatl1' ana köktür. 
(2) aı: Bu ana kökt .. ki mefh-.ı

mun oldukc'\ gen:f ıahada tezs. 
hürünü ifad .. eder. 

(3) ay: Bu mefhumu tam"'m· 
lıyan, tavin eden ve onu isimlen 
diren afiJsıtir. 

( 4) alı: Yiikoıekli'· cren:!5lik vü · 
sat anlammdadır. Burada ıada · 

nın yükıek ve ıenit ıabalara intİ• 
kal mefhumunu anatmaya yarar. 

(5) ağ: Bu mefhumu tayin • 
den, tamamhyan ve iıimendiren 
ektir. 

V. SAZ, CAZ 
"Saz" kelimeıinin yukarda a• 

naliz ettiğimiz "ıöz" den bir farkı 
yoktur. Vokal deiitimi ile mana· 
nın aldığı nüanı ıonradan iki k• 
lime arasında ıemantik bir fark 
yapmıtbr. 

"C'' harfinin "ı" ile deiitebil
meıi, ••caz" ıözünün de "ıaz" m 
tam kendisi olduiunu ıöıtenneye 
yeter. 

SUSMAK 
Şimdi dilimizin pek ince oriJi· 

naliterlerinden birine temu etmit 
oluyoruz. ., Susmak" aiizünün ilk 
cüzü olan ''•uı", semantik bakı
mından, yukardaki "•a, .a._ 
•Öy ..• v. s." ıözlerinin ifade ettik· 
leri anla:nın menfisine delalet 
eder. Halbuki, fonetik ve morfo-

. . b k 1 d " " ·ı "·-" loJı a ım arın an, ıuı ı e -
ayni kelime olmak liznnıelir. 1 

Bunu nasıl izah etmeli? 1 

Burada' ilk önce babrlanmü 
lazım olan nokta, ".a" ıözünün 
anazilinde anlattıfımız ıibi aoa 
"ı" nin "ğ" den değİfme olduiu~ 
dur. 

Bunu iyice anlatmak için ",... 
mak" ıözünün etimolojik teklini 
''ıeı" in etimoloj:k 9ekliyle altalta 
yazarak analiz edelim ı 

(1) (2) (3) (4) (5) (I~ 

Suamak: uj+ua+~+ua+um+alC 
Seı : eğ+es+et+. + • + . 

Görülüyor ki ilk üç parç., h• 
iki kelimede mü9terektir. 

Şimdi (Susmak) sözünün ana• 
lizine bakalım: 

(1) Uğ: ana köktür. Buradaki 
anlamı "ıada" dır. 

(2) uı: (. + ı); ektir. Kök an· 
lamının oldukça ıenit bir ıahada 
tezahürünü gösterir. 

(3) ui: Yukarıki mefhumu laıo 
yin ve ifade eden, iıimlendiNll 

ektir. 
(Uğ+uı+ui=Uiuaul=aul) 

tıpkı: ( eğ+eı+eğ=eğeaet=sel) 

gibi ''ses, ıada" demek olur. 
itte "ıeı" ile "ıu•" un birlilt 

burada kendini gösterir. (Sua -H 
mak) ıözüne menfi anlamı vena 
unıuru bundan ilerde aramalıd!l'f 

( 4) uı: Yukarda izah edilen 
(ıeı) mefhumunun daha uzak bW 
sahaya intikalini gösterir. BaylP. 
ce yeniden uzaklaşan (•u) arlılC 
ititilmez, duyulmaz bir bale ıe1· 
mİf olur. lıte menfi manayı veren 
bu ( . ..ı- ı) ekidir. 

(5) um: Bu menfi mefhuma 
kendinde tece!li ettiren ıüjeyf 
gösterir bir unıurdur. 

(6) ak: Bunun ifade ve tayinf• 
ne yarıyan, mefhumu iı:mlendi· 

ren b;r ektir. 

(Suğ + ua +um+ alı=,.. 
ğuaumak = ıuımak): Sadanın 

duyulmıyacak kadar uzak bir 1&• 

haya intikalini, yani ıeı vermenin 
zıddını anlatan bir mefhumdur. t 

(1) Mukaddime-tül-edep; Kam_,. 
Türkf. 

(•) "Soy sop"' terimindeki -SOy" ile 
buradaki "~y,, a kanştırmamabdır. 

(!) - XamtlSU Türkl 
(3) Dede Korkut Kitabı 
(4) Dede Korkut kitabi; Alıtarll kı 

bir; Cami - ut - hiklyat. 
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!zmirde bir Kan Verme J 

Merkezi yapılıyor 

Gördeste 

Tütüncülük 
Bu yıl halkın yüzünü 

güldürdü Kizılay Kurumu, ilbayhk ve Parti yardımıyla 
önemli b · r teşebbüste bulundu 

lzmir Kuılay hrunaı idare heyeti üyeleri 

Gördeı, (Özel) - Bu yıl Gör
deste tütün alım, satımı çok hara
retli .. Rençperin yüzü gülüyor. 

Şehirde büyük bir faaliyet var. 
Her )erde konuıulan mevzu tü -
tün .. 

Tütün balyalan, sokaklarda 
dizili... Bir yandan pazarlık olu -
yor. Bir yandan balyalar kantara 

ı vuruluyor, diğer yandan tartılan 
balyalar ya bekliyen kamyonlara 
ve yahut tüc:car depoıuna kaldırı- 1 
lıyor. Memleket bqtan aıağı bir 
hareket kaynağı halinde, bir can
lılık içinde çalkamyor. 

Her tarafta sevinç ve nete var. 
Buna ıebep, tütünün nef asetidir. 

Bu nefaset, Gördeı toprakları
nm tütün yetiıtirme huauı oldu
ğu kadar, zürralar da bu iıte ıün
den güne ilerlemeıini gösteriyor .. ! 

Gördeste hemen berkeı tütün- 1 

cü.. Bu yıl bütün tarlalar tütünle 
doldu. 

Şehrimizde kaç 
otobüs işliyor? 

lzmir, (ÖSel) - Hililiabmer 
cemiyeti lzmir merkezi; bir nak -
leddem iıtuyonu açmalı karar
latbrmlfbr. Bunda anıuluaal bat 
Amerikan Tıp koqreai ile Roma 
konıreainin karar ve münakqa
lan da ıiize almmqtır. Ayni te
kilde Yunaniıtan da bir müeaaeae 
vardır. 

Zaim namında yedi yqmda bir 
çocuk, Hüıeyin oilu Oıman ida
resindeki bir yük arabasının çarp
muiyle ölmüt ve arabacı yaka
lanmıtbr. T ~rlaların güzel kokulan ıim

Zaim, Oamanm arabaıının ö- di Gerdes sokaklarını dolduru

Şehrimizde itliyen otobüslerin yorlar. Hatti, ellerindeki malları 
sayııı ıün geçtikçe azalmaktadır. ıatmak iıtiyorlar. Fakat alıcı hır 
Son bir hesaba göre piyasada an- lamıyorlar. 

Kan vericiler (Don&rler) dart 
ıurupa ayrılacak •• hatalara 
verdikleri kana mukabil ücret a -
lacaldardır. Hutalarm kan ihti
yacı tetkik edildilden aonra bu 
dört ıuruptan - hanıiai llmn
s:ı~-. -~. Ma.
seıenin taUİlabm, parti lıimaye-
aindeki yardım komiteai verecek
tir. Ba hUIUlta iU.Jhk 'Ye parti 
ile temu edilmiı, mutabık blm
mııtır. 

Bir cocıılc araba 
altında öldli 
lzmir, (Özel) - Murat oilu 

nündeki bir arabanın arkasına 
takılmıt bulunuyormUf. 

Osman, kendi arabasını ona 
ıöre idare edecek yerde - hatta 
bqkalarmm ikazlarına aldmt et
miyerek - arabasını rastgele ida
re etmİf ve bir aralık çocuklar 
korbrak arabadan atlayınca ara
bamı çoc:uia çarpbrmıfbr. Zaim, 
dCl!Up ba}"dmıt ~'1nrl~ıwe.ı~ 

ölmiiftür. 

lzmir polisinde 
geni oasıtalar 
İzmir, (Özel) - İzmir zabıta

ıı için bir hizmet otomobili, bir 
deniz motörü, iki motosiklet te
min edilmiıtir. 

IZM1R KANSIZLARA KAN IZMIRDE FINDIK FiDAN -
JSTASYONU YAPIYOR - lz - LIKLARI-tzmit, 11, (A.A.) -
mir 11 (A.A.) - Şehrimiz ~ıl- Viliyetimizde fındık yetiştirilme 
ay kurumu kansız kimselere veya sinin ilerlemesine çok önem ve . 
yaralı dii§erek fazla kan zayi e - rilmektedir. Geçen yıl olduğu gi
denlere kan verebilmek için bir is. bi bu yıl da hususi idare bütçesi · 
ta&yon vücude getirmeye karar ne konulan para ile Giresun çeşi
vermiştir. Bu hususta sosyal yar - dinden 14.100 tane fındık fidanı 
dnn kurulunun da muaveneti te - satın alınmıştır. Bu fındıklar zira 
min edilmiştir. Kızılay kanım sat at direktörlüğünce ilde fındık ye
mak istiyenJere bir taahhütname tiştirilmesine elverişli bölgelerde 
imzalıyacak ve kan verecek olan- ki çiçeklere parasız olarak dağı 
lamı hastanede yapılacak ilk mu- tılmaktadır. 
ayenesinden sonra cfuimi bir kon- IZMIRDE YENl PAZARLAR 
trole tabi tutulacaklardır. AÇILlYOR - tlimizin bir çok 

YERLi PULLUKLAR _ tz _ yerlerinde yeni pazarlar yapıla -
mir 11 (A.A.) - Trakya genel caktır. Ekonomi bakımından çok 
espektörlüğünden İzmir ilbaylığı- önemli olan bu pazarlar 985 yılı 
na gelen bir telgrafta ilkbahar e- bütçesi içinde açılacaktır. Dadca, 
kim mevsimine yetiştirilmek üze- Marmaris ve Ulada birer sebze 
re on bin adet pulluğun yerli ima- ve at pazan yapılacak, Muğlada 
lithanelere sipariş verileceği bil- yeniden bir hayvan pazan yapı · 
dirilmiştir. Bunlarm lzmirdeki yer lacağı gibi Fethiye ve Bodrumda-
n -n k · ı~ ki pazar verlerı'nı'n de us·· tu·· o"rtu··ıe-pwıu ımalllthanelerinde yaptı- " 
nlacağı umuluyor. cektir. 

MUCl.ADA KROM VE ZIM . IZMIR KIZ ENSTITOSONDE 
PARA MADENLERi _Muğla, YENi ATELYE - tzmir, 11 (A. 
11, ( A.A.) _ Bütün ildeki krom A.) Kültür bakanlığının göster -

diği lüzum üzerine şehrimiz cu • 
ve zımpara madenleri faaliyetle 
işlenmektedir. Ekonomi bakanlı . muriyet kız enstitüsü binasında 
ğmın nisbi nısumu indirildiği an- bir sipariş atelyesi açılmıştır. Ens
danberi hem çalışma ve hem çıkat titüd-e beş yıl tahsil görerek yeti-

k 
1 

şen talebeler bu atelyede ameli 
ço artmıştır. ki ay içinde Avru bilgilerini arttıracaklardır. Aetl -
pa ve Amerikaya 15.167 ton korm 
2.316 ton zmıpara, 4.101 ton man ye dün merasimle 14,30 da açıl -
ganez ihrac edildi. Maden amele 1 _m_ış_tır_. ________ ,_ 

ücreti de günden güne artmakta . ZEKAT VE FITRENIZI HAVA 
dır. KURUMUNA VERiNiZ 

yor. cak 112 otobüı bulunuyor. Muhte- Bu otobüsçüler bu vaziyet kar' 
imar, ihya, servet, bayat hepıi lif hatlarda itliyen bu otobüıle - ıııında endite içinde bulunmak• 

bu konuda .. lıte Gördes, bu yıl bu rin çoiu eskidir. Zabıta, otobüs· tadırlar. Bazıları da yazlık ıefer
koku yüzünden zenginleıiyor. lerin ıeyrisefer kabiliyetini tetkik ler dütünüyorlar. Bu arada Sarr 

Alıcılar böyle bir mal bulduk- ederek ite yaramıyanları çalıı - yer - Kilyoı araıında da ıeferlet 
ları, satıcıiar da mallarını değeri- maktan menediyor. Nitekim ge- yapmayı dütünenler de vardır· 
ne satabildikleri için memnun... çen ay içinde, Kereıteciler hattın- Fakat yolun dar olması bu aefer-

01; piyasalarda büyük bir mev- da altı otobüs seferden menedil- lere imkin vermiyecek ıibi ıörü-
kii ve yükıek bir kıymeti olan mittir. nüyor. Diğer taraftan bazı otobüt 
~ 41Gw.ı.... - .. ,-._... Sehrimizdeki otobüa hatlan sahipleri 9unu ıöyliyorlar: 

ıu kısımlara ayrılmııtır: Birin - - •· l:.ıaıen pıyasaıra 1ftmirUdl 

Yaprakların intizamı kokusu
nun letafeti ona bu pazarlarda 
çok daha iyi mevkiler verecek, 
nanunı bir kat daha arttıracak-
tır. 

Şimdiye kadar en zor it, tütü
nü yetittirmekten ziyade satması 
idi .. Bugün bu zorluk da yok .. Fi
re, lskarta, iskonto gibi zürraı e
zen yolsuzluklar, cümuriyet hü -
kiimetinin aldığı tedbirler saye
ıinde ortadan kalktı .. 

Şimdi iyi muamele, dojru he
sap, düzgün bir ahı verit var .. 

Bunun karııımda halk; bir se
nelik yorıunluğunu unutuyor da
ima hük\iınete minnet ve tükran 
hislerini gösteriyor .. 

Her zaman tütün piyasası pek 
qağa fiyatlerle açılır ve halk tü
tün dikmeye baılarken bunun dü
tünceaiyle yaıardı .. 

Bu defa Eienin namlı tüc
carlarından Kavalab Bay Şükrü 
ticarethanesi bu müıkülü de ıona 
erdirdi. 

iyi mala iyi para vererek hal
kın yüzünü ıüldürdü. Rençpere 
her huıuıta kolaylık göıterdi. 

Bay Şükrü ticarethanesinin 
eksperleri Hüınü ve Hakkı, yal
nız Gördesin değil; bu civarın te
veccüh ve muhabbetini kazandı. 

Kavalah Şükrü ticarethaneıi 
her yıl olduğu gibi bu defa da 
Gördeıten epeyce tütün aldı .. 

• • • 
Gördes gençleri, senelerce ev -

vel l<urdukları birlikte pek müte
vazi çahımakta ve Gördeste içti -
mai tayatı yqatmaktadırlar. Bu 
gençlf'r memleketin temsil, ıpor 

ve n•uzik ihtiyaçlannı ıidermek

te ve her cihetten memleketlerlne 
müfit olmaktadırlar .. 

G~nçler, bu defa bando takım-

ci ve en çok otobüslerin iılediği arabalar "bomlmuftrıT,, diyerelı 
hat Keresteciler - Rami yoludur. birer bira seferden menediliyor. 
Bu hat üzerinde 2S otolMie ~,... S.yk devam eile eJe günün bi • 
yor. Bundan ıonra Sultanahmet - rinde adetleri çok azalıu:alı oe il 
Rami hattı geliyor. Burada yirmi- zaman sahipleri otobüslerindefl 
den fazla otobüs çalıııyor. Sirke- belediye de bunları mmetmei 
ciden biri Bakırköye, diğeri de ve ortadan kaldırmak zalametill" 
Küçükmuıtafapqaya giden iki o- den lıurtulacaktır!,, 
tobüı hattı daha vardır. __ M_U_CL_AD_A_KA--R-=._-M-lJi_l_a_nJJI_ 

Kıt dolayısiyle Taksim - Ye- doğu tarafına gelen Yılanlı dağ 
nimahalle arasındaki otobüs se - lariyle Göktepe dağlarına ·kat 
ferleri de azalıyor. d~müştür. Hava biraz soğumuş. 

Kadıköy le, lç Erenköy araıın- tur. 
da da bir otobüs yolu vardır. Fa- -------------
kat bu yol üzerinde ancak bet on 
otobüs iılemektedir. Yolların ça -
murlu olması yüzünden, burada 
itleri büsbütün azalmııtır. 

Muhtelif hatlarda iıliyen oto -
büslerden çoğunun eski oldujunu, 
yukarda yazmıtbk. Bunlann en 
faz lası Kadıköy - Suad iye ara
sında itliyor. Bu arabalar seneler
denberi ayni bat üzerinde çaht-

Yf fti HOHM 
F. STROVSKl 

Akademi üyelerinden 
HAYDAR RlFAT 
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bkları için yıpranmıtlardır. Oto - ____________ _..... 

büs sahipleri, piyasaya yeni ara -
ba çıkaramıyorlar. Bunun baıhca 
sebebi belediyenin otobüı imtiya
zmı elinde bulundurmasındandır. 
Belediyenin bu hakkını ne zaman 
kullanacağı kati olarak tayin e· 
dilemediii için, bittabi yeni oto -
büs sabn almakta tereddüt edi · 

larını daha mükemmel bir hale 
koym ~yı kararlaıtırmıılar ve bu · 
nun i~in bir muallim ıetirmiıler· 
d
• 1 

ır. 1 
Aralarında daimi bir samimi -

yet ve muhabbet bulunan ıençler, 1 
memlekete hizmet etmek için sa

vqmak tadırlar. 
G~nçleri tebrik ve takdir eder

ken d'ha iyi neticeler almalarını 
ve itl!rinde üatün olmalannr di -
feriz. 

• • 

DUN ve YARIN Külliyatından 

YENi KiTAPLAR 

Gizli Harpler 
Anloine Zischka 
Hamdi Varoğlu 

75 Kuruş 

No: 45 

D,esraeıi'nin Hayatı 

Andri Maaroia 
lsmail Hakkı Alişan 

100 Kuruş 
No: 46 

Tevzi Merkezi: 
V AKIT Matbaası 

lstaabal 





O deiil, ötekisi... 
Güzel bir karar 

Kitap yazanlara mükafat 
verilecek 

Bir çok tanınmış Avrupa mem-
1 

Ieketlerinde, her yıl sonu, kültür 
bakımından bir planço yapılarak 
muvaffak olmuş edebi ve ilmi e -
ser sahiplerine birer mükafat ve
rilir. Bu mükafatlardan bir çoğu
nu hükfunet verdiği gibi bir çok
lanm da hususi müesseseler ya -
hut şahıslar dağıtmaktadır. Nite
tekim Fransada Gonkur mükfıf atı 
için üç dört gün evvel toplantı -
lar yapılmış ve mükafat İspanyol 
Boğa dövüşleri hayatına ait eser 
yazan ve ismi henüz tanınmamış 
genç bir roman müellifine veril -
mişti . 

Bir kamda yaralanmış olan bir 
ada ı görmüşlerdi Bütün seyir -
cil:t: yürekleri ezilmiş, hepisi · 
nin ağzından beylik söz olan " 
vah, zavallı vah!,, sözleri çıkını~, 
fakat yine, adet olduğu üzere ha 
dise hemen unutulmuş gitmişti. 
Fakat Piyer Selen'in yanındaki 
genç kadın, böyle değildi. Ren . 
gi sararmış, sendelemeye başla · 
mıştı. Bereket versin ki Selin o . 
nun koluna girrek düşmekten kur 
tarm.ış ve yakın bir gazinoya gö · 
türiip biraz ispirtolu bir şey içir . 
mişti •.• Kadın kendine gelince ya 
nındakinden özür diledi ve teşek 
kürler ederek ayrılmak istedi. A 
ma, artık geç kalmıştı. Çünkü ne 
de olsa yabancı bir adamla bir 
masada oturmuş, onun ısmarladı 
ğı bir içkiyi içmişti. Sonra kendi. 
sini kurtaran bir adamı, hemen 
bırakıp gidivermek pek de neza· 
kete uygun düşer bir şey değildi· 
Bu yabancı da hoş bir adamdı. 
doğrusu. Ona ne tatlı tatlı sözler 
söylüyor. Hani konuşmasından 
haz edilir bir adam. 

Gazinodan çıktıktan sonra, o
lup bitenleri gözü önünden geçi 
rirken yaptığı düşüncesizliğe şaş. 
tı. Ne diye bu adama birkaç gün 
sonra yine görüşmek vadini ver 
mişti? Bunu yapmamalı idi. Ne i
se bir defa söz verilmiş, ister is 
temez yine o gazinoda, yine o bü 
yük salonun loş bir köşesinde bu. 
luştular. 

Bu göıiişmeler iki yıl sürdü. Haf 
tada üç gün buluşuyorlardı. Piyer, 
Antuvaneti evine getirebilmek i · 
çin ne güçlükler çekmiş, çoğunu 
tutmadığı ne vadlerde bulunmuş 
tu. Bununla beraber bütün bir ge 
ceyi haşhaşa geçirmeye de mu . 
vaff ak olamamıştı. Bunun da se 
bebi yok değildi. Antuvanet ha -
basının evine sığınmış genç bir 
duldu. Annesi, babası eski kafa. 
da olduklan için geç vakıtlara 
kadar dişanda kalmasına izin 
vermiyorlardı. O da bir küçük kız 
gibi itaat etmeğe mecbur bulunu 
yor. 

Bazan Piyer ona hayatlarını 
birleştirmekten söz açınca, Antu·. 
anet tatlı bir niyaya dalar gibi 
gözlerini kapıyor. Bir dul kadın 
için böyle seviştiği bir adamla 
birleşmek ne büyük bir saadet o
la~ağmı bu hareketile anlatmak 
istiyordu. 

••• 
Bay ve Bayan Paran sofrada 

idiler. Yemek yiyorlardı. Hizmet 
çi dedi ki: 

- Kapıcı, sizi rahatsız etme · 
den bir Baya dairenizi gösterme 
ye izin verip vermiyeceğinizi so
ruyor. 

Bay Paranın cam sıkıldı. Mı -
rıldanır gibi cvap verdi: 

- Bu saatte mi? 
Bu adamın tabiati bövle idi. 

Her şeye ilkin "hayır!,, demeyi 
ldet edinmişti. Fakat kansı "gel 
sin,, demeye gelen bir işaret et-ı 
ti Kapıcı yeni gelen baya evi gez· 
diriyordu. Yemek salonunun ka . 

Fransızcadan 

pısma geldiler. Kapıcı yeniCien i 
zin istedi: 

- Burasını da görebilirler mi? 
Kapı eşiğinde duran Piyer Salin 
idi. Bayan Paran tam kapının 
karşısında oturuyordu. Birdenbi -
re şiddetle başım arkaya çevirdi· 
Benzi atmıştı. Fakat kocası: 

- Buyurunuz, dedi. 
- Piyer kendisinden yüzünü 

çevirmiş olan genç kadını görün 
ce bir adım ileriye gitmek iste · 
metli. 

- Rahatsız olmayın, ben göre 
ceğimi gördüm. Bukadan yeter! 

Dedi. Gerçekten göreceğini gör 
müştü. Karşısındaki kadın Antu . 
ant idi. Kocası ile oflu oldukla · 
nnda şüphe bulunmayan bir hay 
ile bir çocuk arasında oturuyor. 
du. Merdivenden inerken kapıcı 
ile konuşuyordu. 

- Aldandım, sanıyorum. Bu . 
radaki genç bayan ... 

- Bayan Paran mı? 
- Evet... Bayan Paran! Ben 

onu Duli Antuanet denilen bir 
kadına benzettim. 

- Hayır, aldanmadınız. Söy · 
le'diğiniz kadın onun annesidir. 

- Evet, öyle olacak. 

* * * 
O gün öğleden sonra Piyer ile 

Antuanetin randevusu vardı. Fa 
kat kadının yerine bir mektup 
geldi. İçinde şu sözler vardı: 

"Artık kim olduğumu biliyor . 
sunuz. Tesadüf bize böyle fena 
bir oyun oynadı. Bundan ıonra 
aramızda geçen hadiseler ger • 
çekleımeyen bir riiya halini ala . 
caktır. Siz beni, kocasına sadık, 
yalnı'Z hakiki ve dojruluiu ıeven 
bir iyi anne olmak ijzere tanısay 
dınız ... Gülmeyin Allah qkma ! 

O zaman anhyacaktınız ki, ran 
devularınıza giden bir batkaıı i • 
di. Bu ötekisini benim hayalim 
yaratmıftı. Sizin evinize giden, 
kendisini ıize teslim eden bir ih. 
tiyar musiki profesörünün kızı, 

dul bir kadındı. Ne kocuı, ne de 
çocuğu vardı. Şimdi beklediği • 
niz, helki de sevdiiiniz, belki de 
kollarınız arasında kendini unut-· 
maktan zevk alan kadın bugün 
gelmiyecektir. Bugün deiil, bun
dan sonra hiç gelmiyecektir. Çün 
kü böyle bir kadm mevcut dejil. 
dir.,, 

Fransızcayı 

BERLiTZ'de 
•• v • • 

ogrenınız 

Haber aldığımıza göre, bu ka
bil mükafatlann iyi bir teşvik o -
lacağmı düşünen kültür bakanlı· 
ğı, bizde de bir mükafat serisi aç
maya karar vermi§tir. Her sene -
nin sonunda tarih, edebiyat, içti -
maiyat, fizik ve kimya mevzuları 
üzerinde en güzel ve faydalı eser 
yazan muharrirlere mükafatlar 
verilecektir. 

Bu eserleri İstanbul Universi
tesi profesörlerinden mürekkep 
bir komisyon seçecek, ve Bakan
lık bütçesinde ayrılan bir para bu 
mükifatlara tahsis edilecektir. 

Karadenizde 
Alemdar vapuru kazaya 

uğramamıştır 

Dünkü sabah gazetelerinden 
birinde gemi kurtarma şirketine 

ait Alemdar vapurunun İğne ada 
açtldannda bir kazaya uğradığı 
yazılmaktaydı. Verilen haberde A 
Iemdar vapurunun, İtalyan ban -
dıralı Korrea vapuru tarafından 
ipi~rek .K.aradenizde terke -
dilen şilebi aramaya çıktığı, fa · 
kat Balkan harbinde batan Asan 
Tevfik zırhlmı enkazına çarpa -
rak hasara uğradığı bildirilmek . 
teydi. Bizim hususi sw·ette yaptığı 
mız bir araştırmaya göre Alem · 
dar vapuru böyle bir kaza geçir -
miş değildir. Gemi kurtarma şir . 
ketinde işlerle alakalı bir zat da 
şunları söyJemiştir: , 

- Alemdar vapuru yalnız yıl -
lık muayenesi için lıtinye havu . 
zuna ıirmit ve çıkmıttır. ltalyan 
vapurunun yedeğinde kaybolan 
dubayı ararken kazaya uğradığı 
aıılsızdır. Sonra Asarı Tevfik en· 
kazının yerinin bilinmediği IÖyle 
niyor. Bu da doğru değildir. Ha 
ritada Asarı T evfikin battığı yer 
bellidir ve her kaptan bunu bi -
lir.,, 

Karadenizde son günlerde ka -
zaya uğrayan bir İngiliz vapuru 
vardır ki, şaftı kırıldığı için şimdi 
Istinye havuzunda tamir edilmek 
tedir. 

İtalyan bandıralı Korea Ferrea 
vapurunun yedeğinde iken kay . 
bolan duba ise henüz bulunama · 
mıştır. Evvelki gün bulunan en . 
kazın bu şilebe ait olmadığı an -
laşılmıştır. 

---.a--ıama:mı:n:mm 

Türk Elbise 1 
Deposu · 

1 - Metodu esasen pratiktir. ır • D • 
2 - Her öğrenilen dil için imtihan- 1 V BTBSlge 'V8 rBŞlR 

dan sonra bir diploma. ı= Bahçekapı, Haeıbeklr karşısında· 
3 - Her sene yapılacak mtt.sabaka ki 86 numaralı mağazaya koşunuz. 

ile Pariste üç sene bedava okuma. Kıt relmeden, soğuklar basmadanu 
4 - Talebelere hususi tarifeler. evvel aradıtrnı:& her nevi yerli ve!! 
5 - Tediyatta kolaylık. ecnebi kumqlarla ısmarlama ve=ıi 

Geliniz parasız bir tecrübe Hazır elbiseleri burada bulacaksınız:! 
dersi alınız. Bir defa mUraeaat ltifidlr. Vltr

1

in ~ 
Kayıtlar açıktır. lerimizdekl fiyatlara dikkat n fır-

lstanbul 373, Jstiklil caddesi. attan istifade edinlz.(V.No. 10609) 
Ankara, Konya caddeal. 111:11111 

.J<ADlNlN 
• \azan : A. C. 

Genç kadın, kocasının mektu • 
bunu okur okumaz hemen ağla -
mak istemiş, kocasını bulamamak 
o kadar gücüne gitmişti. ~~akat 
ş"mdi, kapıcın1n önünc'e o'up bi -
ten rahneden bir kaç ca!<ika son
ra yeni vaziyetini oldukça ca . 
zip hulmağa başladı. . 

Bir şarkı söyliyerek ve dalga 
adımlan atarak odanın ortasında 
ki masaya yaklaştı. Mektubu bir 
daha okudu: 

"Sevgili Samime, kendisile ba· 
zı iılerim olduğunu bildiğin A . 
ristidi ile beraber acele bir mese 
lenin halli lazımgldi. Onunla bir 
den.bire üç dört rün için seyaha· 
te çıkmağa. mecbur oldum. Sakın 
bana clarılma. Seni haberdar et . 
mek için vakıt bulamadım. Bir 
kaç güne kadar ka vuturuz. 

Sadi.,, 
Bir iki satırdan ibaret olan 

mektup çok soğuk yazılmıştı. Sa 
mime, nişanlı iken Sadiden aldı
ğı mektuplan hatırladı. tki sene 
denberi devam eden evlilik ha . 
yatında kocasından aldığı ilk mek 
tup buydu. Alelacele yazıldığın · 
da şüphe olmayan bu mektupda 
bir samimiyet görülmekle bera . 
her, yine bir çok eksiklikler var · 
dı. Mesela kocası evvelce her 
mektubunu "güzel yanakların · 
dan öperim,, sözlerile bitirirdi. 
Acaba bunları da mı aceleye gel 
diğinden dolayı unutmuştu? Yol; 
sa bir kocanın kansına yazdığı 
mektup, bir nişanlının mektubun . 
dan büsbütün başka mı olurdu? 

Her ne ise, Samime artık bu tc 
f errüatı düşünmüyordu. İçinde, 
bulunduğu vaziyeti olduğu gibi 
kabul ediyordu. 

Henüz genç, kız iken bir kere 
hatınna bir gün tamamile yalnız 
kalmak, her türlü mesuliyetten 
uzak bulunmak, cebinde bol para 
sr olduğu halde hür ~mak ge 1 
mişti. İşte şimdi bütün bu imkan 
lann hepsi bir araya gelivermiç. 
ti. 

Bununla beraber, Samime ha · 
yalata kapılmıyordu. Kocası geri 
gelinciye kadar günlerin iç sıkın 
tısı içinde geçeceğini biliyordu. 
Olsa olsa otelin üst kat salonun 
da Maımaraya bakan pençere . 
!erden birisinin önüne oturarak 
öğle ve akşam yemeklerini yiye 
bilir ve belki bir iki defa da Bey. 
oğlundaki sinemalardan birisine 
gidebilirdi.. Çünkü lstanbulda 
kimseyi tanımıyordu, sokağa yaJ 
mz çıkmağa da hiç alışkın değil · 
di. Böyle olduğu halde, içinde bu 
lunduğu vaziyette yine bir nevi 
cazibe görüyordu. 

Yalnız başına geçireceği saat 
lerin çok sıkıcı olacağını düşün · 
mekle beraber, hiç bir kimse ta 
rafından rahatsiz edilmeden ha 
yalata dalmağa fırsat bulacağın 
dan , yabancı güzel bir kadm sı 
fatile bir takım maceralar tasav 
vur edebileceğinden dolayı nıem 
nun oluvordu. Meğer ki· .• 

Oda kapısı vuruldu. 
"G" .. - ınnız .. , 

Samime bu "giriniz,. kelimesi 
ni çok garip bir ahenkle söyledi. 
Bu "giriniz,, de bir cazibe, hir 
baştan çıkarma havası vardı. Ken 
disi bile, se~ine höyle bir ahenk 
vermeğe muktedir olduğunu gö 
rerek hayrete düştü . 

!çeriye giren Boy idi. Samime 
nin geri kalan çantasını getiriyoı· 
du. aKdın gene çocuğa: 

- "Tesekkür ederim·,, derli. 
Çocuk eğilerek selam verdikten 
sonra kapıva doğ'ru gitti. Fakat 
kapının önüne gelince kadına doğ 
ru döndü ve durdu .. Samime: 

- "Ne istiyorsun?,, diye sor 
du. 

- "Hanım efendinin başka bir 
anulan olup olmadığını öğren · 
mek istiyordum.,, 

- "Ya, öyle mi - Hayır, hiç 
bir şey istemiyorum, teşekkür e 
derim.,, 

GEC 
Boy tereddütle eğilerek te 

selam verdi. Samime dedi 
- "Ha, aklıma geldi. B 

kadar gelmişken sorayım·,, 
Kadın hunu söylerken 

ve bir hevkel gibi donup 
genç çocuğu tetkika kovuldu. 
ra sözüne devamla dedi ki: 

- "Burada otelde sana si 
ye mi, voksa sen diye mi hitJl 
d ·ı· ? ı ıyor . . , 

- "Hanım efendi nasıl ist 
se öyle hitap edebilirler. 

Bazdan bana sen, bazıl 
siz diye hitap ederler.,, 

- "Garip şey.,, 
Samime, bu konuşma esn 

da birdenbire utandığını h. 
ti. Boye hemen yol vermek i 
di, fakat konuşmayı nasıl bi · 
ceğini kararlaştıramadı. O 
için Boye sordu: 

- "Kaç yaşındasmız?,, 
- "On altı buçuk.,, 
- "On altı buçuk ! O hald 

tık siz diye hitap etmek daha 
ru olur.,, 

- "Hanım efendi, siz bana 
diye hitap ederseniz, çok me 
nun olurum.,, 

Bunu söylerken oğlanın 
pançar gibi kızardı. 

Samime, Boya karşı barid 
ta vır takınma zamanının gel 
ni anladı. Çünkü oğlanın son 
vahı gizli bir iltifatı ihtiva t 

yordu. Bu iltifat Samimenin 
şuna gitmedi. Onun i~in. bir 
mm efendinin hizmetçisine hi 
ettiği zaman kullandığı tavu 
çocuğa: 

- "Pek ala, teşekkür 
Artık gidebilirsin , dedi. 

Boyun göz kapaklan 
bir surette titredi. Oda kapısı 
çrldı ve yavaşça kapandı 

n -o--

Samime soyundu ve bany 
girdi. Seyahatin verdiği yo 
luk vücudünde hafif bir gev~ 
liğe sebep olmuştu. Parmakl 
su ile oynarken düşünceleri k 
ma karışık bir surette dalgal 
rak uçuyordu. İçinde bulund 
vaziyet kendisi için yepyeni 
şeydi. Neşesinin derinlikleri 
bekleyişe benzer bir duygun 
gizlenmiş olduğunu fark eder 
bi oluyordu. 

Samime. Sadi ile evlenm 
karar ve··diği zaman çok gen 
Sadi, Ankarada bir çok işler 
kip ederek muvaffak olan ve 
para kazanan bir adamdı. Şinı 
bu parasile lstanbulda bir 
çıkarmağa kalkışmıştı. Bu ga 
elde ettiği servetten sonra me 
lekette kendisine bir de mevki 
şerf kazandıracaktı. İstanbul 
bu iş için bazı kimselerle ko 
mak üzere karısmdan bir kaç 
evvel Ankaradan hareket e~m · 
Samime arkadan gelecek ve 1 
sim civarındaki o otelde kan, 
ca hultt~('aklardı. 

Samime, Arana 11 zengin 
çiftçinin kızıydı. Babası kızını 
okutmuş, lstanbulrlaki Ameri 
knlejine leyli olaı ak göndermi: 
Fakat, tam Samimenin koleji 
tireceği senede bal ası ölmüş, 
senelerde çiftçilik işleri fena 
tiği için miras olarak horçtan 
ka bir şey bırakmamıştı . 

Bövle hir vaziyet karşısında 
lan Samime, anne:::inin ısran ·· 
rine, Sani g ibi zengin bir talibi 
çırmamak mecburh·etinde ,.e if 
ter istemez iki sene evvel onu 
evlenmi~ti. 

Bu evlilik hayatında kayde 
ğer, bir fevkalarelik yoktu. 5' 
mime lüks içinde yaşıyabili 
zenginlik sayesinde olrlukca yü)' 
sek bir içtimai hayat sürebiliyof 
du. . ( .4rlcaı ""' 



- - - - -· ~-_.,_..-_, -~ 

~~~~~~~~~~s• ..... !!!!ll!l! ..... mm-=ı~!llml!l!!!!!!l!!ll!IR'B!!!lll!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~~..-mm=-=~!l!!!!le!!!!!!~~!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!t9-KURUN 121.KANUN19351!!!!'!!!!!!9 

J ltalya ya kazanamıyacağı 
bir za er veriliyormuş 

ADISABABA 
Bombardıman bekliyor 

Denizyo a ı 
EŞ L ET M ES 1 

A.~teJen: Karüöy - K priı~ 
ret. C2.162 Sjrked MDbllrdar r.ııdt> 

(Uıtganı birlncld•) 

~sonra söz alan başbakan Bal· 
ın demiştir ki : 

~n,.,'.!Iilleler Cemiyetindeki nü · 
-:-~uz büyüktür fakat kudreti
~.~utlak değildir. Bu teklifle · 
~bul etmek istemezlerse, Mil· 

~~r ?emiyetine, 1talyaya ~eya 
~k eşlstana zorla kabul ettıre · 

' ~ .~eğiliz. Uç alakadar tarafın 
~ Se>~liyeceğini bilmiyonız. Fakat ı 
lı bı~ netice alınmazsa zecri ted
~~ erın ne derece ileri götürüle · 
ı~ eceğmi tetkik etmek lazım ge -
r: ltaıyaya petrol girm:sinin ö· 
re~ geçmek hakikaten kolay bir 1 

ef: değildir. Bu fevkalade zor bir 
1 ıı ı.r. 'Ve böyle bir yasak koyacak 

ıı:sanız bu yasağın cidden mü -
~ır .. olacağına kanaat getirme -
~ lazımdır. Eskisinin ayni siyaJ1 ~kip edeceğiz. Milletler Ce -1 

. Yetı ne kadar ileri giderse git • 
~ onunla teşriki mesai edeceğiz. 
ti ak~t biz ayrı olarak daha ileri 
d bnıyeceğiz. Ya herkes iştirak e· 
er ya hiç kimse .. Bay Eden ya -
~ .Cenevreye gidiyor. Ve hare • 

1 ""'~tiınizin tesirlerini yakında öğ. 
·IOllec ğiz 1 e .,, 

e ~CILTERE MÜMKÜN OLDU· 
i C1.J KADAR İLERi GiDECEK 
0 ~ Londra, 11 (A..A.) - Avam 
s ha lllarasında Bay Eden'in mü da· 
1 d lesinden sonra muhalifler şid . 

~~le hükUmetin geçenlerdeki mü· 
( ,

1 
ereler esnasında takip etmiş 

. ~ dllğu hattı hareket aleyhinde 
ı ~lunmuşlar ve hükUmcti ''Teca-
' ~':..ınükafatH vermekle ittiham 

lllışıerdir. t 1 
D Muhalifler, Laval - Hoare 

i /e~ipinin 1ngilterenin dünya • j 
~ alti ve bilhassa küçük milletler 

~ ~eıdindeki nüfuzunu kıracak ma 
~ette olduğu mütaleasmdadır .

1

t 
~ ~üzakerata Bay Baldwin ta · 
f~dan nihayet verilmiştir. Mu- . 

~lleyh, Milletler Cemiyetinin el· 

1 b· llıilleti bir araya toplamış olan 
~~ organb~m için içtinabı kabil 
~ tyan noksanlanm hatırlattık · j 
llıi sonra Büyük Britanyanın ce • , 
U Yetin diğer azası ne derecede 
'eel'i gitmeğe muvafakat ederler -
~· 0 derecede ileri gitmeğe azmet· 
ış olduğunu beyan etmiştir. 

ROMA MEMNUN 

la ltoma, 11 (A.A.) - Havas a.
1 

1:~an: t 1 · a·· I ·ı· t .\ yan gaze e erı, un ngı ız 1 
lıl!anı kamarasmdıa yapılmış olan 
~~kereleri iktibas ve neşretmek 
ltt .r~er. İtalyan halkı Fransız ve 
~~ilız hükO.metlerinin fedakar _ I 
da Yolunda mümkün olduğu ka • 
eli r ileri gitmiş oıaukları fikrinde-

r. 

~AJlEŞLER SONUNA KADAR 
A!Uıı TERCiH EDiYORLAR 

~ Londra, 11 (A.A.) - Adisa · 
~e~adaki gayet iyi bir membadan 
ttıuen. bir haber, Habeş hükume · 
~at n ıhtilafm "mütecayize bir mü 
§ek ~t \•ermek,, demek olacak olan 
tutJ.~nde hallini derpiş edecek her 
ita '1 teklifi kabul etmesinin im-

tıı olmadığım bildirmektedir. 

\'e ~k ndraya gönderilmiş olan bir 
'ie sı .. ada imparator, seferberliği 
ltı ~el harekatı İngilizlerin ısrarı 
ltı-~l'ine tehir etmiş olfüığunu ha • 
~tınakta ve netice olarak son • 
bir erde mevzuu bahsolan şekilde 1 
~oıı ha] suretini kabul etmekten ise 

1
1 

llııa kadar mücadelede bulun • 1 

mağı tercih eylemekte olduğunu 
söylemektedir. 
HABEŞ INGlLTEREDEN MALO 

MAT lSTEDl 
Londra, 11 (A.A.) - Teyit e

dildiğine göre, Habeş d~ş bakanı 
lngiliz büyük elçiliğine müracaat 
ederek Pariste tesbit edilen sulh 
projesinin muhteviyatı hakkında 
bir şey alrp almadığım sormuş ve 
menfi cevap almıştır. Habeşis • 
tan topraklarında tek bir İtalyan 
askeri bulundukça imparatorun 
her türlü sulh müzakerelerini red· 
dedEceği Habeş mahafilinde be
yan olunmaktadır. Ogadıen mınta
kasmın ltalyaya terki teklifine ge
lince, bu teklif gayri kabili kabul 
telakki olunmah1adır. Çünkü 1 • 
talya bu mıntakada hemen hemen 
hiç bir muvaffakiyct elde edeme • 
miştir. 
KARARLAR lT AL YANIN LE-

HiNE IM1Ş 
Paris, 11, (A.A.) - Bu sabah 

ki Paris gazeteleri Laval.Hoar 
projesinin yapılması mümkün o· 
lan fedakarlıkların en son haddi· 
ni teşkil eylediği mütaleasmda 
dırlar. 

Petit Parisien diyor ki: 
"ttalya, birkaç gün evvelsi ta 

savvur olunabildiğinden çok faz · 
la menafi elde ediyor. Kendisine 
sunulan projenin ana hatları geri. 
Jebildiği kadar gerilmiştir. Ve on 
lan daha ziyade germeğe teşeb. 
büs edilecek oluma, koparmak ih 
timall vardır.,, 

tT ALYA YA KAZANAMIYA -
CAQl BiR ZAFER VERiLiYOR 

Londra, 11 (A.A.) - Röyter 
bildiriyor: 

Bir tnraftan Mareşal Badogli
yo bütün cepheyi teftit edip kati 
darbeyi vurmak üzere taarruz ha
zırlıklarını itmaından aonra av· 
det ederken, diğer taraftan bü
tün Tigre cephesinde çete harbi 

Şehrin aevkülçeyı noktasın -
dan mühim olan bütün noktala -
nna kamyonlar ve hasta arabala
n konulmuıtur. 

Sabahın ıaat sekizi olduğu 

halde Adisababa üzerinden he- 1 

nüz hiçbir tayyare uçmuı değil 
idi. 

devam etmektedir. BILD1RlLECEK BiR 
Habetistan ia~ meselesi o ka- ŞEY YOKTUR! 

dar vahimleımiıtir ki, bu işi teş - Roma, 11 (A.A.) - Mare~l 

milırD• H aa ıoıet oa : men ~:ı:mii:' 

1 rabzon Yolu 
KARADENiZ Vapuru 12 

Birincikanun PERŞEMBE gü
gü saat 20 de HOP A'Y A ka· 
dar. (7802) 

lmroz Yolu 
ASYA Vapuru 12 Birinci

kanun PERŞEMBE günü saat 
16 da lMROZ'a kadar. (7803) 

kili.tlandırmak üzere ayn bir iaıe Badogliyo §U telgrafı göndermi§-
genel müfettiıliği kurulmuttur. tir: ml!IC~!Sil!IOlll!DmlEl!:G:lc.m!J:m~&m::ii 

Dr. Hafız Cemal Birçok haftadanheri büyük askeri Bildirilecek bir tey yoktur. 
kuvvetlerin bulunduğu arazide HASTALAR YER ALT. 
elzem gıdalar dahi bulunamaz İ· LARINDA 
ken pek az askerin IJU'VCut oldu- Adiıababa, 11 (A.A. )' - Has-
ğu Haheşistanın garbi yiyecekle tahanedeki hastalar, sabahı yor -
doludur. Bir derece daha az ol • ganlara hürünmüt oldukları hal
makla beraber iaıe meselesi ltal- de yer altı melcelerinde geçinnif
yanlar için güç bir it halindedir. lerdir. Doktorlar ve hasta bakıcı
Royterin telgraflarına göre, Ma - lar, onlann haılannda beklemek
reıal Badogliyo büyük ileri hare- tedirler. 
ketine baılamadan evvel bütün Paytaht, timdi normal manza-

Dahiliye Miitehcuın..ı 

Pazardan başka günlerde öğlede::ı 
sonra saat (2 1/ 2 tan 6 ya) kadar ls.. 
tanbuJdn Divanyolundn (104) numn -
rnlr hususi kablnc.-sinde hastalarını 
kabul eder. Salı, cumartesi günleri 
sabah "9 1/ 2 • 12" saatleri hakiki fı· 
karaya mahsustur. Herkesin haline 
göre muamele olunur.Muayenehane ve 
ev telef on: 22398. Kışlık telefon :21044 

iaıe servisleri arasında irtibat te- rasmı almııtır. Fakat ıahableyin -------------
siı etmektedir. halka müteyakkız davranmaları • - ·-·-:-::::::::=:::::::::::::::::::: 

HABEŞ TOPRAKLARINDA için .yapılmıt olan ihtar do~.ay~~~y- i! Dr. ehmelli A 1 
BiR TEK ITALYAN ASKE- le hırçok vatandaılar, ?ugun .og ~ !İ Bevliye mütehassısı 1 

RI BULUNDUKÇA.. leden ıonra hummalı hır faahyet : K" Ub E 1 .... h T 1 2191-· • • :: opr aşı: m nonu an e : "' 
Adiıabaha, 11 (A.A.) - Sall- le ıılınacak yerler ve ııperler --···········--·--····----.. -···· 

hiyettar mehafilde .aylendiğine kazmakta devam etmitlerdir. ····-··········--·--········· .. ····-----... ··· 
göre, Habet topraimda bir tek 
ltalyan askeri bulunmakta devam ~llllll!!M 

ettikçe Habeıistanın barıt müza- f -~ 
kerelerine girişmesi muhtemel de· c j 
ğildir. -=-

Paria };arıt tekliflerinln Oga - ~~ Tesis tar1 hl : 1 RRR 
deni İtalyanlara terk eden bir' _0 : :ıJare merkezi. JS1 AN BUL (Galata) 
kaydi ihtiva ettiği haberi, Haheı 1 

, , • Ş 
mahafilinde hand.e ile kartılan -ı -'O- 1 ürk lyedeki u_bele~(; 
mııtır. Bu mahafıl, ltalyanların · - lstanbul, ( Galata-Yenı Camı) 
muhasanıat batlryalıberi, cenupta 

1 
- Jznılr Mersin 

pek az ilerlemit olduklarını teba- y 1 t d, ki Ş b 1 l 
rüz ettirmektedir. unan s 80 a o e er : 

HUBUBAT PARASIZ SelAnlk. Atına. !re 
OCOTOLOYOR 

Londra, 11, (Ozel) - İngiliz 

Fransız tekliflerinin hakiki mahi 
yeti bilinmemesine rağmen muha 
lef et gazeteleri hükamete kar§ı 
şiddetli bir hücuma geçmiıtir. 
Newı Chronicle gazetesi diyor Adisahaba, 11 (A.A.) - De- .~ -

ki: ğirmenciler, hububatı meccani o ~ ,,.ıJİlllm 
Her nevi Banka muamelatı. 

1 k .. .. .. ". k h 1 k t.;:.;ul!JilllJ!ll!L 
"İngiliz ve Fransız hükfunetle· ara ogutmegı a u etme sure- --------------------------

ri Mussoliniye silah kuvvetiyle tiyle milli müdafaaya ittirak et - G .. 
kazanması ihtimali bulunnuyan mektedirler. Değirmencilerin ek- ayyur USUllle m~mııEZii~B~~~~~~ 
b. f serisi ecnebidir. ır za er kazandırmak için en iyi 
zamanı seçmişlerdir. Proje, lngi . Adisababa mmtakaaındaki yüz •••nmmmBmm!~Cm~mi!!!l'! 
liz kabinesi için diplomasi saha . elli değirmenci, değirmenlerinin 
da ezici bir mağlubiyettir.,, kabiliyetine göre günde yüz ton· 

dan üç yüz tona kadar buğday 
MiLLETLER PETROL AMBAR- öğütmesini üzerlerine almıılar _ 
GOSUNU KABUL EDiYORLAR dil'. 

Cenevre, 11, (A.A.) - Resmi Bir komisyon, diğer mmtaka-
malUmata göre azadan on devlet lar değirmencileriyle mcşğul ola
muhtemel petrol ambargosuna iş- cak ve üç yüz değirmenci mecca- , 
tirak edeceklerini bildirmişlerdir. nt surette öğütmek işine ittirak e-
Bu devletler şunlardır: decektir. 

Arjantin, Finlandiya, İrak Ye · Ekseriyetle Calla ırkından o -

Kendi k 

F 
Bay M. Gayyur taraf ındnn yazılıp HABER gazetesinde 

tefrika edilmif olan ( 48 Derste Kendikendine Fransızça) not
ları hu defa V AKIT Matbaası t::ı.rafından kitap halinde çıkarıl
mıttır. Memur, iıçi, talebe, ve herkes için faydalı olacak olan 
bu kitaba 320 sayıfa olmasına rağmen yalnız 75 kuruş fiat ko
nulmuıtur. Tevzi merkezi: VAKİT Kütüphanesi Ankara cad
desi lıtanbul. 

ni Zellenda, Felemenk, Romanya, lan çiftçiler, cepheye gitmemek _ 
Siam, Çekosluvakya, Hindistan, tedirler. Zira harbe yalnız Habeş-
So~eiler blıli~. ler ~tirak~me~edirle~ Çif~ile-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=f' 
MUSSOLlNI BENZiN YERiNE rin buğdaylan değirmenlere mec-

ALKOL KULLANIYOR cani olarak nakletmeleri icap et -
Roma, 11, (A.A.) - B. Mus · mektedir. 

solini, kendi şahsi için benzin ve· ADlSABABA BOMBARDIMAN 
rine alkol kabul etmiştir. " EDiLMEK ÜZERE 

Alkolun otomobilde benzin ye - Adisababa, 11 (A.A.) - Röy-
rine kullnrulmasmı temin eden u- ter Ajansı aytarından: 
sulü Rimini'li B. Ghelfi isminde Her an gelmesi beklenmekte 

Şirketi • • 
Boğaziçi vapurlarına mahsus kış tarifeşi 15 Birincikanun 1935 

Cumartesi sabahından itibaren tatbik olunacaktır. 

J _____ ••_ı_a_n,_b_u_•_~ __ ı_e_d_ıy_e_~_,_ı ı_e_n_• _r_• ___ _ 
bir mühendis icadetmiştir. olan İtalyan uçaklarının hombar-

Mumaileyh, hususi bir karbü · dımanı ihtimaline binaen hu sa- Hususi idare muallim ve memur tekaütleriyle öksüzleri üçüncü . 
ratör vücuda getirmiş olup bu kar hah halka müteyakkız bulunma. Üç aylıkları 12- Kanunuevvel - 935 Per§emhe gününden itibaren 
büratör sayesinde Duçenin, oto . ır ilan edilmittir. verileceğinden sahiplerinin aylıkla nnı almak üzere Ziraat Bankasına 
mobili Ostiv otomobil şosesini sa-•------------ gitmeleri. (B.) (7820) 
atte 125 kilometre süratle katet . 
miştir. 

MUSOLINININ ÇALIŞMA 
SAATLERi 

Roma, 11, (A.A..) - B. Mus -
solini zecri tedbirlerin tatbikine 
başlamldrğr zamandanberi bütün 
memurların riayet etmeleri mec . 
huri kılmml§ olan m~erek me • 

sai saatleri usulüne kendisi de 
riayet etmekte olup dün Venedik 
sarayındaki bürosundan saat 16 
yı otuzda aynlmıştır. 

Duçe, o ana kadar talyan· Habeş 
ihtilafının halline dair olan Fran. 
sız-İngiliz projesine müteaallik 
hiç bir tebliğ almamış bulunuyor 
du. 

Bir tonuna 17 lira değer biçilen ve Bakırköy kazası dahilinde 
Mitatpaıa çiftliğinde tahminen 13 ton miktarındaki tehe~ir tozu sa• 
tılmak üzere açık eksiltmeye konul mut ihale gününde giren bulunma• 
mıt olduğundan eksiltme 16 - 12 - 935 tarihine uzatılmıştır. Şart· 

namesi Levazım müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek istiyenler 
22 lira 50 kunııluk muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle bera• 
ber 16-12-935 Pazarteıi günü saat 15 de Daimi Encümende bu
lunmalıdır.. .(B.), .(7819), · 





PERLODEN'f, 

PERLODENT, 

PERLODENT, 

PERLODENT, 

PERLODENT, 

Diş macunu ilmin bulduı";u en fyl for. 

mül fle ihzar edilmiştir. Ağzın asri 

sıhhat koruma ihtiyaçlarını temin e. 

der. 

Diş macunu ağızdaki bütün mikrop

lan öldürür ve dişleri çürümekten 

muhafaza eder. 

Diş macunu günde iki defa munta -

zaman kullanıldığı takdirde dişlerin 

sarı kirlerfnf yok eder ,.e di~lere par. 

lak bir beyazlık verir. 

Diş macunu kullanıldrğr takdirde 

Pyorrhea nar.1 diş etleri hastalığına 

karşı koymak için çok müessir bir 

vasıtadır. 

Dişmacunu nefesi temizler n ağzı se. 
rinlettr. 

.,(JI. o,. ~\>, ....... "ı.41', ' 

TüRi(iYE YAG VE MAMUL.ATI 
S4NAYii LiMıTED· ŞiR~ETj ' 

Jstanbul - lzmir 

Daha fazla rahat ve daha 
ziyade randeman temini 
için, elektri.lde. suyu ve
rilmiş MAVi JiLET biçak
laranı. Jw.llanınız. 

.......................... m!Erı 

Feshane Mensucat 
Türk Anonim Şirketinden: 

1 - Defterdar fabrikasında inta ettirilecek yün kurutma 
demir çalılı bina toptan götürü eaaa üzerine ek•iltmeye çıkarıl
mıttır. Bu itlerin tahmin bedeli 8730 lira 36 kuruıtur. 

2 - Bu ite ait evrak tunlardır: 
a - Ekıiltme ıartnameıi, 
b - Mukavele projesi, 
c - Fenni tartname, 

d - Ketifler, 
e-Proje 
l•tekliler bu evrakı 4,5 lira mukabilinde şirket veznesinden 

alabilirler. 
3 - Ekıiltme 24 • 1 nci ki.nun 1935 ıalı ıünü saat on bette 

1 ci Vakıf handa müdürlük dairesindedir. . 
4 - Eksiltme kapalı zarf uıulile yapılacaktır. 

S - a - Eksiltmeye girebilmek için İ•teklilerin 655 lira 80 
lmnıt muvakkat teminat vermeıi. 

b - Ehliyeti fenniye veaikaıı ibraz etme•i. 
b maddeıinde alınan ehliyeti fenniye vesikaıı Banka tara. 

fmdan kabul edilmit olacaktır. 
6 - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saatten bir ıa· 

at evveline kadar münakasa komiıyonuna verilmiı bulunmalı
dır. 

Türkiye 

Şeker fabrikaları 
Anonim Şirketinden: 

Turhal Şeker Fabrikasının 1936 ıenai içinde Samsun Li · 
manından ıöndereceii ıeke• lerin vaıondan vapura kadar nak 
liyeıi kapalı zarf usuliyle ve 21 llkki.nun 1935 tarihinde lıtan 
bulda Bahçekapısında Tathllnında Şeker bürosunda talibine 
ilaale edilecektir. Şartname ve tafsilat lıtanbul ve Samsun Şeke· 
BOl'Olanndan almabilir. 

BUGON 
KUMBA~ASINA 
PAll4ATAN 
KOCOK EL 

YAWN 
CEK DEFTEll(NE 

iMZA '\TAN 
r>OYdİ( EL 

OLACAK TIR 

T0R,15(Y 
ıs 

f>ANKASI 
--~~~~~~~------~-~~...;.;.;------· . 

Türkiye 
MER KEZ 

C ümhuriyet 
BANKASI 

711211936 v aziyeti 
~ AKTiF PASiF 

Kes•• 

' Hanknot .................................. - ., 5.607.95:i -
1 \lıın . ~atı kilogram 16.563,220 1 L.28.297.243 ıO 

' ~fakhı. ................................•...... ,., 462.715. 76 

O•hlldekl Muh•blrler ; 

rürk lirası -·-························· J. L 202.908.27 

Hariçteki Muhabirler ; 
Altın . Safi kilogram 4.401,274 , 6.190.757. 12 
~ ltınıı ıahvili kabil Serbest dövizle 7 805 575. 97 

Hazlne T•hvlllerı : 

arşılığı L158.748.563.-
IJeruht<' edilen evrakı nıktiye 1 
Kanunurı rı ve 8 ıncı mad· 
dclerinr- ıe~fj l ıırı . f hzinr ıııra · ı 10 90_ 98~ _ 
tından vak! ıedıva ı 1 " • ' · '· 

Senedat Cüzdanı . 
Hazine bonoları ....................... , L. 2918.750. -
ficarl senetlt-r •········· · ·········· .. 21 ı 50 687 72 

Esham ve Tahvlllt Cüzdanı· 
( 1 )eruhıc- cdtlt'n '-"Vrakı mık· ı 

°' tıyc nın karşı 'ı~ı esham •e l tahv•llt ıti hari kıymetle 
84 ~! 7 186 73 

H ~rrbcc;ı f•hırn v• Tahvillt ~ 4.428.~lfı f ~ 

\ lhrı H dövt7 Ü7.l"ftne •v•nc 1 _· :l 1.421 .0~ 
r ah\'iUr üurint- avanc ~ 5.'2~~.80S 4~ 

Hlaaedarlar .................................................... . 

'muhıe:lf 
Yeki n 

Lir• 

29 367.911 86 

!02.908.27 

13 996 3.l\3 09 

147840578 -

2-! 069 437.72 

!-1894.~SOO 8 

:5285232 48 

4500COO -
1206994~84 

27b.~77.8:ı0 14 - -

Sermar• ···· · · ··················· ·· · · ·· · ·· ···· ·········~· · ··· ····· 
ihtiyat akçesi ........................................................ · 

leaevUldekl f?•nknotl•r: 
Ocruhtt edilen cna ,, naktiyt 1. 158.748.56.~ -

Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
1 eriııe ıevfi an hazine tarı 

hndan valci ıediyaı 

Deruhte edilen cnı .ı na .. tiyt 
ba'uyt"S• ................................ . 
Karş1hiı ıamamen alan nlarılc 

10.907.985 -

147 840.578. -

~.,. 

tedavUlf' iltvcıcn Vt7.C.:lilen R'- 18.000.000. 165 840 sn . .; . _____ _, 
TUr k Llraaı Mevduatı : 

Vadesız ······· ·· ····· ·············· ! 13.143 480.81 
Vac.fch •··········· ················· J. 13.1-...011 ------r Döviz Mevduah : 
Vade"" •········ ·· ............. J 
\' ıdclı ·•········· ··-·············· rı . 

Muhtelit 

12 234.715.75 
. ı !o 1 .421' .. ~2 

.................. , .. 

Yekin 

1238614207 

688808"'(99 

~ll>.277.S.F-014 

'J f'arf ı[3~ fırihincfe •• ıtioaren 

rsk"r.to t.ıddl ,ı zc• 6 ,.:; - IU11n laerine ~vana yUzde 4 1•2 

ABONE ŞARTLAR/: 
Yıllı.il il ayıııı ı ayhlı Aylılı 

lııteınJekeUmlZd• 7ı;,() ·~ ~ 1lC1 
Yabllncı yerlere lltMJ l°U' ıocı 151 
Posta birliğine \ 

ııcoo "MI '\Ut. '"' glrınlyen yerlere 1 
l'tlrklyenırı ""' ıını-uı merkeztnde K llK llN• 8"ınne ,.zıırr 

Y Ali ~' f. YONf . ."TIM YERi: 

lstAnhul. ADk•r• CMddHI '' Al\l'I yuresut 

\ l ıı .. re H370 
J e.o!turı {Yazı lıter1 : 21413 

l"eı ıı: r!LI aıtre.'11 ; K 11 K ti~ llt&DtıuJ 

Pnıtta ıcutuaı No .. 

~lbi: ASIM US - Vakıt matbaası l':efriyat direktörü :Refik Ahmet Snensb 



·şidi r O R! •• 
Bir günde 3 büyük ikramiye · verdi!.. 

--- k o a 
Her zaman bayiler arasında böyle rekoru kırar. 

Dünkü keşidede en büyük ikramiye olan 

3 • 
ı ay ' 217 07 Numaralı bilet hamili Zindankapıda 66 No da 

Yoğurtçu Bay V A 5 i L E 

ikinci büyük ikramiye olan 15,000 Lirayı 
1601 No. il bilet hlmlll z t G 

Erzurum vapurunda ı, 8 m aro Bay ali he 
(Vapur lzm·rdedlr. Yıldırım 

telgratlle mUJdelendl. ) 

üçüncü büyük ikramiye olan 10,000 Lirayı da 

27859 No." bilet hamlıl Ankarada Sıhhat vekl- Bay Eşref Uyanıka 
letl ıs ıtma muhaslplliil mllmeyyizl 

( Ankaraya yıldırım telgram e mü)delentll) 

z A 1 
30,000 lirayı kaz.anan Bay Vaeil 
paralarını T eh Kollu Cemalden 

R 
alıyor 

rnB• 1 
Uç büyük ikramil)eqi bir günde veren 1ek Kollu Cemal Gişesi sahibi CEMAL GüVEN işte 

böyle her aq müştt!rilerini sev.ndrrmekle büqük zevk duyar 

Adres: Eminönü, Köşede 57 No TEK KOLLU CEMAL Gişesi Telefon: 24093 hiç bir yerde şubes· yoktur. 

Artırma ve Yerli 
Mallar Haftasında 
Size her ne lazımsa 

Yerli Mallar 
Pazarlarından alınız 

ank 

Bütün Pt!şin satışlarda 

üzdel 
~ zilit 

D l K [( A T: Aq11ca ikramiqeli satışlardan da yüzde yüz istıfade edersiniz 
Ankara - lzmir - Samsun - Mersin 
lstanbul - Beyo~lu - Karaköv - Em1nönü - Kadıköy - Beşiktaş 


