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Bulgaristan 1 

Balkan antantına 
girecek mi? 

Başbakanımız Bugün 
Zonguldağa Gidiyor 

l Yeni 

Son hafta kinde Bulgaristanda bir 
hükumet dcği~ikliği oldu. 'l'ocheff ka. 
binesj çekildi, · yerine Köseimnoff hü. 
kunı2ti geldi. Hulgari~tandu :-;ık sık 
hlikümet deği~mesine alı~km olduğu. 

lnönü dün Sipahi ismet 
Ocağını ziyaret etti 

lttu1; için ilk günlerde bu hfıdkieye o •• A k J 
kadar ehemmiyet \"ermedik. Her yen; iç Bakanı Dun n arauan 
kabine takip edeceği i~ \"e -~lı~ ı-iyasa. , , • 

Geldi 
dan bah ederken geçen hukumetle • ,_ 
l"in gittiği yoldan ayrılmıyac:ığmı t(' 

ıtıin ettiı?i icin hu defa da arnı tarz. 
da sözler beİdedik. 

Fakat bazı .Anupa gp·:ctelcrinin 
hn·~ari tnndaki son deği ."l.J"ğe dair 
'cr:Iihleri mnlümata bakılır.sa Kö~ei.' 

'anoff hükumeti ile bera'.er llulg-a . 
ti ~tanın dış siya:-a::-ında l1ir ba,kalıl, 
oiacaktır Ye denildiğine göre yen i 1 
llulgar Ba ~Jıakanı hem Küçük An . ! 
tant, hem de Balkan antnnh ile an . 1 
la~mıya taraftar olduğu için dı~ si . 1 
)·a..c;ada l>eklcnec('k haska lığı bu ceı> . 
heden beklemek lıizı~gelecektir. 

--~--· 

Hakikat şudur ki J3ul arist:rn lıir 
tejim buhram ge~iriyor. Son hükü. 
l':ıet deği.)kliğ"i de bu buhranın bir ne. 
1icesidir. 'l'ochcf kabine i~eriden kral 

~leyhine bk suikast te~chbüsü ile kar. 
~lasmca rinnns Ye miinakaHit ba • 
knnİ:ı.rı çekilmiş, buhran bunun üze. 
tine cıhmı~ ''eni hükümct bu hadise. .. .., .J 

·-----

den sonra iş ba~ına ı;:eçmi;;tir. Yeni 
hükumet rebi olan Eü: ciYanoff'un ne h b · 

Yukarda: BCl§bakanımı:r. Kor General Fa rettinle bera er. Altında: 
~·apacağı henü:r. t aı İ) le anla;:ala . 
lllamrş i e de bir ı,anunu c.sa::;i me~c. · Dış, iç ve Ekonomı Bakanlarımız konu§uyorlar. 
le.<;i karşısında hulundu;;u ~üphesiz. Şehrim· zde bulunan Başbakan Celal ayar, 1stanbu1 Vali ve Eele-
llı,._ Hu mak~aua yeni bir ~ec:im ka. General tsmet lnönü dün Sipahi diye Reisi Day Muhittin Üstün . 
llunu hazıı-Ja11a~-ık n• "eni bir ~av. Ocağında eg-ezı·sizler yapmış ve dağ, İstanbul Kumandam Gene . 
lavlar ~eçimi ) apılncal:tı 1 • • öğleyin şehrimizdeki hakanları. rnl Halis, Harp Akademisi ku-

vali ve kumandanlara Ocakta bir i mandam General Ali Fuat ve sav-Köseivanoff hükumeti ic sil'a:;a ha. • 

Roman: 

1 
Kadının 

111 
Gecesi · 

• 
Bir kad1n 
kocasına 

niçin ihanet 
1 eder? 

• 
ı • , s\ ,.. • laka 
uyandrracak 

yeni romanı -
mrza bir kaç 
güne kadar 

haşlryacağız. 

MusadaOında kırk 
il 

gun eı• 
-= 

o :.ahut Filmden Hala 
Vazgeçmemişler ! 

'' Mefro-Goldwyn-Mayer,, Filmlerini Yurdumuza 

ı. ~ • yemek vermiş ir. lavlar bulunuyordu. 
\1'~rı:dan. bu kadar büyük i:;;lerle uğra;; 1 Başbakanın ö.ğle ~·emeğinde General İsmet 1nönii Zongul - ı 

ı,gı bir sırada dı~ ı-;iya!'a ile ne kadar 1·· h · · l 1 t l · B d l 1 · l t "t• f k ı mm şe nımze ~c ~_n 5 ~ en a. - a \tan T~r ( .an rası ı ~bri ası. 
nlah:adar olabilccrği pek i)i kestirilr. kanımız Bay Şuhu Kaya, Dış İş - m açmak uzere Ekonomı Bakanı 

Soknıanıalıy·ız 
Bir müddet e\'Yel ''l\Ietro-Gold· 

,·in - l\Iayer,, Sosyetesinin ":MU· 
~adağında kırk gün" isimli bir 
film çevirdiğinden, bu filmde 
Türklük aleyhinde olarak Erme . 
nilik propaganda~;r yapıldığmdan 
bahsedilmisti. Bu hususta burada 
yaprlan şidtletli neşriyat üzerine 
de, sosyetenin böyle aykırı mev . 
zudaki filmi çevirmekten \'azgeç
tiği bildirilmişti. Dolayı iyle1 bu 
hususta atılan adımın geri alm . 
masr ~urctiyle pek isabetli bir ha
rekette bulunulduğu ~anıltrken, 
vaziyetin bildiıilene uymadığım 
istidlale müsait bir i~aret ortava 

rnez. Bunu.ıla beraber Bulgaristanın leri Bakanımız Bay Tevfik Rilştü Bay Celal Bayarla birlikte bugün 
tç işlcrind~hi mumzenc.;izliğin ba;;:;h- Aras, Ekonomi Bakanımız Bay hareket edecektir/Sonu: Sa. 2. Sü. 5. 
ta sebe~lcrindcn biri de dı~ siya:::acl:t ----------------------------

Yalnız kalma~r. clahu do;1'nısu kom~u- Ek 1 H b • 
su olan dört Balkan devleti anıların. sper er a eşısta n 
tla bir anhtnt yaptığı halde bu mem. 

leketin kendi zararına olarak bu a n. • • h ı ? 
tıı.nttan uzak durma~ı bulunduğu in. ıçın ne azır ayor 
1\ar edilemez. Dulgaristanın e~ki dı · • 

hakanlarmdan ve belli ba~lı diplo. (Yazı." 2 ud Sayıfml(t) 
~atlarından olan Kös~ivanoff~n bu ~~~~-~~-~-~-~--~~~~--~-~~~~ 
hakikati görmemc.."i mümkün değil. 
fliı:. Onun "çin yeni Bulgar hükumc. 

tinin BalkITTt antantına yakla,.,ması 
eklinde )iirütülen tahminler pek el<' 

)·ersiz ~a.rıIİna:-;a gerektir. 

ASIM US 

lngiliz Milli Takımı 
Alman Milli takımını 3 .. Q yendi! 

(l'a:m 7 11ci ~ay/ada) 

konulmuı:;tur. .. ' 
Amerikada neşrolunan ":\foti

on Picture'' mecmuasının kurulu
şunun yirminci yıld6nüınü Yesile
siyle fevkalade bir sayı çıka111 . 

mıştır. Martin Quigleyin sahibi 
bulunduğu ınecmuanm bu <löı t 
teşrinievvel tarihli sayısında muh
telif film sosyetelerinin 1936 se -
nesi prodüksiyonları yazılıdır. En 
arada ''l\Ietro • Goldvin - Maycr" 

(Liitfen ayıfa)l r,:m·iri11İ::;J 

Haliç sahillerine rıhtım yapmak, çirkin manzaralara son ver,mek lazımdır! 

Lodos fı rtınasından sonra dün Yem i§ sokaklarının acıklı hali ,(Yazıaı S ınc1 aayıfada), 
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Askeri Vaziyet 
c~nup cephesinde 

Eksperler plinlarını hazırlayorlar 
Ogadenin ltalyaya verilmesi mi düşünülüyor? . Mare§al. Badogliyonun neşrettiği r.zsmi tebliğ Şimalde Je 

Cenupta da kayJe değer bir hadi•e vukubulmadığını bildiriyor· 
F akaı Aidaırababa ile Aamara bir hayli malumat vermektedir· 
Bir kere Cenupta ltal.yanlann Gorahi ve Gerlogubiyi tahliye 
ettikleri teeyyüt etmiftir. Fakat Habeşliler bu iki mevkii işgal 
etmek niyetincle değildirler. Sebebi de Dağaburdaki vaziyetle• 
rinin son derece muhkem ve emin olmastdtr. Bunlardan b01iktı 
Habeşlilerin bu cephede müclalaadan ayrılmamağa karar ıJer· 

Londra
1 

4 (A.A.) - Röyler 
Ajansına göre İtalyan - Habeş 
anlaşmazlığı hakkında pafiste 
Fransız ve İngiliz eksperleri ara
sında yapılmakta olan görüşmeler 
hafta sonunda bitecektir. Tasa v
vur edilen planın ltalye.ya mUlıim 
arazi terkini istihdaf edeceği doğ
ru değildir. Hakiliatte eksperler 
evvelce Cenevrede beıler komite
si tarafından yapılan teklifler da
iresinde çahtmakladırlar. Bu te1'
lifler mühim ekonomik imtiya.r:la· 
rı ve ltalyaya Ogaden mıntakaıt
nm terkini derpiş etmekte idi. 

Eksperler bir plan vücude ge-

tirirlerse bu plan Milletler c~mi -ı 
yetine verilecek ve cemiyet bu 
planı neşrettirecektir. 

Londra, 4 (A.A.) Daily Teleg
raph gazetesi Paris görütmeleri 
hakkında diyor ki: 

"Fransız ve İngiliz eksperleri 
araıında Habeş işi hakkında bir 
uzlaımaya varıldığı hakkında Pa
rifsten gelen haberler burada he -
nüz mevsimsiz addedilmektedir. 
Bununla beraber hu yoldaki ko -
nutmalarm Sir Hoare'ün Parise 
gelmt!-sinden evvel biteceği ümit 
olunmaktadır. Bilindiği üzere f n -
gilia Dış lıleri Bakam Parise ö -

nümüzdeki Cumartesi günü vara
caktır. 

Roma, 4 (Özel) - Petrol am
bargosundan sonra da ltalyaya 
petrol vermekte devam eylemek 

hususunda İtalya ile bir Nevgersey 
petrol ıosyetesi arasında bir an -
Jaıma yapılmı~ olduğu haberi res
mi surette tekzib edilmektedir. 

Nevyorktan da Nev - Jersev'de 
büyük bir petrol so9yetesinin ltal
yada petı:ol inhisarı kendisine ve
rilmek tartiyle, harbin devamı 

müddetince petrol vermek teah -
hüdünde bulunduğu tiddetle ) a -
lanlamıştır. 

~ JikleTi anlcqılıy01'. Bu da onlar için en muvafık hattı harekettir. ~ 

~.,.,=_-_=_==-=-=. Şimal cephesinde i 
_ Şimal cephesinde de bazı hadiseler vukubulmuştur. Abar0 J 

geçidinde bir vaka daha olmuı ve iki taral döğiifmü§lerdir. iki\ 
f taral da muvaffak olduklarını icldi.a ediyorlar. Mella'dan 10 ~ 
~ mil meaaledeki Kakyamo'da buna benzer bir vaka olmU§fıtf·) 
j Bu vahaların en mühimmi Karna! mevkii civarında vukubul· '= muf, Habeıliler bu mevkii ele geçirmek iıtiyen 500 ltalvatfl. 
!§ kılıçtan geçirdiklerini ve 15 maktul bıraktıklmını •Öyliyorlar. \ 

Çin işinden evvel Habeş • • 
ışı 

= "'* * J \.111ıınıııı11111ıınııııııııııı1111m11ııııuı1111111·~ ı .aır'-.a ··~-lltttwr 
Alman yanın 

kati yen 
müsellah kuvvete 

ihtiyacı vardır Çinin Paris ve Londradaki teşebbüsleri soğuk karşılandı 
Lcmdra, 4 (Ozel) - Japonla - Tokyo, 4 (A. A.) - Dış işleri 

rm Şimali Çin deki f aallyetlerini Bakanlığı namına söz söylem eğe 
protesto eden Çin notasına ceva - salahiyettar bir zat, J aponyanın 
ben Samuel Hoar1 Çinin Londra B. Quotaichi ile Sir Samuel Hoar 
elçisi B. Quotaichi'ye İngiltere . arasındaki görüşmelere müdaha -
nin dokuz devlet muahedename . le etmek niyetinde olmadığını söy 
sini imza etmiş olan devletlerle !emiştir. Bu zat, dokuz devlet mi- ı 
ve bilhassa Birleşik Amerika ile sakımn şimall Çin meselesine taal 
temasa gireceği ve fakat her şey- lılk eder ciheti olmadığını ilave 
den evvel Habeşistan meselesini eylemiştir. 
halletmek arzusunda bulunduğu ÇlN AMERİKA YA DA BAŞ 
cevabım vermiştir. VURDU 

Siyasi mahafil1 Çinin yapmış ol Vaşington, 4 (A. A.) - Çin bü-
duğu müracaatın kollektif bir fa- ı yük elçisinin, geçen cuma günü1 

a1 iyete yol açması ihtimal dahi - Dış Bakanlrğmı ·ziyareti esnasın -
linde olmadrğr fikrindedir. da1 Japonyanm kuzey Çinde, do -

kuz devlet andlaşınasına aykırı 
hareket etmiş olması hakkında A
merikanın nazan dtikkatini celbet
tiği zannolunuyor. 

Dış Bakanlığı, durumun inkişa. 
fmr dikkatle takip etmekte, fakat 
aynı zamanda sıkı bir ketumluk 
muhafaza eylemektedir. 

MUHTARiYET !LAN EDEN 
ÖLDOROLMOŞ ! 

Tiyen - Çin, 4 ( A. A.) - Bura
da neşredilmekte olan bir Çin ga. 
zetesine göre geçenlerde şarki Ho. 
pei'nin muhtariyetini ilan etmiş 
olan B. Yin You Keng öldürül . 
müştür. 

Fakat bu silalar kimseyi tehd•t etmez 

Laypzig, 4 ( A. A.) - Milli lş ) 
Birliği kongresinde Ekonomi Ba
kanı Dr. Şaht bir nutuk söy liye -
rek ekonomi ile iş arasTndaki mü
nasebeti ve AJmanyanm hallet -
mesi lazımgelen meseleleri anlat
mıştır. 

Dr. Şaht sözlerini şöyle bitir .

1 
nıiştir: 

sat etrafında toplarsak buna nıtı 
1 

vaffak olacağız.,, 
Sarbnık, 4 (A. A.) - Prop~.' 

ganda Bakanı B. Goebbels büyıl~ 
radyo istasyonunw1 açılışı müna ' 
sebetiyle Sar havzasını gezmiş ~e 
işçilere söylediği nutukta, bugün· 
kü vaziyeti ve Almanyanın dün,' 
yadaki mevkiini muhafaza içııt 
halletmesi icap eden meseleleri a.ll 
latarak demiştir ki: 

"!şlerimize Alman silahlan hi.' 
nıayesi altında devam edece~illl!' 
zi söylemekle hiç kimseyi tehdıt 

Ha beşler Makalle üzeri- Venizelos 
ne durmadan ilerliyorlar N~çin kralcı oldu

gunu anlatıyor 
ltalyanlaa da yakında büyük bir 1 

çarpışma olacağını bildiriyorlar 

"- Bizim bir müsellah kuvve
te kat'iyyen ihtiyacımız vardır, [ 
çünkü bu dünyada hakkmuzı mü. 
dafaa kudretinde olama:zsak hiç. 
bir zaman onu elde edemeyiz. Bu 
kuvvete sahip olmak azmindeyiz 
ve bütün gayretlerimizi bu mak . ! 

etmiş olamayız.,, 

lngiltere ve Fran'sa Italya ile 
araşındaki vaziyet 

Paris, 4, (Özel) - Echos de Pa habirine demiştir ki~ , 

Londra, 4 (Özel) - Röyter A
jansının muhtelif muhabirlerinin 
bildirdiğine göre şimal ve cenup 
cephelerinde bekleme ve hazırla· 
ma devresi devam etmekdir. Har
bin .,aeyri üzerinde müessir olmı-

tlMlltıllllU11111TlllltnJlllhlllllll11UtlllWllllUlllltll111UlllfUllHlllllfllllffflllllfflll111111l111111111 

in listesinde yazılı yirmi altı fil -
min on sekizincisi olarak "The 
Forty Days of Musa Dagh" yam 
"Musad.0.ğmda kırk günu filmi sı
raya girmiştir. Diğer taraftan ak
seden haberlere göre de, filmin 
çevrilmesi durmamıştır! Şu halde 
ne yapmanllz gerektir'? 

Geçende "Paramuntn Sosyetesi 
Marlen Ditrihe, mevzuu İspanya
da geçen bir film çevirtmişti. 
"The Devil is a W oman" yani 
"Kadın1 bir şeytand~r" ismini ta
şıyan bu filmi, İspanya hükumeti 
Ispanyolluk aleyhinde görmüş, 
memleketinde yasak etmiş, aynr 
zamanda bu filmin başka memle
ketlerde de gösterilmemesini sos
yeteden istemiştir. Başka yerlerde 
gösterildiği takdirde hiçbir "Pa • 
ramunt" filmini İspanya smn·ları 
içerisine sokmıyacağınr tebliğ et. 
miştir. Bunun üzerine de bu sos -
yete. her taraftaki mümessillerine 
bu filmin piyasadan kaldırıldığı -
na dair tebligat yapmıştır. 

Şu halde? ... "Musadağmda kırk 
gün11 filminin 1936 filmleri liste . 
sinoo yer tuttuğuna ve bir taraf -
tan hanı harıl çevrildiğine göre, 
bizim de "Metro . Goldvin . Ma . 
yer'' filmlerine kar~t aynı şekilde 
hareket etmemiz zamanı çoktan 
gelmiş, demektir. llgili makamla
rın bu ciheti iyice gözden geçire
rek bir an evvel bu yolda mukabil 
tedbir alacağı şüphesizdir. 

yacak tali karşılaşmalar vukuhul
maktadır. 

lmaparator Dessie' dedir ve şi
ma ordusunun şefleTinin durumu 
hakkında tafsil at almaktadır. 

Bu şefler, hnparator ve maiye
tindeki süel müşavirlerle müstak
bel harekat üzerindeki tetkikle -
rinden çıkacak genel planın Ha
beş tabiyesini kökünden tadl! et
mesi muhtemeldir. 

T emherien de halyanla:r ilerle
mekte iseler de bu bölgedeki te -
mizleme ameliyesini güçleştir

mektedir. 
Harar Habet kuvvetleri tara -

fından tamamen boşaltıldığı ve 
son müfrezelerin de harp şariula
rı söyliyerek çıktıkları bildiriliyor. 

Ogaden cephesinde ise seyyar 
hastahanelerin kafi olm~dığını, 
doktorların ifadesine göre bazı 
yaralıların günlerce yaralandıkla
rı yerde toprak üzerinde kaldılrla
rını ve hatta bazılarının yaraları· 
na bakmaya imkan olmadan öl
düklerini telgrafla. bildiriyor. 

YAKINDA ÇARPIŞMALAR 
OLACAK 

Roma, 4 (Özel) - Asmara -
dan bildirildiğine göre, kuvvetli 
düşman kollarının Takuze cep -
hesi ve Maka.He üzerine yürüyüş-
leri baklandaki haberler, yaıkın -
da mühim hadiselerin vukubu1a
cağına bir i~arettir. Habeşler, 1 · 
talyan kuvvetlerinin tazyikini bir 
çok noktalardan kırmak niyetin -
de görünmektedirler. 

Bunun için başlıca üc 
sebep var 

ris gazetesi şöyle yazıyor: "Macar ulusal ckçınl"»"r~1 , zee 
B. Baldvin, petrol üzerine an1 ri tedbirleri,., ~c:ı.ıoıkınden istifa ' 

bargo konulmasını, ima bile et - dP o..,nıeK şöyle dursun, ~imdiye k9' 
miştir. Bu suretle twPJ~re dış 1ş dar bunun fena neticelerini gör · 

b 
Atdinak, 4b,' (.Ozel)t -d Venizett1?~~ leri bakanlığının birincikanım a - müştür.,, 

Ul'a a i ır gaze e e neşre ıgı yındaki faaliyeti ikinciteşrin ayın Bakan , ltalyaya yapılan Ma' 
makalesinde niçin kralcı olduğu daki faaliyetinin aynı olacaktır. car hayvan ih:·acatmm, memleket 
nu anlatmakta.dır. Bunun başlıca Oeuvre gazetesi, de şöyle söy ekonomisinde birinci derecede ö · 
üç sebebi vardır. lüyor; nemli olduğunu ve !talyada et is: 

Birincisi, memleketin krallıkla "Cumartesi günü B. Lava] ile tihlaki bir takım kayıtlara talı1 
veya cumuriyetle idare edilmesin B. Samuel Hoar, B. Mu~oliniye tutlalıdanberidir, oraya gönderil· 
de kendisinin hiç bir menfaati teklif edilecek tesviye suretinin miş olan hayvanlardan pek çoğll: 
yoktur. Elverir ki, kanunuesasi esaslannr kararlaştrracaklardrr. nun satılmadan kaldrğmı söyle 
tatbik edilsin. Çünkü Duçe, hiç bir teklif yap - _miştir_. ----------·- - ··--·-·-. 

İkincisi, Kral Yorgi Yunanlı · ınamaktadrr. İngiltere ile Fransa ı-----------..--... 
lann kralrdrr, Yunanlıları en iyi ise Duçenin yağmurlar mevsimin 
idareye muktedirdir. Üçüncüsü, den evvel müzakerede bulunma 
Yunanistana kral gelmemiş olsay ğı arzu edip etmediğini öğrenmek 
dı memleket bir diktatörlük için · istemektedirler. B. Petersen ile 

11-~~oktBOMBA ATILDI MI, B. Saint-Queintinin mesaileri pek 
ATILMA

DI MI? o kadar kolay değ·ildir. Diğer ta 
raftan B. Chambrun ile B. Suvich 

Atina, 4, (Özel) - Bu sabah aı·asrndaki görüşmenin hiç bir ne 
saat 2 de mütekait General Haci- tice vennemiş oduğu söylenmektr 
serantisin evi ile Venizelos taraf dir. Bununla beraber Londrada 1 
tarı olan N eoskosmos ve Venize - talyanm görüşme esaslarını ka -
los aleyhtarı Hellinikom Mellon bul edeceği ve müzakerelere giri 
gazetelerinin basılmakta. olduğu şeceği sanılmaktadır. 
matbaa ve Albay Economon'nun Milletler Ceıniveti İsvicre ile 
evi önünde üç dinamit patlamış · Avusturyanın halihazırda~ !taly?. 
tır. Müfrit kralcılar, bu suikasti ile mutat ticaretin üç misli ticareJ 
dün salıverilen siyasi mahk:fım • ı yapmakta olduklarının görmüş -
lann; venizelistlerde ortahğr ka tür. Bundan dolayı B. Eden, bu i 
rıştırrnak iç.in koyu kracılann yap ki memleketten normal ticarete 1 

trğmı iddia ediyorlar. riicu etmelerini isteyecektir. 
SON DAKiKA: Atina, ( 0.zel) · MACARIST AN ZECRi TEDBtR

Bu sabah şehirde bomba atıldığı- LERDEN ZARAR GÖRÜYOR 
na <fuir çıkan ~ayiaların asılsız ol. Peşte, 4. ( A·A.) _ Tecim ha 
duldan bildirilmektedir. kam M.E.Dö. Vinkler, Havas mu-
VEN1ZELIST P ARTISl BAŞKA- ı----'-"'-""'_" ___ ...... , .. _ 

NININ KRALA TAVSiYESi ÇALDARIS NE FiKiRDE? 
Atina, 4 (Özel) - Venizelist Atina, 4 (Özel) -· Başbakan 

Partisi başkam B. Sofulis dün Bay Demircis, bugün Çaldarisle 
kral tarafından kabul edilmiş ve görüşmüş, kendisinden meclise 
bir saat kadar samimi bir surette karşı ne gibi hattı hareket takip 
göıiişmüştür. B. Sofulis krala edeceğini sormuştur. Çaldaris teş
meclisi dağıtmasını, yeni intiha - kilatı esasiye kanununun tasdiki 
ba.tm nisbi temsil usuliyle yapıl . için hükUmete muzahir olacağım 
masını tavsiye eylemiştir. bilc:ıirmiştir. 

Arkaoaş arımıza 
teşekkür ederiz 

Gaztemizin on dokuz yaşrn::ı 
girmesini kutlulayan tstanbul -
Jaki a:kadaşlanmıza teşekkür 

duygularımızı bildirmiştik. Yw· 
dumuzun muhtelif yerlerinde 
çıkan gazetelerin hemen hep 
sinde bu münasebetle hakkı 

ımzda sevgi ve iltifatı bildiren 
ve bizi hakikaten okşayan gü · 
zel yazılar çıkmaktadır. ,Ark2. 
daşlarmuzrn hepsine teşekkfü 
ederiz. -
Başbakanımız 

(Üstyanı Birincide f 
Ba:;ıbakanm daveti üzerine A.n' 

karadan şehrimize gelmiş olan İY 
İşleri Bakam Bay Şükrü Kay~~~ 
ve Dış İşleri Bakanı Bay Tevfı~ 
Rüştü Arasın da beraberce buse· 
yahate iştirak edecekleri sanılt • 
yor. .1, 

Dış İşleri Bakanımız Bay Tev-ft.t" 
Rüştü Arası evvelki gün Perapıı·1 las otelinde İngiliz Elçisi Sir Pet'S 
Loren ziyaret etmiş ve bir müd • 
det görüşmüşlerdir. 
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Karamazoflar 
~tMtoyev•ln., nin "Karamazol 
, .,,.,.,, mmli romanıiulan 
'crıt.ız tiyatrocum J ak Kopo' nun 
~ piya, Rqat Nuri Günte-

taralından dilimize ~evrildi, 
"1uel1ri gece Şehir Tiyatro•unda 
"1tne,. ltonaldu. 
l.~iiyğk Rru edibinin filme de a
-....., olan mqlaur ueri, uki Rru-
~. ~ ~pleriyle ve lruvvet
'-wrQilntlf bir tablo halinde can- 1 
• ırır. Muharrir, e•/ııi Ruı mille- 1 

~ !e~t}erinde Çarlık Ru•yasın- 1 
'1 QJq ''timai ıartların ve ananenin 
oftır.dafu hareketleri, ayn ayrı ı1 ~andırarak bir ailenin içinde 
op1cırn11tır. 
• Baba, kendi zevkinden baılra 
~bir fey diifünmiyen ve ihtiyar· 
-..ırada genç kızlara hakim olıxbil
~ i,in her ne bahaana olur•d 
~,.para birilttiren •elih burju
""'1ır. 

' Dört oilu, memleketlerinin 
-.,.uım lıuvvetle taııyan dört 

1 

Lodos Fırtınasının Yaptığı Zararlar 1 

Süleymaniye Camii Minaresinin Külahı Nasıl Koptu 

Aspasqa vapurunun başına gelenler - Çöken evler - Devrilen sandal -
Karaqa oturup kurtarılan vapurlar 

"-ter t" t" etan ıp ır: Sül' · ·· · . · I t d A hal. al l 
1 

., ~ • eymanıye camunın mınareıı ır ına an aonra - apa•ya vapuru nun ı ve yar anan oatromom. 
n.aru • • • 1--~ - qının %engın nıf an- E lki .. 1· it .. t d . b" .. . d t H t • B 1 kakta .._.... tetJ b. dil" k vve 'gün ımanı a us e en mıt ır guverçın var ı. uran a ıce, urma ı so n 

.._ lel en, ecne ı .• 1 onuıan lodos fırtınası, dün tamamile din BiR VAPURUN BAŞINA geçerken helvaci Mehmedin dük 
"'1 •ele okud~iu ıçın Allahın miş,gün ılık güneşli geçmiştir. GELENLER kanının kenarında duran kepenk 
tl ıınmallığına ınanan, babcuın- Evvelki gün saniyedeki hızı - Fırtınada büyük korkular geçi ler devrilmiş, başrna isabet e -
~ tiluinen, gizlice onun ölümü· nı 32 metreye kadar artıran rüz - ren ve oldukça zarara uğrayanlar derek kadını ağırca yaralamıştır. 

'lii İatiyen lıarııılı adam. garın şehirde yaptığı tahribat ol· dan biri de Aspasia Nomiko va - Hatice hastahaneye kaldınlmış · 
2 - lçlri lnımar /tadın müael- dukça büyüktür. . urudur.Bu vapurun lostromosu ase tır. 

lt.i..in ltav~ • • d 
1 

Kandilli rasat mer'kezi bu fır · tonun patlaması neticesinde elin · Küçükpazarda Zeyrek camii · 
4-, la 

6 
.. ..,/~: ~ YQfıyan, a- tına hakkında şu malumatı ver · den ve yüzünden ağır surette ya · nin bahçesi içinde bulunan mek · 

~. uyu us ... n en hOflanan, miştir: ralanmıştır. Kendisi fırtınaya tutu tebin damındaki kurşunlar uçmuş 
~iiı kadından kendi.ine ruhça - "Bu fırtınaya Uragan adı luşlannı şöyle anlatmaktadır: tur. 
~" 6Öründüğii için kaçan, ha- verilmektedir. Rüzgar bir aralık - "lstanbula 45 mtl mesafede Evkaf dairesi bekçilerinden Hü 
il ve havai bir kadını ıeven oe 32 metreyi bulmll!tur, fakat bu an iken fırtına baıladı. Sular her ta- seyinin sahip bulunduğu Fener · 
Cİıaayetler• lıatlar ,itmek kudreti- cak bir darbe halinde olm\J!, de· rafa giriyordu. Dümen bozulmur de Molla sokağında 9 numaralı e-
')/ lıentlilliiüle bula b"t vam etmemiıtir. 32 metre hız bü· tu. Gemi 40 derece yana yatb. Va vin bir odasının divan yıkılmıştır. 

n ge~~ za ' · yük felaketler dojurur. latanbul · purun yükü olan kereıteler, direk Üsküdarlı sandalcı Bekir motör 
3 - Gen, YGflntla kıl&Hye lıa- da bet yıl ance gine böyle bir niz- leri de yerinden .ökerek denize CÜ Akif isminde bir Usküdarhyı 

İ.'\"'P ruhqnu Allaha ve iyili/ı yo- gir darbesi 36 metreye çıkmı9tı.,, döktü. Bu esnada telsiz de bozul· müşteri olarak sandalına almış. 
lflaa veren el dokunulmaml§ Rasat merkezinin verdiği malfı muştu. Hepimiz can kurtaranları Uski.idara ~eçerken sandal devril 
••~ç papaz. mat gösteriyor ki, tstanbuld:ı bü - giymiş, ~tavruz _:._ Ç!~arıyorduk. miş, her ikisi de denize düşmüş · 

4 H" • • .. 1. CI yük tahribat yapan fırtına, bir K·RS~ ~ ~J•tcı• bi· leJ"dJ.r. üsldi.d~dan aa.ııda.llar 4 
ılo"' - .ızmelçın•".. ~na ın an ruzgar darbesinden ibarettir. ri denize- i&niltdükten sonra ase- tişmiş, sandalcı ile müşterisini bo 

ran, dauna hor gorülen, lıaka· SOLEYMANIYE MiNARESi NA ton patladı ve ben kendimi kay • ğu1maktan kurtanmşlardrr. 
;etler !'incle itin ve fenalık iateğiy- SlL UÇTU bettim.,, .. • Kumkapı üçüncü komiseri Ab-
• ~•t11en, cılız, ıar'alı, 1uıtil ufak. Dünkü sayımızda kısaca işaret Bundan sonra vapur guç bela dulkadirin Karagümrükte Kaba 

Bc6a ile oğulları ve ofullann ettiğimiz Süleymaniye minaresi · çalka~a ~a!kana Beşiktaş önüne kulak caddesindeki 38 numaraJı 
4-...t1i aralanntlalıi nelret ve da,. nin külahı fırtınada uçmuştur. gelebılmıştır. . evinin bahr.esinde bulunan selvi 
1ttQnlıldan ""ia · t im Süleymaniye camisinde 42 yıldır Zaörta tarafından tesbıt edilen ağacı ansızın devrilmiş, evin üs 
'-'>'lı . . • " cınaye' 0 yu- Kayyumluk yapan Bay Nazmi kü kazalar ve zararlar şunlardır: tüne düşm~tür. İtfaiye çağın) -
tfllıl' ~~~~z~· •onuna kcı_dar rne • lahm u~uşunu şöyle anlatmıştır: Eyüpte tslambey mahallesin.de mış, ağaç kaldınlmıştır. Birçok 

a 1aru •Y•n canlı bır vaka • - "Namazın on iki rikitında i- Karlı sokakta tff etin oturrluğu e · kiremitler kınlmıştır. 
~" örp.ü içinde ar:latılmrıhr; ken dıtarda mütliit bir gürleme vin bir tarafı çökmüştür. İffet ev Şislide Sak,zağacmda Marko 
ca4at oa•a11 dofuran aebeplerde duyuldu, ayni zamanda camiin de olmadığından nüfusca zayiat ve Miçoya ait kahvenin bir kısmı 

Ve ıahılllarda yapılan derin ıJe bir kısım elektrikleri söndü. Be • olmamıştır. ıı1zg-ann şiddetinden yıkılmıştır. 
'Gıllı ruh tahlilleri ese • t reket versin telit olmadı. Yoksa Topkapıda Fatma Sultan ma . K~!mpaşada oturan sucu Aziz, 
tleferin· • • 1 .. k ";r~ana yüzlerce kiti ezilecekti. Namaz · hallesindc Mevlane sokai:bnda 6 Galatadan geçerken teneke kutu 
~ 1 enıı. m~~ yu ~e ~il~ _çı- dan ıonra külahın düştüğünü gör numaralı Dimitrinin evinin üstü · !abrikasmm damından bir sac 
ti an ve ıeyırcıyı c~zıbea ıçrne dük. Külah on metre kadar uzun ne bitişiğindeki Tudor inin bacası düşmüş, başını yarmıştır . 
• llJ """" muvallakiyet ıebeple- dur. Bin kilo kadar kw-ıun, bir yıkılarak düşmüş, Dimitrinin evi- Fatih camiinin üst kısmındaki 

11ılin baıında geliyor. hayli de bakır vardır. Külah dü • nin damı temamen çökmüştür. bazı sıvalan düşmüş, ve bir pen · 
"K.aramazof kardefler • • ,erken bir güverçin yuvaaına çarp Arap camiinde odalar içinde 0 çerenin camlan kuılmıştır. 

>.. laalind J ol dT ': 1
' kpı- m1f olacak, enkaz arasında ezil · Galatada Mahmudiye caddesin 

~ e e •:ı, 1 ımıze a • •= , ,. •ın• ..,_.. - .. --- Z h• J • ) de 6 numarada bezirci Ahmede 
~ırmlf olmaıı Re,at Narinin NifQnlıa Katerina rolünde Semi- e lr 1 gaz ar ait 55 tonluk mavna Arnavutkö -

/wıyatımrza ve milli lriitüplaa- ha ölçülü bir ha .. aaiyetle oyniyor- yünde Cevdetpaşa kö.<::kü önünde 
,.._İM büyük bir hizmetidir. du, iyi icli; lakat benim bu tem•il- Belediye bütçesine demirli iken batmıştır. 
• ENr, Şehir Tiyatrom 101.ne- J ı. • 1 . k . t h · t k Baban oğlu Fuada ait Saadet 

liııd n ae enemmıyet e ıfaret etme IS· Q sısa onuyor ismindeki tenezzüh motörü Kuru 
I e mtalıkla oynandı. Sanatkar tediğim muvallakiyet dört yeni Zehirli gazlardan korunma i- çeşme denosu önünde bağlı iken 
• Galibin ve arkaJaılarının a· iane aittir. F el•ele okumuf, kala- çin apartmanlarda yapılacak te . çimasım kopararak akıntıya ka · 

"-nltli ue ıutalılılı temıUlerini bü- nnın i,i dı§ı hür, fakat ruhu ihti- sisatı gösteren talimatname An · pılmış, kaybolmuştur. Nilüfer va 
~ 6i.r uvlıl• Myrettilı. Ba arada raJarın lırhna•iyle Jolu genç a· karaya gönderilmişti. Bu talimat - puru Arnavutköyde karava otur
~eınnaiyetle belirtmek iıtediğim damı oyniyan Sami, iyilik yolu _ namenin üc maddesi alakadar ma muş, başka bir ~apur taı:afmdan 
..., nMfcı kam tarafından değiştirilerek be . kurtarılmıstır. 
lı oar: Baba Karamaolu nan genç ve temi% yolcu1a küçük lediyeye gönderilmiştir. Daimi en Haydarpaşa mendergi içinde 

Terbiye usulleri 
Her mektepte ayni usul 

takip edilecek 
Bütün okullarda, şimdiye kadar 

terbiye ve tedris işleri ayn ayn 
usullerde yapılmakta, ve bir çok 
mmtakalarda ispekterler kendi u· 

. sullerini kendi öğretmenlerine tat 
bik ettinnekteydi. Halbu ki, bu u· 
sullerin bir çoğunun yanlış ve ted 
ris kaidelerine uygun olmadığı gö 
rülmü.~tür. · 

Bun.un önüne geçmek üzere ilk 
okul ispekterleri 12 birincikanun 
da kültür öirektörlüğünde fevka· 
lade bir toplantı yapmaya karar 
vernıi!;lerdir. 

Bu 'toplantıda bütün okullarda 
derslerin ayni öğı·etim, usullerile 
verilmesi icin her dersin öğretme 
usullerini ~österen cetveller ha .. 
zırlıvacaklardır. Bu cetveller bü· 
tün okullara gönderile!'ek ayni u· 
sullerin tatbik edilmesi istenecek 
tir. 

lspcktcrler de bu usullerrn nasıl 
tae.>ik edildiğini görmek ve tes • 
bit etmek üzere sık sık okullarda 
teftişler yapacaklardır. 

Kültür direktörlüğündeki 
toplantı devam ediyor 

Kültür işy:ırlan diin saat 10 de 
kültür direktörlüğünde bir toplan 
tı yapmtşlardır. 

Toplantı 7 saattan fazla sür 
müş, sonuç alınamadığı için bu 
gün tekrar toplanmak üzere da • 
ğılmıştır. 

Dünkü toplantıda okullarda kül 
tür işyarlannın ödevleri görüşül • 
müştür. Bu günkü toplantıda o • 
kullarda himaye teşekkülleri gö • 
rüşülecek-tir. Bütün bu görüşme • 
ler bir ·araya toplanarak bir ça • 
lışma programı teshit edilecektir- ı 

Mektep kütüphane!eri · . 
için a r1nacak kitaplar 
llk okulların mmtaka kütüp • 

hanelerine bundan sonra alınacak 
eserler kültür direktörlüğünden 
ayrılan bir komisyon tarafından 
seçilecektir. Şehrimizde bulunan 
26 mıntaka kütüphanesindeki 
eserler de bu komisyon tarafın • 
dan gözden geçirilecektir. 

Her yeni çıkan ve okul mmt.aka 
kütüphanelerine gitmesi lazım ki 
taplan tayin edip bildirecektir. 

GOLHANE MOSAMERELE· 
RI - Gülhane kliniğinin senelik 
üçüncü tıbbi müsameresi bu ayın 
6 mcı cuma günü saat 16.30 dan 
18.30 a kadar devam edecektir. 

Arzu eden meslek~larm gel • 
meleri bildiriliyot·. 

l'ella halterleri : 

Kalbi durdu 
Samatyada fınn pişiricisi Yu • 

goslav tebaasından 44 yaşında 
Sokrat, Yedikulede bir kahvede 
otururken f enal~qmrş, düşüp öl · 
müştüı·. Sokratın ölümü, kalbinin 
ansızın durmasmdandir. 

CEBiNDEN DOŞORDO -
Gökpaşada sucu Yani sokağında 
oturan komisyoncu tzzet Çarşıka 
pıdan geçerken iç cebinde bulu· 
nan 809 lirasını düşürmüştür. 

..,,_,&le mııvallaltiyeie oyni· ptıptı% rolü"'1e Müfit, MU'alr ıJel cümen bu tadilatı madde halinde ve Kadıköy hah önlerinde iki bil 
>.. ihdat Galipten baflıalGTı ıala- lana ruhlu uıak rolünde Avni. yo- yeniden tesbit etmiştir. yük mavna batmıştır. · 1 
......... ntaileri pek uan ol. lamı f"flnp kucaktan kucağa bo - Belediyenin yapacağı umumi Tophane açıklannda demirli hu 

DUVARI DELMiŞLER - Vn; 
necilerde Nadir Bey sokağında o
turan Sadiye zabıtaya başvurmuş, 
evinin odunluğuna bitişik kahve · 
nin bodrom kısmından duvann ce 
linerek 2 8 çeki odununun alındı· 
ğını iddia etmiştir. Tahkikat ba!f 
lam ıştır . ,..,_. ~enli; "Ktırtartaoi caltqt1111 oe •nra aıkın JıenJi- sığınak yerleri i~in 936 bütçesine lunan Asya vapurunun her iki zin 

..,..,.,,. ı.nuili bu ~ann .i1N artılı lerqat .,. ulvi~t yo- tahsisat konacaktır. ciri kopmuş. vapur akıntıya ka · 

..,_ 70ltaw/alıi flelerl • • lamla Uerleyip bü-..:.:L laalıilıati pılarak kereste yüklü bir geminin 

...... enm veca ,_ Sivas - Erzurum İstikrazı üzerine bindirmiştir. 
.....ra atladılılan inaaleyi bulan ••nç " Pul Gnqenka ro- Asyanın ucundaki ba.c:;tonu kı -
~ &.-1.-.a __ .:_._ __ .. • ı~-.ı C'-L·.J hakkında konferans 

.. llUU'llrlUC'Cll, ..uınenn· ...... anıcıe... ıılmıştır. Kudret romorkörii im · 
~~ wl7efle 6MmaA Dört yeni aanatlıcir ki, dördü Eminönü Halkevi salonunda dada yetişmiş, Asya vapurunu ye 
iıl.h. ocrecei ıelıiUe söster- fle rollerini iyice si7inmelıle lıol.. dün saat 16 da kültür ispekterle değinde Galata rıhtımına getir · 
,._. :-J_ ....ı..:- rinden Bay Mansur Tekin tarafın miştir. ._ .... ~-~- ,,..,/J,,,., zamcm samcm rollerine 
C-,-6ifi 0711İJWDI 1'tilat, mit- 1aüim olma ütiinlüfünü bile •ös- dan (Sivas Erzurum istikrazı) Romörkör Sahpaza1·ma gider -

-.,._ na.. ~ mevzuu etrafında bir konferans ken pervanesine bir halat takıl · 
- rdıtıt. rtıflanla ÜIÜlal tenliler. verilmiştir. mış, ileriliyememiş, bunun da im 

"- Wili7CfiıN İfaret ettifimü CaltiJenin üpincü perdeden Bay Mansur konferansını ikiye dadına Hareket ronıörkörü ıı;ide -
•• •nralan da muvallakiyetleri- aonraki harikuladeliği, aeyirciler ayııınış, demiryollanmn önemini rek akmtrya kapılmaktan kurtar 
~ı,, aollnJüfllmüz bif ıanat.

1 
üstünde mutlak bir hô/ııimiyet ha· ve paralannı emin bir gelire yatır mıı::tır. 

J ırı 6a rolünde de ltendinn- line welmifti. mak isteyenlerin bu istikraz tah · Kati.al sahillerini ~lt basmış, nh 
•eıa 6 u il villerini almakla edinecekleri bil · tım hasara uğramıştır. 

e.aen •n liyakati ıö•terdi. ReflkAhmet Sevengll yük istifadeyi anlatmıştır, Sultanahmette ve Kandilli ra -

SAAT ÇALIYORMUŞ - Sa • 
bıkalılardan Hüseyin Tophaned~ 
tramvay içinde Ziraat bankUJ 
memurlarından Mustafanın yele • 
ği cebinde bulunan saatini çalar • 
ken yakalanmıştır. 

BiR ÇOCUK BULUNDU -
Cihangirde Kumrulu rokakta 

bir apartmanın kapmnda bir ay
lık bir kız çocuğu bulunmuştur. 
Ayten adı verilen çocuk darüll • 
cizeye gönderilmiştir. 

sathanesnin bahçesindeki iki bü
yük ağaç yıkılmıştır. 

Sanyerle köyler arasındaki te· 
lefon hatlan bozulmuştur. 1 



Rnkaradan:1 
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Gümrük Başdirektörlüklerinde 
yapılan değişiklikler 

Ankara, 4 (Telefon~a) -' 
Gümrük ve inhisarlar iduuınin 
bugün Kamutayca tudik ed")en 
yeni te~kilat kanununun tetı<iki 

bitmİ!tİr. 

Şimdilik merkezde Ekoncmi 
ve t~ıkilat işleri tubeleri ihdu o
lunmuş ve İstanbulla Z::mgu::Jak 
gümrüklerinin kadroları tasdık e 
di~miıtir. Bir taraftan alınan tah
ıisat, diğer taraftan yapılacak ta
sarruflarla letkilat üç yılda t~dri
cen bitirilecektir. 

Gümrük idarelerinde ye pılan 
tayinlerin başlıcaları tun!ardn: 

lzmir bat direktörü Sami, f (l\b

zon baş direktörlüğüne; İstanbul 
bal direktörü Şemseu:n İzmir baş ! 
d:rcklörlüğüne tayin edilmiıler
dir. Samsun ve Urfada da gum -
rük ha! direktörlükl~ri ihdas ecli-

lerek genel direktörlüğe verilmit
tir. 

Diğer değitikli~er arasında, 
Trabzon bat direktörü Salim Is -
lanbul ithalat gümrüğü bat direk
törlüğüne; Galata ithalat dir~ktö
rü Memduh Galata bat direktör
lüğüne; Galata gümrüğü direktör 
muavini yerine tetkik direidör 
muavini Adil; Galah gi.imruğü 
baş mem. muavini Niyazi; tetkik 
direktörlüğüne müfelti!lerden Ra
if; İstanbul satıt itler: direktö .. ]ü
ğüne Galata yolcu salonu direk· 
törü Enver; yerine Anksra güm -
rüğü direktörü Nihat; Ankara' 
gümrüğü direktörlüğüne muavini 
memur Münir; Urfaya Mersin it
halat gümrüğü direktörü Ihsan, 
lstanbul dahili ticar~t gümr\iğü 1 

direktörlüğüne müf ettit Cemii ta
yin edilmittir. 

Ekonomi bakanlığı direktörleri 
arasında değişiklikler 

• 
grevı 

Ankaradan bir heqet gel
di, tetkikat qapıqor 

Mühendis mektebinde talebenin 
birkaç gün yemek yememesinden 
çıkmış olan gayritabii vaziyet hak 
kında tetkikatta bulunmak üzere 
Ankaradan bir heyet gelmiştir. 

Bayındırlık bakanlığının baı:: 
müfettişi ve memurin müdürünün 
bulunduğu bir heyet, dün mühen
dis mektebine giderek müdürle 
temas etmis ve sonra hususi ola 
rak tetkiklerine başlamıştır. Bu a 
rada talebeyi de dinlemiştir. Tet 
kikler devam edecektir. 
Söylendiğine göre, şimdiye ka 

dar mektepte her gün muntazam 
surette yemek çıkıyor ve bu ye -
meklerin bilha~ cinsine, kalori 
sinin nisbetine, temizliğine yeni 
Jebilir gibi pişirilmesine dikkat e
diliyordu. 

Mektebin kendi tahlil dairesi 
olduğu için, gelecek, herhangi ye 
mek malzemesi önce orada ince · 
lenmektedir. Bu incelenme işi o 
kadar sıkı surette yapılmaktadır 
ki, mektebe malzeme veren mü · 
teahhitler hazan en fenni miyar -
!ara uymayacak şekilde mal ge · 
tirdiklerinden bunları tekrar ge · 
ri almaya mecbur kalmaktadır -
lar. 

Talebe ise, yemeklerin daima 
ayni çeşitten olmasını ileri süre · 
rek yemekten imtina etmiştir. 

Fatih hakyeri 
önündeki hadise 

Eşki bir davanın yeni 
saf hasında ka,ar 

İstanbul Ağırceza Hakyeri, ol
dukça eski bir davanın yeniden 
yapılan duruşmasını bitirmiştir. 

Bu davadaki suçlulardan Hü . 
veyda, öldürmek maksadiyle altı 
el silah atarak davacı Hamzayı 
yaralamaktan, suçun tam da '\:ra . 
nış mahiyetinde olması ve af "ka -
nunu gözetilerek _ _yedi seneye mah 
kum edilmiştir. ünce on beş sene 
ceza verilmiş, tam davranış dola . 
yısiyle ceza on seneye indirilmi!', 
ceza müddetinin bir kısmı da af f~ 
tabi tutularak sonuçta ceza yedi 
sene kalmıştır. Hüveyda, davacı 
Hamzaya üç yüz: lira da tazminat 
ödeyecektir. 

Hüveydamn vunnasmdan son -
ra Hamzayı yüzünden adiyen ya -
raladığı iddia olunan Fahri ile, 
HüveyCıa vurduktan sonra orada 
bulunanlardan Halili bu suça tes
vikten suçlu Şeyh Alinin davalan, 
af kanununun birinci maddesine 
göre ortadan kalkmış, Halile ge -
lince, o da on beş seneye, suç tam 
davranış olduğu için -beş senesi in
dirilerek on seneye, af kanunu do
layıdyle de indiriş yapılarak ye -
di seneye mahkum olmuştur. 

Bu vakanm geçtiği yer, Fatih . 
tir. Silah atış ve yaralayış. Fatih 
Sulh Hakveri binasının önünde 
vukua gelmiştir. 

Şehrin pıanı yapılınca 
kadar yerlerinde kala 

Kuruçeşmedeki kömür dep 
rımn kaldırılması etrafında 
diye ile ekonomi bakanlığı 
sında bir temas olmuştur. B 
neticesi olarak şehir planı 

lmcaya kadar kömür depola 
şimdiki yerlerinde kalmal 
karar verilmiştir. 

Mütehassıs planı hazırlar 
belediye ile ekonomi baka 
yeniden temasa girerek kömür 
polaıımn bulunacakları yeri 
olarak tesbit edeceklerdir. 

Muallim Cevdet töreni 
gömüldü 

Olüm haberini büyük bir t 
sürle bildirdiğimiz tarihi e 
tetkik heyeti üyelerinden mua · 
Bay Cevdetin cenaze töreni 
Beyazıt camiinde, kendisini ta 
yan ve seven birçok talebe ve i 
adamlarımızın iştirakiyle yapıl 
mıştır. Büyük tarih üstadının ce 
naze namazı kılındıktan son 
kendisini sevenlerin elleri üze . 
de Tıbbiyenin önüne kadar geti 
rilmiş ve Fen Fakültesi önün 
bekliyen belediye otomobiline k 
narak Edirnekapı dışansmdaki 
bedi istirahat yerine götürülmiiŞ 
tür. Cenazeyi birçok taksi ve o 
büslerle tanınmış zevat takip et 
mi~1 erdir. 

\nkara, 4 (Telefonla) - Eko
n:>mi Bakanlığı direktörlükler~ a
rasında bazı değitiklikler olmuş
tur. Limanlar genel direktörlüğü
n~ Zat itleri direktörü Fevzi, ye -
rine Evrak direktörü Kemal, Le -
va::ı:ım direktörlüğüne Zat ~tleri 

memurlarından Abdullah; Evrak 
direktörlüğüne Levazım direktö -
rü Zeki, Liman tirketleri genel 
direktörlüğüne birinci mümeyyiz 
Asaf, İt bürosu tetkik memurlu-
ğuna Muslih Ferit tayin edilmit -
tir. 

Bununla beraber, mektepte mek 
tep yemekhanesinden yiyenler a 
rasmda memurlar da bulunduğu t• • • d 
halde bunlar yemeklerine devam ıman ışın e yapı-

Muallim Cevdet, Ahmet Nai 
ve Süleyman Nazifin kabirle 
yanına gömülmüştür. 

Belediyenin proteslnsu 

_ ::; _ 
etmişlerdir. lacak yenilikler 

Halkevjnde Cuma günleri 
konferans verilecek 

Haliç şirketinin belediyeyi p 
testo ettiğini yazmıştık. Beledi 
ye de bu protestoya mukabil 
protesto çekecektir. Bunda, bun 
dan &onra husule gelecek but" 
zarar ve ziyanları belediyenin · 
ketten tazmin ettirmok hakkı 
muhafaza ettiği bildirilecektir. 

H ukuk Fakültelerinde iki sene 
dönenlerin kaydı silinecek 

Ankara, 4 (Telefonla) - ls - ı 
tanbul Hukuk fakültesi profesör-

sene kalmıt olanlara bildirilmit
tir. 

Ankara hukuk fakültesi prof e
sörler meclisinin de, İstanbul fa • 
kültesi gibi, iki sene üet üste dö

HaIRcvinCle 15 fürincikanunôan 
itibaren lialka mahsus büyük bir 
konferans serisi tertip edilmiştir. 
Konf eranslann mevzularını her o 
kul kendi seçerek başkanlığa bil 
direcektir. 

Konferanslar cuma günleri ve -
rilecektir. 

ler meclisinin verdiği bir karara ı' 
ıöre, bu yıla mahsus olmak üzere, 
üçüncü ıınıfta her ne suretle olur- ı 
aa olıun iki sene üst üste dönmüş 
olan talebenin kaydı silinecektir. 
Bu karar . üçüncü sınıflarda iki 

nenlerin kaydını silmek için karar ------ ---- --

iskan genel 
Direktörlüğünden 

Ankara, 4 (Tele fonla) - Is -
kin ıenel direktörlüğü muhasebe 
direktörlüğüne tetkik direktoril 
muavini Rü,tünün tayini karar
lattırılmıtbr. 

Yeni lıkin ıenel direktörlüiül 
kadrosunda birer birinci mümey
yiz ve ikinci mümeyyiz tetkik me· 
murluğu ile üç katiplik daha ih -
das edilmittir. 1 

Genel direktö.-lük binaıı için 
Y enitehirde eski Konya ıaylavr 
Refiğin evi kiralanmıt ve bina tel 
kik edilmeğe bqlanmıttır. 

Kurt hcüumu 
25 4zgın kurt bir ağılda 

20 ko1Jun boğmuş 

vereceği tahmin edilmektedir. 

Mülkiye mektebinin mü
sameresi ayın 11 ine kaldı 

Ankara, 4 (Telefonla) - Bu 
akıam verilmesi mutat olan Mül
kiye mektebini bitirenler müıa -
meresi bazı sebeplerden dotayı 

ayın 11 ine bırakdmııtır. 

Fransız tiyatrosu 

~~.··:. ·s.\ 
' "-· ( u 

HALK OPERETi 

H AJ.K OPERETi 

Bu akşam 20,.'JO da 

SEVDA OTELi 

Büyük fantezi 
Operet 3 perde 

(;işe gu.ıduz .açıktır. Telefon: 41819 
Fiyatlar :2:>-:->0-7:">-100 Lica 400-300 

Pek yakında TELLi TURNA 
Yazan: Mahmut Yesari 

1 
Müzik: Sezai ve Seyfeddin Asaf 

[ N Öbetçl e~ane 
Samatyada: Teofilos, Aksa rayda: 

Şeref, Karagümrilkte: A. Kema1, Şeh. 
remininde: Nazım, Fenerde: Arif, 
Şehzade başında: Asaf, Cağaloğlun • 
da: Ubeyt, Bahçekapıda: Mehmet 
Kazım, Beşiktaşta: Nail Halit, Lale . 
tide: Sıtkı, Küçükpazarda: Hüseyin 
Hüs.nü, Galatada Okçu Musa cadde _ 
sinde: lzidor, Beyoğlunda Posta so • 
kağrnda: Garih, Mis sokağında: Lf • 
monci.ran, Kurtuıu,ta: Dimitri, Ka _ 
sımpaşada: Merkez, Hasköyde: Halk. 

NltfllNtnllfftMIRINHIHltffU"tltlfHr• tHIHtfff"HMtll .... llMt""IMlllllttnttlffll•N•Hltlltf 

G~çmiş Ku1un/ar: 
5 ı'aı.u ı ut' v,-eı ı 9~ ı 

Enverin darbei 
hükumeti 

Dün şehrimizde şayi olan bir lıa. 

bere göre Batumu merkez ittilıa: 1 

ederek tahrikatta bulunan Enver ve 
gtirtinı bir darbei hükumet vücuda 
getirerek Acara cunılıurigeti hükıl. 

metini devirmiş ve ittihat ve Terak. 
ki Halk -5uralar Hükumeti namiyle 
bir hükumet lel}kil etmiştir. Bunun. 

Karamanda etine güç raıtlenır lardır. la beraber Ankaradan 29 teşrinisani 
bir kurt hücumu olmuftur. Kara _ Bundan bqka 42 koyun d·.a a- tarihiyle gelen son telgraflarda En. 
manın Gökçe köyünde bir ağıla ğıldan dıtarı fırlayarak kaybol - ı•crin Kafkasyada yüz bulanu11a -

rak harekete mecbur kaldığı bildi. 
25 aziın kurt hücum etmiı, ko - muıtur. rilmektedir. 

yunlan parçalamağa batlamıttır. 3 y d b • k d ı._-----------..ıı 
Çoban, kurtların hücumuna kartı aşın a ır ÇOCU yan 1 - - - - --------

durmak için tabancası ile ateı et- Balıkesir - Dinkçiler mahal- İıııınouı Btlrdiqni 

meğe batlamıttır. Atılan kurıun - lesinde çok acıklı bir kaza olmuı, ~ıhirTı"yaf rosu 
lar on kurdu yaralamıt, fakat ge- üç yatında Hakkı adlı bir çocuk 111111111111111 
ri kalan kurt,ar kaçmamı,, ıaldı - sobadan elbiseleri tutuprak vü -

rıtlarına devam etmitlerd1r. cudünün birçok yerlerinden ağır 111 111 
Aziın kurtlar 20 koyunu Lo - surette yaralanmıtlır. Yavru::uk; 

farak öldürmütler, 25 koyunun baygın bir halde Memleket hada- 111 

da etlerini kopararak yaralamış - hanesine kaldırılmıttır. 111111111 

Bu ak~a1 
saat 20 <~e 

SAZ, CAZ 

Yazan: 
·~ krem Rc~it 

Müzik: 
Cemal Reşit 

İstanbul limanının muhtelif kı
sımlannda yapılacak islahata da 
ir !°M)orlann müteh88818lar tara -
f mdan hazırlanmakta olduğunu 
yazmıştık. Yapılan tetkikler so · 
nunda, daima şikayeti mucip o · 
lan vapurlara su verme işi iyi so 
nuca bağlanmış ve ucuz su' mese -
lesi temin edilmişti • Bu su · 
retle limanımıza gerek transit 
ve gerek başka surette ge -
len vapurlann sulan artık u · 
cuz ve kolay olarak temin edilmis 
bulunuyor. 

Bundan oaş a tahmil ve tahliye 
işi de çok pratik bir takım esas · 
lar dahilinde halledilmek üzere · 
dir. Bunun için yapılan inceleme 
lerin bir kısmı bitmiştir. Bir kıs -
mı hakkındaki çalışmalar da ya 
kında biterek bu iş de kat'i bir ne 
ticeye bağlanacaktır. 

Diğer taraftan şimdiye kadaı 
büyük müşkilat doğuran hadise · 
]erden biri de vapurlardan otomo 
hil çıkarmak işiydi. Otomobiller, 
eski usulde vinçle alınmakta oldu 
ğu için çok defa zararlı oluyor ve 
otomobil zedeleniyordu. Liman ge 
nel direktörü Bay Raofi Manyas 
otomobillerin kolay ve hiç bir za
"'"' ra uğramıyacak ~ekilde çıkan!· 

ması için lazımgelen aletleri ge 
tirtmiştir. 

Vapurlardan kömür boşal~"'' 
işine gelince, bu m~~ı .. ııen_u~ h 
ledilmemist1 ... nu hmmstakı mel 
lomcıer de yakında bitrilecek ~ 
şimdi 24 saatte ancak 350 ton k8 
ınür boşaltıldığı halde yeni tesisa.l 
tan sonra iki saat icinde 500 tat' 
kömür boşaltıla bilecektir· 

Liman işlerinde yapılacak ye 
nilikler ekonomi bakanlığı tarafd 
dan verilen direktif üzere yapı~.~ 
caktır. Bu direktif, limanda. süı 
ati, azami olmasını ve limanı 111• 
kineleştirmeği stihdaf etmekte · 
dir. 

Liman genel direktörü RaoD 
Manyas, dün ecnebi üzmanlarll 
~öriişmüş, yapılacak incelemelet 
hakkında tutulacak yollan konut 
muştur. Ekonomi bakanı Celal BI 
yarın bugün limana gelerek yapr 
lacak incelemelerde bulunması 
muhtemeldir. 

M~lkiye mektebinin 59 uncu yılı 

Dün Miillıiye melıtebi 59 anca .vrl Jönümünii lırıtlulam11tır. Raınittlİ' 
mektep talebuinden ô!r ırupu ,.. ~dan meraimJen ıonra melıtll 

önünJe göıteriyor. 
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Halice .. "~L~s,, ~n dil yazıları 
Rıhtım Turk dılının orijinalitesi-
Lizım! ni gösteren bir analiz Her cephede Çine 

karşı taarruz •.. Evvelki günkü Lodos en bfr-;ük 
tesirini Haliç sahillerinde yap· 
mı§tır. Fırtına yüzünden sular Ye
mişteki bazı dükkanların içine 
kadar dolmuştur. Bu h~dise, her 
fırtınada, Yemişteki ve Haliçteki 
esnafın başına gelmektedir. Bu
nun böyle oluşundaki sebep, Ha • 
liç sahillerinin pek bakımsı:. ol· 
masıdır. Haliç sahilleri ötederıbe· 
ri rıhtımdan mahrumdur. 

Bu ağır nıuaıncle:vi Hünlerin haz
llletınesine imka~ yoktu. 
}f'~in imparatoru bunu düşündü. 
b·Unler tarafından mutlaka J·akm 
11' taarruz vukubulacağmı hesnp 

~tti. Onun icin Kiucin ta;:afmdan 
ıs . - . 
1 tenııen pren:5esi, vah~i hayyan -
aı·ı avlamak icin bir neYi tuz:1k 
~~ıni gibi kull~nmağa karar ver 

~ 1• l\fadamki Hiin ordulaıı vakm " b' . • 
·/r zamanda imparatonın arzusu 
; e veı1nediği kızı aramağ·a \'C zer 

r.. a alınağa gelecekti. O halde Çin 
. 
0rdulannın daha ev,·eı tertibat :1 

1 la""'k ı k d'l · · · .. • •o. • on arı ·eıı ı e:· ı ıcın en mu 
sa·t bir ıne\'kidc bekleıı;e~i lftzım

. ~elirdi. 
1 l Çin imparatoru bu mülahaza i 

: ordularını (l\Ia Yi) de topladı. 
'f Ye genç Hün imparatoru Kiucin' 
"1 .. 
• bil askerleriyle meydana çıkmasını 
dl ekledi. 
el Filhakika bu hazırlıklar bittik· 
e te~ ~onra ancak bir iki hafta geç 
~ tnışti ki, Kiuçin en son yazdığı 
t ~lektuba Çin inıparatomndan ce · 

fa~ al~ınan~ış olmak~an . dolayı 
(. e\:kalade hıdrlctlenmış bır halde 
t ~:n Si eyaletine tecavüz etmişti· 

l ~~Çin bu suretle taarnız eden 
Jun ordusunun ba~ma geçmişti. 

Zrine en kiymetli kürl•iini.i gey -
tııLc:ti. liiuc:in etrafına da vine ,. . .. ~ 

i·kaladc surette süslcnmi§ yüz 
~ ı~ oklu a::;ker muhafız vaziyeti 

hi a1m15tr. Bn hali ile Kiucin dü · 
. nrtin gecesi için hazll'lan~u~ bir 
1 'ü,·eyiye benziyo:·du. Yamndaki 

il· ke~·lcrc aı zu ile verilmeyen Çin 
rı·eı~sesini ZOI' ile aJmağa hazır -
anmıc:; n-;)ı{iııih·ordu. 
lialbuki diğeİ· tarnftan daha ev 

Veı toplanmış olan Çin ordusu Ge 
rıernl Vu::ıng-Konun kumandası al 
t~nda Kiuçinin geçeceği yol üze · 
tinde ve en müsait bir mevkide pu 
su kurarak bekliyordu. Hiin impa 
l'atom gafilfme bir surette Çin 
toıwaklaı1 üzerinde ileri hareke . 

': tine devam ederken birdenbire 
' liUnlerin dört misli bir askf:r ilr 

knr::-:~ma cıkıvcrmisti. . - , 
· k Eğer Kiuçin bo~ bulunarak mu 

~,·cmet etmiş , açık meydan mu 
1 

hnl'ebesini orada kabul etmi-; ol · 
c-)dı bir tek neferine kadar lıep -
" ilin de esir olacağına, yahut bi 
1 er biı er cansrz biı· halde vel'lcıre 
Uiis;eceğine hiç şüphe yok idi. 

Bereket \'ersin ki gene ve tec 
l'Übesiz Kiucin atik' davrirndr. 0-
~Une birdenbire çıkmış olan teh 
1kenin ehemmiyetini anladr. Ve 
derhal bir man~vra yaparak :ıtı · 
111n dizginlerini yan tarafa doğı u 
~e\·frdi. Döıt nala Hün divarmm 
0vaıaıına doğrn ~eriye döı~ınil~tii. 
-~~kerleri kendini takip ederek 
~llYiik bir mağlubivet felaketin· 

en kurtula bilmi§ti. 

·a I<uıulan pusu mmraffok olanın 
1. 

lIUnler Cinlilerin kurduklan tuz ~ -
}\· a~ı yanlarına bırakamazlardı. 
luçın vanmdaki kuv\'et ile lJe · 

miBti. Bu umumi bir harpten baş 
ka bir şey değildi. 

Bu umumi taarruz öyle bir ha 
reket idi ki, bütün Çin bir yere 
gelmi~ olsa yine karşısmda dura· 
ınazdr. Fakat bu defa Cinliler ar 

.. tık eski tecrübele!·inde~ ibret al 
ım~lardı. Sadece Çin askerleri ,.e 
Çin silahlan ile Hi.inlere kar~ı ga 
lebe cdilemiyeceğini anlamışlar · 
dı. Ilünlerin muharebelerde fai -
kiyclerini temin eden mühim amil 
süvari kuvvetlerinin fc\'kalade 
süratli hareketi, a~kerlerinin ok at 
maktaki mahareti, nihayet silah· 
larmm tesiri idi. Ata binmek ve 
ok atmak Hünlerin yegane zevk · 
leri ve meşguliyetleri idi. Bütün 
hayat lannr ziraat Ye toprak işle· 

rile ge~iren Çinlilerin bu yolda on 
!arla boy ölçü~melerine maddeten 
imkan mevcut değildi. 

Onun için Çin imparatom ve 
baş kumandam bu defa Hünlerin 
umumi taarıuzuna karşı başka bir 
tedbire müracaat kararı vermiş · 
lerdi. Hünlere kar~ı yeniden bü · 
yük mikyasta süvari kuvvetleri te~ 
kil etmi~Jerdi. Bu süvari kuvvetle 
rini Hünlere karşr düşman olan 
koın§u kabilelerden getirmişler -
di. Bu suretle teşkil ve teçhiz o · 
lunarak beyaz Çin bayrağmm al 
tında toplanan yeni kuvvetler ara 
smda Vu·Huan, Sien Pi kabilele · 
ri ile Yue Çi kabilelerinin artık · 

Şehrin en kalaba'ık ve en göze 
çarpan bir yeri olan, bcl:khaney
le köprü arasındaki kısım da ça· 
murlu sulardan kurtulmamakta • 
dır. Dü.n gidip gördük, sular so· 
kakları doldurmuştu. Bu yüzden 
balıkhaneye girebilmek için, bir 
tahta parçası köprü vazifesini gö
rüyordu. 

Halici kurtarmak için etrafına 
rıhtım yapmak lüzumunu bu man
zara kadar açık ifade eden şey 

bulunamazdı. Ticaret odası tara· 
fından çok defa zaman zaman, 
alakadar makamlardan temenni 
edilen rıhtım işinin uzun bir tari· 
hi de vardır. Bundan elli beş sene 
evvel ilk del a olarak kurulan ti· 
caret odasının ilk verdiği karar 
şudur: "İstanbulda rıhtımlar ihti
yaca kafi değildir. Rıhtımları 
yapmak lazımdır.,, 

Elli beş senedenberi değişmif 
bir şey yoktur. Şimdiye kadar rıh
tım şirketi, bir ecnebi firketi oldu
ğu için bu işi yapmamıştı. Muka • 
velesi mucibince, Haliçte rıhtım 
olmadığı halde, hah ız yere rıh· 

laı-ı vardı. Bunların hepsi Çin za-
bitlerinin ve kumandanlarının em tımparası alıyordu. Şimdiye ka-

dar rıhtım olmıyan yerlerden alı
ri altına \'erilmişti. Bu kun·etler 

nan rıhtım paralariyle, Haliçte 
asil mutazam Çin ordusunun yar b" 

ırkaç rıhtım bile yapılabilirdi. 
dımcısı Yaziyetinde bulunuyordu. E 

cnebi sermayesin~ dayanan Rıh-1 
Ba~larma da gö~ebe kabilelere 

tım şirketi bu paraları hissedarla· 
karşı yaptığı muharebelerde mu · 

rına kar diye dağıttı. 
Yaffakiycti ile şöhret alımş olan 

Bugün Rıhtım şirketi artık devHo Kiu· Ping i~minde bir general 
. t• lete geçmi§, devlet müessesesi 

geçnıış 1. 

t haline getirilmi§ bulunuyor. 
şte hu tarzda alman yt'ni asKe 

ri tcı ti bat ile Çin ordulan nmka Bu itibarla rıhtım ihtiyacının 
bil taarrnza geçince Hünler ipti· pek yakında gideri!eceği tabiidir. 
d:ı bir ha~Tet hiEsettiler. Soma Yalnız bu iş üzerinde ne kadar 
kendileri ile harp eden bu asker· çabuk davranılsa 0 ka:lar iyi ola-

caktır. 
]erin c~kidenberi tanıdıkları Çin --::-:------------
askerleri olmadığını anladılar. Yeni Eser /er 
l'Iütadlarr olan harp usullerinin 
bu defa tesiri olmadığını gördü · 
lcr. 

Böyle hir vaziyette harbe de -
\'am etmek ise Hünler için fayda 
sız idi. Süratle kat'i bir muvaff a 
kiyet elde edememek onlar için ne 
tice itibarile mu\'affakiyct::!izlik 
ten ve mağlUbiyetten farksızdı. 

Şu halde HUnler için yapılacak 
bil' ~ev kalım:vordu. Cinlilere kal' .. ... ~ ' 

§I mağlüp olmuş gibi görünerek 
geriye dönmek, Çin ordubrmı 
Hün çöllerinin içlerine doğru çek 
mek, dii~manlanm kuv,·et menba 
l:ırmdan uzakla~tmnak uzun nıe 

~ ' 
safelercle, ~üllcr içinde yürüterek 
kendilerini adam akıllı yormak, 
nihayet Hiinler için en müsait o
lacak bir meYkil' geldikleri zaman 

. YÜCEL - A~·lık bilgi ve küi -
ttir dergisi olan Yücel mecmuasr 
nm 10 uncu ~ayısı dün dolgun ya· 
zılarla çıkmıştır. Bu sayı da Üni· 
Yersite prof csörlerinden prof. Ho 
nigin ''Univcrsite tahsilinin mana 
sına dair_., başlıklı çok mühim bit· 
yazısı ve bir çok drğerli yazılar 
vardır. Fikir hayatımızın büyük 
b~!' .?oşluğunu dolduran Yüçel'i 
butun oknyuculammza tavsiye e· 
deriz. · 

iDARE - İç bakanlığmca her 
a.v çıkaıılmakta olan I <lare mec · 
mua~rnm 91 sayılısı çıknırntır. Bu 
n~shada dahiliye memurlarını il 
gılendiı'en kanun ve nizamlardan 
ba~ka birçok değerli makaleler 
Yardı ı·. Ta \'siye deriz. 

YENi ADAM - "Yeni Adam 
1 1 . " mecınua~mın O ınci savısı zen ~ 

g~n ın~nderecatla çıknuştn·. Bu sa 
~·ıdakı yazrlar ar:ı~mda ~mılar vaı· 
dır 

ı· b • 
a er bu tuzaktan kurtulduktan .-------..... -----. 

sonra b··t·· H.. k b"l ı · · 
İsmail Hakkı: Tarihi nasıl i · 

zah ettim: Kerim Sadi: Enl'relsin 
bir haşiyesine dair: Hfüni :::. Siya· j u un un ·a ı e el'l arasın 

d.a Çinlilere karşı bir intikam his 
~uyandı. Bütün Hi.in diyan baş 1 

Kenan HulQsi 

Bir yarasa 
B ir kıza Aşık oldu ·t başa ayaklandı. Bütün Hünler 1 

~1 ahlandı. Bi.itün çadırlar toplan 
dr. Bütün b 1 . h· . k t b 1 Yak md• kitap halinde 
1 ara a aı aı e e e aş - c:ıkıvor 

b~11• Her cephede birden Hiin ka . _ ------------~ 1 eleri Çine karşı taarruza geç · l _ 

' sa. acunu; :M. Fevzi: Terhiyesi zor 
çocuklar ; Vahdet Gültekin : 
Halka inmek mi, kültüre cıkarmak 
mı; kültiir tetkik ,.c tenkitleri. 
ilim Jrnberleri, "ölüler,, piyes tef 
ıikası, kısa tetkik ve tenkitler. Bu 
değerli kültür mecmuasını okurla 
rm11za tav~iye ederiz. 

Güneş - Dil 1 eorisine f!Öıe ''Gün, gündüz, düz, 
öğün ( me) ün, ön, yön, Hön,, kelimeler ile 

"Şark,, sözünün analizi 

GÜN 
(Ak,am) sözünün etimolojik 

fa~-. hı müna~~ · etiyle o!an yazrlar
cla (!\ot: 4) demiştik ki ''Türk 
(sabahley) elen çıkan güne~c ha . 
karak ve (sabah!ey) i esas tutarak 
cihetlerini tayin etmiştir." [1] 

Bunu izah edelim: . 
Bu izahın kolaylıkla anlaşıla

bilmesi için, bir an, Türkiin ilk 
ana yurdu olan Büyük Altay 
yaylalarında bulunduğuı}lllZU ka
bul edelim. Oradan güneşin çık-
masını bekliverek gözlerimizi {Sa
bahley) e dikelim. İlk göreceği -
biz ~ey nedir? GÜN ... 

Bu sözün Güneş . Dil teorisine 
göre etimolojik şekl~ni yazalım ve 
bu şeklin altına - son fonetik şekil
lerini hatırlatmaksızın . daha ha· 
zı kelimelerin etimolojik ~ekille
rini ila\'e edelim: 

(1) (2) 
1 - (ög += ün) 

11 - (öğ +ün) 
111 - (öğ ..J- ün)' 
iV - (öğ + ön) 
V- (öy + ön) 

VI - (öh + ön) 
(1) Ög, öğ öh, öy: Köktür. Gü. 

neşin tam kendisini ifade eder. 
(2) ün, ön: (. + n), ektir. Gü. 

neşin yapışığmdaki, yakırimdaki 
sahada bir varhihn ifadesidir. O 
varlık "parlaklık" trr; "beyaz hk". 
tır: 

Şimdi (1) nci kelimeyi okuya
lım: Öğün: Kelimeyi, baştaki vo. 
kal düştükten sonra aldığı son fo. 
netik ~eklinde yazalım: GÜN 

Gün: ~iıeŞin parlaklrğr, aydın
lığr demek olur. (Gün doğdu) de. 
'diğimiz zaman "güneşin aydınlı· 
ih görünöii" elemek isteriz. (Gün 
battı) tabirind.en de "Güneşin ay. 
dınlığınm kaybolduğu" nu anla . 
nz. 

GÜNDÜZ 
(Gün) sözünün, "güneşin par · 

]aklığı, aycimlığı'' anlamına oldu-
ğunu gördük. · · 

(1) (2) 
· (Gün ...:... üd +, üz) 

Sözünün orijin manası, (gün) 
nözüne gelen eklerin ilave ettiği 
anlamlarla izah oluna bilir. 

(1) Üd: Bildiğimiz gibi "yapı. 
cılık, yaptırıcılık, )'apılımş olmaK
lrk" anlamında bir faildir. 

(2) Üz: "Geni~lik" bildirir. De . 
mek ki güneşin parlaklığı ( d) fai
li tarafından (üz) geniş sahasına 
yayılciddan ~onra görülen Ye dil· 
§iiniilen manzaranın adı (gündüz) 
oluyor. 

DÜZ 
Sadece (düz) sözUniin ı:tomolo· 

jik .,,ekli şudur: 
(1) ( 2) (3) 
(Üğ ...:.- üd iiz). 

(1) Üğ: Burada "g('füslik, me
~afe, imtidnt" alammdadır. Bu 
anlam: 

(2) Üd: · faili ·tarafmdan: 
(3) Üz: gahasma intikal ettiril

diği zaman dfö:ünülen "geni· sa
ha" ya: (Üğüdüz = üdüz = düz) 
denir. 

ÖGÜN 
Şimdi, yukarda "gün" keliınc

ne~in parlaklık anlamına bağlı o
larak ·'nam, ~öhrct'' demektir. 

ÖN 
(iV~ ncü keliıneri okuyalım: 

Öğön. • · 
Kök, ekin vokali ile kaynaşa

rak, (ön) şeklini almıştır. Güne
şin çıkmasmr, günün doğmasını 
beklerken baktığımız tarafı ifa
de eder. (Cephe) elemektir. 

Bakanın (ön + üğ = önü) de
mektir. 

YÖN 
(V) nci kelimeyi okuyalım: 

Öyön. 
Kökün Yokali düşerek (yön) 

şeklini almıştır. Yine günün doğ
~11asına bakarken o bakış yolunu 
ıfade eder. "Yol. istikamet" de • 
mektir. 

HÖN 
(VI) ncı keliınevi okuyalım: 

Öhön. · 
Kökün Yokali düşerek kelime 

(Hön) olmuştur. Gün doğusuna 
yakın tarafta oturmuş olan Türk 
Uluslarına \'erilmiş isimdir. 
~ .. Bu isimde parlaklrğı, büyükJü. 
gu, kuvvet ve kudreti j~aret eden 
anlamlar da mevcuttur. Çünkü ke
Jiınenin kökünde bu anlamlnr var
dır. 

ŞARK 

Türk güne~in tamamen göıün
düğü yere (ıark) dedi. 

Kelimenin etimolojik şekli ~u
dur: 

(1) (2) (3) (4) 
(ağ 4 aş + ar + ak)' 

(1) Ağ: Güneşin kendisi. 
(2) Aı: Güneşin bize nazaran 

oldukça uzak bir mesafede bulW1· 
duğunu işaret eder. 

(3) Ar: Güneşin bu uzak me • 
saferle belli, kat'i bir noktada te
karıiir ve temerküz ederek bulu. 
nuşunu gösteııneğe yarar. Bu mef. 
humu tamamlayıp ifade eden ek: 

( 4) Ak: trr. 
(Ağ + aı + ar + ak = ağaıa· 

rak) sözünde kök kendinden son
r~ gelen Yokalle kaynaşarak düş
tukten sonra, hasıl olan fonetik 
şekil (şark) tır. Manası güneşin, 
onun doğmasını bekliyene naza
ran oldukça uzakta göründüğü 
yerdir. 

Not: 1 - Araplar (ıark) keli
mesini Türkçeden almışlardır. Bu 
ke!ime ile hem güneşi, hem onun 
ayaınlrğmr, hem onun doğduğu 
yeri murat ederler. "Yarmak, şak, 
kam yarığından giren ışık, aydın
lık" ... ve böyle bir tah.ım şeylere 
de Arap Şark der. Çünkii şark ke· 
limesini gayet tabii bir göıiin~ 
anlamında olarak bulan YC kulla· 
nan Türkiin bu kelimeyi nasıl, ni .. 
cin · vazettiğini düşünmemiştir ve 
bilmez. [2] ~ 

(1] Ulus, No. 515i . . • 10 Sontc*rin 
19.15 sayııu, salıif'c: 1, ~iitun: 5. 

• 

[2] "garb" kclimc~i "akşam •• ana. 
li:indc anlatılmışttr. "Şark" kelimesi 
de bö!li<'cc anali.:: edildikten sonra 
~imdi srra "Cenup" kelimesine gel • 
miştir. llu da yarınki yazıda analiz 
edil cccktir. 

~i altına etimolojik ~eki!lel'ini yaz-------
dıığnmz ~özlerden il. nnmarahsmı ALE:St TEŞEKKOR 
okuyalım: Galatasaray LiS('si talebelerinden 

Öğün, "giine~in pal'lakhğı" dır. oğlumuz Muhiddin Erol'un müzmin. 
İnsan kendini öyle göstermek ~ev. lc:;;miş olan bademciklt'rini büyük bir 
dasına diişerse bu parJaklı.ih murnffakiyetle tedavi eden Cerrah • 
( . + r) ekinin delaletiyle kendi- pa~ hast.ane."i hazik doktorlarından 
~inde tekaı·1 ür ettiı'm ek ister, kulak Ye boğaz mütehassıı-., Bahri ts. 
"o··g~u··nu"r". 

ÜN . 

_ {ili ) ncü kelimeyi okuyalım: 

Öğün. ı 
Kelimede kök, eldn vokali ile 

kaynaşarak, (ün) şeklini alrr. Gü-

met 'l'enuzer, yardımcısı Edhem, ve 
Röntgen enstitii şefi Orhan Remzf 
1\aıancı Baylara ailece te ·ekkür e " 
deriz. 

ıtnnc·si 

Firuze J.:roı 
Babcuıı 

Hayreddin Erol 



Eh, asri yaşayış işte böyle ! 1s • 
tersen itiraz et. Kim aldıracak? 
Bayan ~hnsuvaz yahut Fifi Uni 
versitede okuyor. Akşamlan canı 
istediği saatte, hazan tan yeri a· 
ğarırken eve geliyor. Pek dilerse, 
sebep gösteriyordu: 

- Arkadaşlarla birlikte idik 
de!. .• 

Fakat çok defa hiç bir şey söy
lemezdi. Babası, anası boyunları 
m bükerler, küskün küskün birbir 
!erine bakarlar, ağızlannm anlat 
madığı hüzünleri gözleri derin de 
rin anlatır. Küçük kızlan henüz 
lisededir. Yakında onlar da abla 
!arının 'üniversitedeki sırasına ge 
çip oturacaklar. Erkek c;ocuk, trb 
fakültesindedir. Doktor olan ba -
basının yerini tutacak. Bu genç 
kız, kardeşlerine hiç benzemez. 
Durğun, ihtiyatlı bir çocuktur. Fi 
fi gibi sıgara içilen, sabah saat 
beşe kadar dansedilen ve bir ku 
tuya benziyen barlara gitmez. He 
le kızlarm, bu yaşta içkiye alışa a 
lışa, büyüyüp de yann yüksek sos 
yete denilen ailelerin kadını o · 
lunca, bir takım serseriler gibi zil 
zuma olmalarına hiçmi, hiç razı 
değildir. Zaten bugünkü gençler, 
alabildiğine serbest olan kızlan 
beğeniyorlar mı sanki? Y arm ha
yatlarmı onlannkine bağlıyacak · 
lar mı? Ne münasebet! 

Her ne ise ! ... Füı, barda erkek 
arkadaşlamun omuzuna vurduk· 
lan, ''Kalk bakahm moruk?,, de -
dikleri bu laz derslerini adamakıl 
h yapıyor, müsabakalarda kaza -
myordu. Bir emeli, bir hülyisı var 
mı? Diyeceksiniz. Ne gezer. Böy · 
le kızlar tatlı rüyalara dalamaz -
lar. Onlara aşik olan , yanıp ya· 
kılan mektuplar, yahut şiirler gön 
deren bir genç gülünç olmaktan 
başka bir şey yapmaz. 

Bu akşam Fifi, Janla birlikte 
bir sokaKtan geçiyorlariir. Bu 
~le her zaman beraber deği1dt. 
Cünkü Jan her vakıt çıkmıyordu. 
Zengin olmadıklan için otomobi 
le binmemişlerdi. 

Asıl felAket de bundan çıktı. 
Bu nazenin gençler, sokakları pek 
iyi bilmedikleri için yolannı kay
bettiler. Nerede oldukJanm bir 
türlü tayin edemiyorlardı. Ama, 
tütün dümanı olmayan temiz bir 
havayı teneffüs ettikleri içµt de 
memnundular. 

Jan hukuk fakültesinden çık · 
JDJf, awkat olmuştu. Gür bir se -
si, fakat henüz bırakamadığı ço · 
eukca sözleri vardı. Fifi bu.an bu 
nu dtifiindükçe: "Gözleri bir ha -
kim gibi , ağ'zı da bir yumurcak 
gibidir.,, diyordu. Gencin boyu iri 
yarı, omuzları genişti. Fifi onun 

Fran11zeadaa 

yanında ufak tefek bir şey kalı · 
yordu. Aralarmda bir hukuk mese 
lesini münakaşa ediyorlardı. Jan 
avukatlığına güvenerek işi kısa 
kesmek istedi: 

- Canım, okadar inat etme. Bu 
mesele benim ilk kazandığını da 
vamn aynidir. Bunun için sözleri· 
me inanmalısın. 

-Yavrum, inanayım, ama be· 
nim de hakkını yok değil... 

Ulaaan, jartiyerim çözüldü. Ba 
na bir dakika müsaade ··• 

Fifi biraz ileriledi. Karanlık 
yere köşeye saptı. Birdenbire bir 
ses işitildi: 

- Jan ! Jan ! lmdaaat ! ... 
Kızın sesi yarıda kaldı. Karan 

hkta bir gölge ile boğuşmaya baş 
ladr. Üzerine saldıran adam, niha 
yet elindeki çantayi yakaladı. Fa 
kat ayni zamanda ensesine inen 
bir yumrukla yere yuvarlandı. Fi 
fi bir kenara çekildi. Korkudan 
titreyen çenesini elile tutuyordu. 
Karşısında birbiri üzerine yum · 
ruklar iniyor, boğuk sesler çıka · 
rryordu. Sonwıda serseri, yenil
mişti. 

J an dizini onwı göğsüne daya · 
mış, ellerile boğazını sıkmağa baş 
lamıştı. Fifi her zaman külhanbe 
ği dilile konuştuğu halde Janı da 
ha ağır başlı görüyordu. Şimdi 
hiç beklemediği halde şu sözleri 
işitti: 

- Ulan geçmişi tenekeli, sö -
kül bakalım. 

-Neyi! 
- Sökül diyonım sana! Çabuk 

olsan a be? Vay canına tütkürdü · 
ğüm herifi! Yoksa sıkarım ha! 
Serseri, açıkta kalan bir elile cep 
lerini kanştm:lr. Bir şeyler çıka · 
np uzattı: 

- lşte be ağabeyciğim hepsi 
bu! 

- Dur, ben arayacağını. Fifi, 
ulan moruk..km, orada ne ~ • 
yoısun! 'Bttr!ya gel. :Al Ştnı!a11! 

:ıJan seraeriye bir iki yumruk da 
ha indirdikten sonra ceplerini a • 
radı. Bulduklarmı Füiye verdi. 
Bu iş bitince herifi kaldırdı: 

- Haydi şimdi tüy bakalım. 
Canına okurum ha! Biliyorsun ya, 
brovniğin tetiğine bir dokundum 
mu, kuyruğu titrettiğin gündür. 

Külhan beyi topallıya topallıya, 
kaçmaya başladı. Fifi, kolunu Ja 
na verdi. 

- Ah, sen olmasaydın, sen ol· 
masaydm ... 

- Geç şimdi. Bir ışık altına gi 
delim de kazancımızı görelim. 

- Ya başkası gelirse! 
- Laf! Geleceği varsa, görece 

ği de var. 
Bir lamba altında para sayıyor 

Aradltm Katba71 
f Aşk, Macera fle Hagat Romanı 1 

- s~ benim iizerimdeld haklan., 
am tamJorum baba .. Beni beeledlnlı 
H b8yltttlnUz. lsteseydfniz öldltebi. 
lir veya bir kenarda brrakırdınıs. Fa. 
kat yapmadınız. Şimdi bunlan öde -
_. pnL Eter JamaD Beye ftnr -
sam borçlarnu slleeek ve çitlik üze • 
riadeld rehini ~ ya.. Çok iyi
Evli bir kadımn tizerinde artık mba 
ve anneaia haklan olmadıimı da hl· 
li1orsuu. Peki, ka•ı ediyenun. Hat 
ti ı.matı Bey ve bellha ona varma • 
ma rağmen umduJdannrzı yapmayı 
savsaklaraa bunu her halde yaptır • 
mak için çah..-J& ailz "fftiyorum. 
Yeter ki öcle•lf olalım.. Ya1111 erken 
den bmail Beye gider, kabal •Uiitmi 
8iylenıiniz. 

Leyll Hleniyor
Ballunl111: 

- Pek •••la ve ddade duran 
lılr ada&.. 

Dedllf ta.an Bey Mitin tefedler 
tiM bllef ft clolaachnerdrr. Bo~lan 
ailmek ve rehini kaldmna i§ini salla
maja kalkıpyor. Fakat LeTll her §e· 

IUHem! 88 

yi temize ve sağlama llailryor. 
Ondan aonra bir sabah: 

- Çiftllfe, babama gidlYQrum
Diye nfaden ~kıyor. 
Bir aha din•Uyor-

• • • 
Beklenen telıraf reldi. Ahmet bey 

lirle yazıyordu: 
"it fstediffmlz &ibl bitti. Mektup 

postada...,, 
O gün Leylbın yüzünde ve &'iSzle. 

rindekl renkler, aysız secelerden sıy. 
nlan bahar abahlariaı aadmyordu. 

- Tebrik ederim. 
Dedim. 
- Te,ekldir ederim. 
Salondaydık. 

Kolama rtrdi. O.a kendime daha 
~ok yaldqtırdrm. Aramızdaki •n " 
en bUyfik enıel de yılalmıf, artık btl8. 
bitin birleptemlz anaya ve rttne 
bağlı kalmıştı. 

Ana ne zamandanberi vardı. 
GU11lerf11 de en yalan olanım •ser. 

dik. 
Yakarı çıktık. 

Musolininin Maksadı Ne. 
lngiltere imparatorluğu üzerinde. 

it alga imparatorluğu I 
Ameriltalı mulacrrıir Alberl Vi

ton ltalyatlan Amerikanın Nation 
gazetelİne göntlatlili bir maka
leyi ehemmiyetine mebni laülba 
etliyona: 

ltalyanlar, Habe9istanın ikti -
sat bakımından pek de deierli 
bir memleket olmadılmı biliyor • 
Jar. Bu memleketin bir değeri ol
saydı İngilizler 1868 de buraya 
girdikten sonra çıkmazlar, Fran
ltalyanın remıi adamları bir mil
yonlar verip eli bot kalmafa razı 
olmazlardı. 

Habeıistan, ltalyan nüfusu i
çin bir mahreç de tetkil edemez. 
lta1yanm resmi adamlan bil mil· 
yon ltalyanm ancak yirmi beş yıl 
içinde bu memlekette yerle9ebile
cejine kanidirler. Bütün Somali -
de yalnız 1631, Eritrede 4188 1-
talyan bulundufuna bakılma, 

Habefistanm ltalyanlar tarafın
dan kolay kolay itral edilemiye
ceti anlatılır. 

O halde Muuolininin maksadı 
ne? 

Bu ıuale Yerilecek cenp, ikti
.. c1t defil, ıiyast mahiyett""ir 
M1111e>lini ltalyayı koca bir impa
ratorluk yapacak büyük bir teşeb
büae airitmittir· Habqi iıtill et -
mek bu plinm Hfı Ye Akdnizi 
bir ltalyan ıilü yapmak plinm 
aonadur. 

İtalyanın ıiyaal ve aakert lider
lerine ılre Habetiıtan ltalyanm 
Cebelutt.nla :ve ,..m ...._ ........ 
ratorlutunun temel tafı olacaktır. 

ltalya koca lrir imparatot-hık 
kurmak ilteclifine ıare, nerelttde 
ıenifliyecek? 

Bu tuale Yerilen cenp, lte.lya 
dqmda tuhaf ılrünür, çocukça 
1ayılrr. Fakat ltalya içinde bunu 

du. Hepsi otuz dört franktı. 
- Haydi, şimdi bir taksiye bi· 

nelim. 
Otomobilde Fifi güya, yorfun · 

luktan ve heyecandan bitmiş gibi, 
başını Janın omuzuna dayamIŞtı. 
Bu külhanbeyi avukatın cesareti 
onda, hiç rQya gönneye alışma · 
mış olan kalbinde Ilık tfü·emeler 
uyandınnrştı. 

- Biraz balkonda oturur auyad 
Diye aordam. 
- Nuri lstenenT ... 
Denizden esen serfn bir rhri.r <Nil) 

in Mreok kollarmı (Delta) boyunca 
yaladıktan sonra bize kadar ıellYor. 
du. 

OnUmtizde ıenit blı: meydan ve cad 
deler... Atlı tramvaylar, arabalar, 
haYYanlar, n bir insan kalabalıfı •. 

Ba fnaan kalabalıiı hiç durmadan 
kartılrkh ıldip reltyorlardr. Çbılli 
entarilerin etekleri dalıalaıuyor, u • 
zan ye kmnızı fesler akşamm renliy. 
le koyulqryor, aatıerlann 8t8lerl ara. 
ba n hayvan gttrllttlsfine kanpyor • 
da. 

Fakat ben banlan ancak bir Od da. 
klka l'lrdtlm ve dinledim. ÇUnkU Ley. 
llya yakın olmak anunyla dol111 • 
dam. Yalnız onu dUftlntlyordum. 

Ona yanna alt dtifllneelerlmden, 
beraber reçfreeeffmlz hayattaa. ço • 
eaklanmızdan bahsediyorum. YUıfln. 
de sanki ıpktan bir ttil var. Anbyo . 
ram ld bunlar onun da benim kadar 
hotan• rfdlyor. 

- NlkA~r burada hemen k11drra • 
Jma, Leyi&! •.• 

- Ntklh, ayn olanlan birleştir • 
mez. Zaten blrle'81if olanlana hlrllk. 
ferini baıkalanna tanıtır. Bence bir 
ldet olmaktan bqka deleri yoktllr, 
Ferit. Fakat postada olaa mektaba 
beklesek daha bi olar sanmm ... 

bilmiyen bir kimae yoktur. Bupn 
ltalyada herkes İngiltere impara
torlutunun yıkılmakta oldutuna 
kanidir. ltalya iae, kunetli irade
si sayesinde bu imparatorluia Ya
ris olacaktır. 

Bu sözleri ilk önce bir lta!yan 
ataıemiliterden ifittiiim zaman 
inanmak istemedim. Fakat hal .. 
yan memurlariyle temas ede ede 
bütün ltalyanların bu kanaat:! it· 
tirak ettiklerini anladım. ltalya · 
nın en büyük iktisatçılarından bi
ri bana: "İtalya, lnıiltere impa -
ratorlujunun meaan üzerinde ıe
li9ecek Te yetiıecek,, dedi. lnıil
terenin muhalefeti, Mwsoliniyi 
yolundan alıkoymıyacak, Mu:~o
lini icap edene lnıiltere i!e dôiü
tecektir. Ona ıöre lngiltere impa
ratorluiu yıkılacak ve ltalya, Mı
sır, Fililtin ve Afrikadaki lnıiliz 
miiatemlekelerini itıal edeb;ıe • 
cektir. 

Son manenalardan ıonra ltal
yan aakerlerinin Milinda ytiri.'Ji!! 
7aparken tqıdddan bayraklara 
yazdıkları yazılar ba diifüaccnin 
ne kadar tümullü olclufanu 11&
teriyor. Bayraklann biri üzninde 
''Ey lqiltere 1 Donanman ve or -
dun kaime Te ihtiyardır. Donan • 
mamız, tahtelbahirlerimiz, tay -
yarelerimis yeni '" kunetlidir. 
Orchmna ıençtir,, yuılı idi. Ba
na benzer yazılar pek çoktu. ltal
yanlar iç.inde, Mukoninin 'biitUn 
lqtlls cloDanma11111 '1r llhzRda 
batsracak 9ua ketfettiiine İnil -
nanlar pek çoktur. 

Muuolininin fikri çok baaittir. 
Kendiıi 1talyan müıtemlrkeleri 
halkından asker hazn!amak ve 
'bunlan kullanmak fikrind~i!'. 
ltalyanlann Habeılilere kartı 100 
bin yerliyi ıilihlamıt o!malara bu 
dütünceye kuvvet veriyor. 

O halde Habeı de istila edildi
ii takdirde bu kuneti (500,000)e 
çıkarmak itten delildir. Bu ordu 
ile Mısır istila edilecek ve a&a mi 
yirmi bet yıl içinde Mısır ve Mı -
ıırla beraber Süveyt kanslı lnıil· 
tereden alınacak, bu suretle lnıil-

ilk ahlerl sanki benim ıörllş ,.t 
dlflncelerfml anlatıyordu. Fakat 11ctr. 

sözlerinin böYle olacafrnı hiç umma. 
mrftrm. Bulan öyle tatlr Te kaadırr. 
cı bir eda ile HTlemifti ki Uzerlade 
durmayı hiç hatırlamadım ve hemen 
cevap Yerdim : 

- Nuri istersen! ... 
Kalktı. 
- Han serlnledL içeri ılraek ? .. 
Dedi. 
- Gireli• ... 
Onu odamda ve ıeniı divana oturt. 

tam. Ben de yanma oturdum. Sol ko. 
lamu omuzundan aşırdım: 

- Sea artık benlnishı Leyll. .. 
- Sen de benim.. 
- Senia. lldikten sonra bile ra -

111mda olmaaı ieterim. 
- Ben de lyle ... 
Daha çok sokaldam ve onu sardım. 
Blrltmntı gibiydik. 
O kadar yakllHlık-
- Her zaman beraber ... 
- Beraber-
- Beraher ., ... ~ ..... ill• 1111e 

kork11ta .. 1. 
- Elbet korkutamaz. Fakat ilün • 

ceye kadar öltbd it~ dtifb9i1ellm. 
olmu mı l'erft? .• 
-N .. J ...... aT-
Glz ıöze celmiştik... 
Bakıtlanmızı lçtik-
Yüzlerlmb birlbirfne yapıf1yor, saç 

lanmıı birlbfrine kanııyordu. 

tereyi kalbinden vurmak ve )fdl 
yolunu aeddetmek mümkibı _, 
cak, lnıiltere bu tehlike k~ 
da kalınca ltalyanm Ara - .,..l 
ele ıeçinneaine kartı plemi~ 
ltalya Arabiatana ıirdikten ,..,
Filiıtin, Irak ve lranı ele ~ 
mek aon derece kolayla9ır. 
ıonra yapılacak it Sudan, IC~ 
ye, Tangantika ve Rodiaib f 
yerleri toplamak Ye Fral199 
Belçikanm mmtakalanna da'li'-. 
madan imparatorluğa JnmnsJc. 

ltalyanın ruyuı ve dq ıi~ 
smm temeH budur. İtalya ba 
sat için propaganda yapıyor 
Mısrrda hidise'er Ç"kannaf-. 
raıryor. Geçenl~rde M:r1Trdan 
nen ve Mısırda bed!l.va ltalyıt 
öğretmekle mükeUef tutulan 
profesörü gördüm. Da ha so 
Mısırda ltalya hükômeti heıa • 
açılan mekteplerde o~an Mı 
h talebenin Romada fa9İst ün;f 
malariyle gezip do~:ıt~ıklannı 
rettim. ltalya hük6meti ehlli 
lere yardım ediyc!' Ne~riy:ıt ys 
yor ve ita ':r~n kn•· ürünü n 
denlerden her çeı:t yardımı 
ıemiyor. 

ltaJy3nJar bütrn tic~r-t fHo 
nnı Akdenizde kı•l'ard·khn ~ 
bu bakımdan vıtziyetleri b 
devletlerden üstünc!ür. ltaly 
mütehaı!nıları, lngi'terenin 
denizdeki hakimiyetinin maz! 
brqtığını ıöylemekte birleıi1 
lar. Bir defa bir ita 'yan zabit· 
görü~tüm. U da artık lnı11tı;re 
Akdenizde hikim o'm,dı&ını 
ledi. Kendiaine Cebcluttank 
Sii•enin h&li ıeçilmez bir •asİ 
yette olduklannı ıöy:e:lim. Mal 
Kıbria •e Girid:n çok mdıkera 
duklarını anlattım. Buna n tın 
ltalyaa ta17areler"yle tahtel 
hirlerinin lnıiltereyi tehdit ~tt· 
ni ıö1ledi. 

ltalyanın lnıiltereye kartı p 
nmı nuıl tatbik edecejiai bünif 
dünya takip edecek. lta!yayı, lo ' 
ıiltereye kartı bu cepheye alm 
la aevkeden amil, lngilterenin .,. -
kılmağa mahkiim o!duiu dütill" 
ceaidir.,, 

Nefeslerimizin birlblrine kanttıil' 
nr dayu70rd11m. 

GUI070rda. e ... ıbeyaı ft biru ırft 
dtılerf onun ne dinç ve slrMlı lıl' 
kadıa old•tanu lnsanm yblae haf" 
krnyor sihiydi. 

Onu bütün kunetimle kollan•ıf. 
arasında sıkıyorum. 

- Yoruluyol'8UJ1, Ferit... Sanrrflll 
ki y~mek IJlmanr geldi. insek!-

- Yorulmak deill ba.. Dinlen.-,., 
Kendimi blldlğimdnberl ual ft 1'11 
~iinlerl an:rorrnqam. B• afllrda • 
kadar 1orulmaştum ki-

Krlatal ve ince bir bardaiın ._.. 
bir barda~a dokvnma•rndan ~kat 
bir st!I gibi teTap verior: 

- Bn de lyle •.• 
- Mesutsun ya T 
- Bua11 anlatamam- Ya aen? .. 
- Ben de •.• 
Sahiden de yemek zili çaldı. 
Hazrrlanchk. Sonra kol kola 1e•ıJ 

salonuna girdik. 
eıraı ~lkmfiz. . 
Yerhnbe 1reçerbıa mua1arda otll' 

raa kadm " ırkelılerdell Mr ~ 
au bqlan biribirlae ~rlal'' 
dı. Bir şeyler 9l1!17w " llüı7or ...... 
dı. 

Slylenenlerclen ,.alnıs ikisini el• • 
yar aiM oldmn: 

- Blrtblrleri 1~ ,ar&tll ........ 0 
kadar.,. ....... 

(Arima _,). 



IC s p o R il' 
londradaki 

MAÇ 
Alman takımı 

lngilizlere 
3-0 yenildi 

iki takım da çok 
liizel oynamıştır 
lııamz - Alman milli fuıbol 

~ları araaında hazırlanan ve 
11111' haftadır gerek Londrayı, ge

~~ Berlini tiddetle alakadar e
.... lllaç dün Londrada yapdmıt 
~ Alınan takımı 3 - O yenilmit
L....' Alnıanyadan binlerce naziıt 
........_, vapurlar, tayyarelerle bu 
i:;ı görmeye Londraya gİtmİf-

' bir hidiae çıkmaması için 
~bat abnmıth. Radyolar maçın 
~ tafailitını ve ıaniyesi ıani
~iııe veriyorlardı. Maçın tafsili-

9'lclur: 

=•11 'I 
Türk Elbise 1 .. 

Deposu H 

Siyasal bilgiler okulu Satınalma 
komisyonu reisliğinden: 

Okulumuzun 935 mali senesi ıadeyaiı ve ekmek ihtiyacma 
18 Tokatlıyan otelinden nakil, telsiz I,· Veresiye ve Peşin eksiltmesine talip çıkmadığından bu ihtiyaç aıaiıda ıösterilen aü• 

caz orkcstra&'9 19 Konferans, 19,30 So lerde pazarlık ıuretiyle Fındıklıda Güzel San'atlar Akademiaınde 
1 1 ( 14 k) 20 H b ı · k" :.·.= llahçekapı, Hacıbekir kar..:ısında· 0 ar P • • a er er ve yem ıtap -s Yüksek mektepler muhasebeci: iğin de toplanan komiıyon tarafınc!an 
Jardan parçalar, 20,30 Stüdyo orkestra ki 86 numaralı mağazaya koşunuz. Yd..1 ~-

Kış gelmeden, sog· uklar basmadan ihale edilecektir. isteklilerin !artnamesini görmek için uı~aa sı, 21,35 Son haberler ve plik neşriyatı, t 
BUKREŞ 364 m. _ 13 _ıs plik ve evvel aradığınız her nevi yerli \'e Okul kalemine ve eksiltme için komiıyona müracaatları lüzumu i la 

haber servisi, 18 radyo salo~ orkcıttası, ecnebi kumaşlarla ısmarlama \' e olunur. . (7669) 
19 sözler, 19,15 konıerin devamı. 20 Hazır elbiseleri burada bulacaksınız Nevi Teminatı Muhammen fiati Miktarı lha~e tarihi 
sözler. 20,15 keman konıcri (Th. Sibi • Hir defa müracaat kafidir. Vitrin · ı 300 - 4500 5/ 12/ 935 

len
'mi•deki fiyatlara dikkat n fır- Sadeyağ 321 Lira 95 KW'Uf ceanu). 20,35 Bojcncsko tarafından : . • :1 4 ' 

kılar, 20,55 sözler, 21,15 senfonik kon sattan istifade ediniz.(V.No. 10609) Saat 1 c e 
ser (Romen Ateneainden nakil), 21,15 m:a:::::::::m:::ı:::::::::::::::ı:::::::: Ekmek 263 Lira 11,15 Kurut 20000- 27000 1 / 12/ 935 
plik, 23,45 yabancılara haberler. ı;;~------------, Saat 10 

ıat. Levazım Amlrll§I Satın BUDAPEŞTE 550 m. - 18 köylüye 
18,30 Sandor Buro çingene orkestrası, 

19,25 konferans, 19,55 ulusal Fin. ; : r 
kılan, 20,25 ten program. 21dans,21,45 
dış siyasa, 22,20 haberler, 22,40 List 
zamanına ait oda müziği, 22,30 çingene 
orkestrası, 24,30 plak, 1,05 haberler. 
VİYANA 517 m. - 18,15 fotoğraf 

çrlık, 18,30 konser (Christl Kren; Er 
nst Urbach), 19,10 güzel sanatlar, 
19,05 sözler, 20 haberler, 20,10 memle 
ket haberleri, 21 "deniz ve aşk dalga 
lan,, adlı klaıik müzik kompozisyonu, 
23,10 hava raporu, 23,20 hafif müzik, 
23,50 sözler, 24,05 hafif müzi~in deva 
rm, 24,45 dans müziği. 

... A_ı_m_a_K_o_m_••_Y0_" .... u_ı_ıı_n•_r_• --ıAskeri Fabrikalar u. müdürlüğünden: 
Harbiye okulu için 17 ton 

sade yağı 20/ 12/ 935 cuma gü
nü ıaat 15 de Tophanede ıatın· 
alma komisyonunda kapalı zarf 
la eksiltmeye konulmuştur. T ah 
min bedeli 15300 liradır. ilk 
teminatı 1147 buçuk liradır. 
Şartname ve nümuneıi komis • 
yonda görülebilir· isteklilerin 
kanuni veıikalarile birlikte i · 
hale saatinden bir saat evvel 
tekliflerini komisyona Terme -
leri. "309,, "7545,, 

• • • 

30Ton Bor Yalı 
20 " 

20 numarah yağ 
10 " 25 ,, ,, 
20 

" 
35 ,, ,, 

6 ., 26 " 
,, 

10 ,, 46 
" 

,, 
Tahmin edilen bedeli 45840 lira olan yukarda miktan Ye cİllll 

yazılı malzeme Aakeri Fabrikalar amam micliirlüiü aatnt•t.a Jıo. 
misyonunca 11 - Birincikinun - 935 tari1ainde Çartarnba .-...t 
14 de pazarlık ile ihale edilecektir. Şartaame iJd lira 30 kmut .mmı. 
bilinde komiayontlan ftl'ilir. Talip lerin ....ıcbt teminat olan 3431 
lira ve 2490 namarab kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ven.ilde mn-
km gün ve saatte komisyona müra caatlan. (7624) 

l.ondra, 4 (Kurun) - lngilte
te - Almanya milli takımları a
""ıııcla maç bugün yapıldı ve 
~·~ kiti tarafından seyredildi. -------------
~ita her hangi bir hadisenin • B O R S A • 

BERLİN 357 m. - 17,30 hafif mü 
zik, (R. Etrauss, Gluk, Hende), Şubert), 
19,30 muhtelif, 20 Münihtcn nakil, 21 
halıerler, 21,10 "kim, nasıl, nered, niçin,, 
adlı tarkrlı yayım, 23 haberler, 23,30 
keman Oboe, piyano ile karışık havalaı'. 

latanbul levazım amirliğine 
bağlı kıt'at için 200 ton un 
16/ 12/935 pazarteıi günü saat 
16 da Tophanede satınalma ko 
misyonunda kapalı zarfla alma· 
cakbr. Tahmin bedeli 32000 lr 
radır. ilk teminatı 2400 liradır. 
Şartnamesi 160 kurut mukabj • 
)inde verilir. isteklilerin kanu • 
ni veaikalarile beraber teklif 
mektuplarım ihale saatinden 
bir aaAt evvel komiayona ver • 
meleri."291,, "7461,, 

Akay işletmesi direktörlüğünden: 
ı - Akay lıletmesiain klmiir ·r'k'-- ft llotaltma itleri 1 -

Kanunusani - 936 dan itibaren bir ame içia llÇlk eksiltmeye konul• 
~bulmaması için birçok ted- S 12 g ~ .._ 
~ l Fk bu • • ~~ -er a mqtı. a at tedbirle-
"' hiç de ihtiyaç bulunmadığı çar- llb&laruuıa Jddm tpreW olaalar, n. · 
.. LI 1 ld ima J rinde muamele CCJ~. RMamlaı .., 
~ an atı ı. A nlarla ngi- 11 kapıuııı .. 111 ft,atlanda. 

~çok iyi tanıtmıt, karlflDq ve mı----- nukut -----.11 
~-~•kkmda..wibirleriyle, ekse- • Londra ıwr . - • vı,... !4. -

~"'fttle ifaretle konutup anlqmı~ • NHyor• i~ - • Madrfd 11 -

Y • ..... 161. - • ....... 16. -
•imur dola11ıiyle aaha • MHIDo 17'0, - • VarşOYI !4, -

muıtur. 

2 - Eksiltme 13 - ~ene! - 935 Cune s6Dii saa 16 da 
idare merkesinde tefler erciimeui nele pprlaeaktır. 

3 - Elmiltmeye aireceld-, mankkat teaüaat olarak Tm h 
getirecekler ve ihale kime yapılır sa bu miktarı iSOO liraya n.111 
edecektir. 

4 - Bu buausta bazırlanmıt olan prtnameyi ıörmek Ye la
mamlayJCı malGmat almak iatiyen leriD idare leYumı bölGmhe mil-

. Bununla beraber Alman * BrlikH' 84, - • Bıadapeşre H -

~ .. -1. 1- et}' Jd .., • AttDI U, - • Btlkrq lt, !!O • rl 
:.._::-::l~ ~ .,aYV 1 0 ugun.u • Ceuenr ~u .• • Belgrad ~4. - .... .., lttanlNI le:vazmı imi iğine 
~~W:ir. ~- h-tl~..Jıı912 • SofJ• •ı>. - • Yobü•• M. - tialtrttr ~- '10 ~ 

• • • racaatlan. (7421) 

~ bdar ıpor ruhu hikimdi Ye • A....-. 'H. • A1W • "co: .ı.: • 'a • Prıı 96 _ * Mecidiye !!3, _ Irk pirinç 18/12/935 pazartesı 
taraf, çok iyi oynadılar. Birin- I • Stolıholm 3:t. -· • Buuot !3ı; - ı günü aaat 15 de Tophanede sa· 

ti laafthayımda İngilizler bir gol Çeklter 

1 

tınalma komiıyonıunda kapalı tık ekıiltmeıi feshedilen ve muhammen bedeli (22725) lira 
~Mılar Ye bütün seyirciler tara- • Londrı 619, • Stothlırı 3. r2 - zarfla almacaktır. Tahmin be • olan 32 kalemden mürekkep ı~f JU ıhanui, etajsli ve etajenia •ıı ı 
,...._.. alJntlandılar. Buna kartı • Nnyor• o.79n • Vtyaı: 4.H54 deli 26400 liradır. llk teminatı maaaaı, telıraf makinesi mam.uı, orta maauı, etajerli ~ mıiıbaw 

1 b • Paı ls ı t.06 • Madrtd 5.8lM6 
nar ir mulrabelede bulun- * Mıtıno 9.ıını • Rerllı ı,97Jj 1980 liradır. Şartnamesi 132 ku muuı ye etajsi; k~in, telefon etajeri, dQSJ&, kurıun, 1anım. .. 

~ için bir hayli uğrathklan ' • ernııse 4.70- • VırşoY1 4,tt60 ruf m11kabilinde verilir. 1atek • bonöman karneleri Ye ihtiyat bilet, eczane için iliç dolapları, Mlldal-
.._.de muvaffak olamadılar. ikin- • Alin• ~stô9 •Batta~ 4.:wm !ilerin kanuni veaikalarile be· - ıefdo'·tren, e-•-, imdadı sıhhi ıamd•n. &let •• mektap •ncbW.. 'i L-•- • C'ennıe 1.4596 • Blitres 101.19t5 ~_, Tnl& __, 

""11AJDDda lnıilizler birbiri •~ , SofJ• 64,997~ • neı~ '4.85~ raber teklif mektuplarını ihale rı, tahta kiirt atacaiı, 2 ve 5 metrelik tahta rampa, fl.ÇI rampuı. OM 
~.4118iki JOl daha yaptılar ve ıol- • Amıterdanı ı.11116 • Yolıohamı "·76 saatinden bir saat evvel komu· tahtası, etiket levbau, 4 metreHk tahta merdi•en, tah\a apk altblr. 

• Praı 19.IOSll • MostOt'• IOM:l 7!' " .. 
saynrnı üçe vardırdılar. yona vermeleri. 292,, "7462,, laburatuvar için çabpna, ecaacı için çabıma ve ecwı J&a -·~ 

Almanlar, bütün ıayretleı;ne 1
"' ___ E S H A M ---'ill ------------ 20 _ ız - 1935 Cuma aünü ıaat 15,30 da kapalı zarf utali U. Aaıt 

hL- il Is Bankas 9.8~ - franıvav 9.-
~ bir feJ yapamadılar. Fa- A111dotıı ~uo • Çtmeırto as uo VlldJdar lld11ei Sulh Hukuk Malı - karada idare binasında satın alınacaktır. 
~. sonuna kadar çok iyi oynadı- j Rııı 2 ıs Oayoa neı -.- "-'niılden: Bu ite ıirmek istiyenlerin 17 04.38 liralık muv•lrkat 11 ı • 1 
"'° Şlr. HaJFlye ıs.- ~art neı - . - Beylerbeyinde Bostancı Abdullah vermeleri ve kanunun tayin ettiji veaikalar ve tekliflerini a,ai ... 

n....,_ b" · • ik Merttı Bantuı 61·11!! Rılyı -. - ağa mahallesinde Kısıklı caddesinde ~-~::"~ • ıttıiı zaman i takım ll. sr1ona -.oo Şart ra. eaı -.- saat 14,30 a kadar komisyon reisli iine ftlmel.-i lblmmr. 
~ ellerini 1a1nimiyetle Bomoıuı 8.~ rııcıoa -.- 60 •Yiiı evde oturan ve akıl lıutalı. Ba i- ait •• ..... ameler Anka rada malzeme daire9iade w .... 
'11..:...._I laUk zlar tah vUler tına müptell olduğundan muhtacı ..- ~.... ..... 
_ ~ ar; hakem, Almanları çok - ra - - ..1-----cla T-·llum" -e ıe-'- mu" dürlümi .. cle --•a olarak M .r.__., vasi bulunan lanaail Hakkı'ya aynı qac.,_,. ~ • ._ •- ..--
;.~ opadıklanndan dolayı teb- • ıtalTilıt Ror.l ı!l.r,n f.lektrtk -. - d ..,, --L.&- ..J;_. (7171) . 
·~ . ıı u,.-ıs r, .. ~ ıı.1o evde oturan kız kar eşi Hüsniye lJS. ma&ULlllD'" 

9tmittir. • . _ ili 73.8'1 Rıhtım ı ı - küdar ikinci sulh Hukuk mahkemesi. 
al bu•r&&aDahllt 1 99 - • Aaadolu 1 44 00 nln 2 - 12 - 935 tarih ve 150 No. lu Muhammen bedeli 12125,20 lira olan muhtelif eb'atta ajas rn•·· 
ıuaçtan &onra ttr111ı tat1kru• 9~--· • Anıdotıı 11 44-00 kararile usi tayin edilmiş olduğun • rondela ve cınıpilya 6 - lkincika nun - 1938 Puarteli ıüal auııl 

•--•• 4 (K ) 1 · 19t8 A M ıo. Anadolu ııı ı,40 •-AL ~m, urun - qıJiz - SıYH·Emıram 9,, •Mtıwesın A 47'.3~ dan bu hususta itirazları olanlann 15,30 da kapalı zarf uıulü ile Ankara idare binaamda satm almacall-
~~maçı büyük bir ıpor tUhu ~iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiii&iliiiiillliililliiiliiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiill: on gün zarfında naahkemeıaize mira. 
~ OJ&DDUf ve netice Berlinde ı .. -----.----.----. caatla itirazlarını dermeyan eyleme • tır. 
~-- •- L-- ...._ ___ .._ ,,___ lerl ilan olunur. (V. No. 11607) ._..... .... ,ılanmııtır. &; ... .__. "'"-

Bu ite girmek iatiyenlerin 90 9,39 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiji vesikaları ve tekliflerini ayni ıün saat 14,30 a 
kadar komisyon reiıliğine vermeleri limndır. 

. tGnkü Alman takımı ciJden Takvi 5 L ıanun 6 L KAnun 
'ti =-===-======P Ramazıuı t O Ramazan L. ~ıt, fakat futbol üstadı 

OOn dol'Ufu 
GUn bab§ı 
Sabab IWDUI 

Otl• namazı 
lklndlllamUI 
Alqam ııamaza 
Y&tm namam 
lmak 

Yılm geçea dll:ı.tj 
Yılm kalan SflDlert 

709 
16,41 
6,11 

12.()4 
14,!8 
16,41 
l8J9 
5.24 
341 
25 

7,10 
16.40 
6,11 

1204 
14,28 
16,40 
18,19 
525 
342 

24 

~~ takımına kartı üstün bir 
~ elde edememiıtir. Gazete

~-:s tabılarla nebceleri bil
a:ı:....ı -:- ve her teJden evvel in -
••........m a&terdikleri iyi kabulü 
1-tclettilrten ıoara talamlannm 
~ll6hiyetini ıerefli bir mailiibi-
~Jlllaktadırlar. ..... ____ .._ __ ..._ __ ~ 

l l LAN 
.._:ıa•balda Kapalı çarşıda astarcı 
-...:: 13 - 14 No. Ju deri imali.tha. 
Jat •ttcut bUeOmle makina a . 
~ ""-tr sahipleri Ahmet n 
tt)a Mrader1erdea aabn aldıfrm 
"'-1c etle llaktr makinelerde hir gtna 
--~ lltflkJerl bulunanlann Uç gün 
,~da Sirkecide Ttlrkfye hanında 
....__ t lhaan MukbDle 'hana mftraca. 
~ lla o1anor. (V. No. 1155') 

Baıırcllarda U No. da 
AllSamU 

Sııltanahmet birilaci Alh lutkulc 
mahlcemesinden: 
İbrahim oğlu Mustaf~ Demir Top. 

hanede Ltilecllerde 17 No. lu mağa. 
uda perakende keresteci Ahmet 
LGtff aleyhine haczin f ekkf hakkında 
açtığı davada: 

Müddeaaleyhin filhal ikametplu 
meçhul bulunmasından dolayı 20 gün 
müddetle ilinen tebligat icrasına 

mahkemece karar verilmiş bulanma. 
sma binaen muhakemenin muallak 
balundutu 25 - 12 - 935 çarşamba 

lstanbul asliYe altıncı hukuk mah • 
kemesinden: 

Ahmet tarafından karısı Sultanah. 
met kuru balık haınam sokak 9 No. lu 

Şartnameler paruız olarak Ankarada mabeme daireeincfe• 
Haydarpatada Tesellüm ve sevk müdürlüjüaden daiıtılmaktadır. 

(767&) 
evde iken ikametgahı belli olmayan --------------------------
karı.sı Hayriye aleyhine açılan boşan. 
ma daVBSJnda: ikametgarurun meçhu. Yozgat ilbaylığından: 
liyeti hasebiyle dava arzuhalinln on Yozgat Memleket hastahanesi için fazla miktarda kaıyoia, ,.. 
gün zarfında cevap vermek üzere ve tak, battaniye ve mefl'Uf&:t levazımı satın alınacaktır. 2 - Klnunu
on gün müddetle ilanen tebliğine ka. 
rar Terllmlş ft arzuhalin bir ntlôul aani- 936 saat 14 de Daimi Encümen buuriyle ibale edilecell• 
da mahkeme divanhanesine talik kı • den taliplerin izahat almak •e terait.i öjrenmek üzere y oaaat, A. 
lmmış olduğundan 935/ 1369 dosyasına kara, lstanbul Sailık Direktörlüğüne müracaatlan ili.n o111m1r. 
ilan tarihinin ferdasından itibaren on (3548) (7194) 

dnu~ndau~pnrllm~l~umu -~----------------~-------~ 
tebliğ yerinde kaim olmak üzere illn · h 
olunur. (V. No. 11611) I L A N Şermin terzi 8Delİ 

J"edinei icra memıırlulunöan: Taklitle rop, manto. tan•lu 
günü saat l v.IU öa Suiianahmet bi • 
rinci sulh hukuk mahkemesine gel -
mesi aksi takdirde muhakemesine gı. 
yaben bakılacağı illn olunur. 3.12.9!l5 

(V. No. 11909) 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine Sultanbamam CaıncıMp haa _. 
karar verilen Kocaeli Halk Bank381 mara l birinci katta. 
hisse senedatı 10 - 12 - 935 tarihine ----
tesadflf eden Sair sfinli saat 10 dan tinden talip olulana .... ..... 
11 re kadar birinci afık arttırma su. hazır bulunacak ıaennll'- .... • 
retile bora önünde paraya çevrilece. atlan Uln ol11nar. ~v. Ne. lMIİ). 



ABONE ŞARTLARI: 
. .... 8 .,,. • il ""* --&lemleketımbdl 760 t :lO <ıJ6 110 

Yabancı :,•erlere 13~0 n~ 400 160 

Poata blrllğt.ne \ 
1800 ~~ "ı(llJ lAC. 

gtrmiyea yerlere} 

l'Ur klyenln ber posta merke%inde KUK U!'lıa atıooe yazılır 

YAZI VE YONETIM YERi : 

latanhul, *'ltkara c&ddeal, t \ A K l"I yurcJuJ 

\ ldMe: ~4370 

l'eıerıır ı ~Yazı l:şlerl: 21413 

Telgrıu •t1reı:t: Kl ' UPN IFh•rıNıl 

ı•nıotA ıcuımru No. 411 

,,,11 .. 11111' ' 
ıı ı 11111 ıııırıı 11111ıııııır11111ıımıı 11111ııııııı 111111 ınııı 1111 ıııııııı 11111 ıı11 1ıı11111 ı ı ııııı 111111ıııııı 111111ıııııı 111111 ıııııı 11111 ııı1111 1 111 ııııııııııııııı•••ııı11ııtııııı11111ıııııı111111ııtıııı11111ıııı ı ıı111111ııııı ı 111111ııııııı11111ııt111111 1 11ı ı ıııı111111 ıııı11111111ıı11 11111111ııı1111111 1 1ııı11111 11 1 ııı111111 1 1 1 1ııııııı 1 11111 ıııı ıı 111111ııı ıı111111ıııııııı 1 1uıı11ıı11 11 1ıııı 11 ııı1111ıı 11111 ııııı 1111' 111 1111ııı 11 • 111111 

. (UPONLU VADELi MEVDUAT 

" 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKAS I 

3011ıı1935 vaziyeti 
AKTiF PASıF • 

-\lıın ,aıı ı.ilu,.ram lb.5J9,641 ! L. 23.264.377. 24 
Hanknot ................................. " b.4.i9 88? -
ClaKlı" ................................ ....... ~ 04-1.386. -

Lira 

Sermaye .......................... . 
• lhmaı akçe~ı · · 

:lO 348 u50 24 
lete,, l! ltek ı f enknot!ar 

Cahildeki Muhabirler . 

für\.: !ırası ............................. L. 567 .:J48.29 56:' 348 '29 

Der ııhtr t'dıleıı eH;ı • ıı a il\• ' 1 !"8 i 4 ö.~lı. -

l\an•ınun " \t' ~ ırıt:• m,.ddı- · 

t •riçtekl Muhabirler : 
Altın San kilogram 4.401,263 1. 6.190.;"42.16 
~ !tına tahvili kabil Serbest dövizli' ~. 6492.149. 74 1268~89190 

lerıııt' ıev fi ;m h :ı1tn c- tanı 

lınd~n \'ıı i retli'"' 

1 >eruhıc edıl t' n "vra , na tı\ • 

lıı 0\1\'e~ · • . . .......... .. 

10801 5; ~ -

14:' 946 985 

L r• 
o:' ı :; oao.ıll- 61 ı ~6.:so. 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edilen enakı naktiye 'I 

1\ ar ~ıh~ı ıanramen altın ol.ı.r a ı. 

ıeun·ült' ilh etC"n \ azt'Jikn 1. l-t.G00.000. 161 945.<:s$ " 
arşı fığı L.I 58.748.563.-
Kınunun o \ 'C 8 iner mad- 1 

delerinc> re~ıikan. fl:ızint' cara- 1 . IOBOl.S78 _ 147.94G98:i _ 
tı ııdan vak• tedıva ı · ' · 

Senedat CUzdanı : 
EI:ızine bonolan ............ ............ ı L. 1 820.000. -
ficar! senetler ....................... .• 22 468.61091 

Eaham ve Tahvlllt CUzdanı ~ 
{ Deruhte edilen evrakı nak

A l tiye~in ka.rşılığı esham Te 
tıhvıl~t l ıtibarl kıymetle l 

. 31.721.706.73 

24288.61091 

B ) Ser bcsr Esham n Tıbviltt 4.429.062 85 36. ı 50.769 58 

A ltın \ e döviz üzerine uıns 33.104.53 
f ahvil i t üzerine avans 5.001.053 96 

H lasedarlar· ................................... : ............... .. 
muhteelf 

YekGn 

5 0341."8 49 

4 500 000 -
14 351 3 71 60 
~75.870.786 Ol == 

TUrk Lirası Mevduatı = 

VaJe~i 1. ............................. . 
Vadclı ............................ . 

1c~~>C)8.1 1..1 2 
4 

l 6.1i39 831· 

ıDövlz Mevduah : 
Vadc<i1 ...... · · .......... 1 12 :l6.1 ,ı;.Qg 4:i 
Vadeh ........... ·- .. ....... ~ 181.:' i 0 2 1 ------

Muhtelif 

YekOn 

2 ~art 1933 tarihine' en itica. en 

'-----' •_t_a_n __ b_u_ı __ e_._ıe_d_ı_Y_•_•_• _ı_ıa_n_ı_a_r_ı ----' =-,_r•· •R•mm:===r-~:.::::~:::~ hNa•d•d•I •y•U•z•d•e•5•1•·•2•• ~:;~:;:.e•c.livila•n•s•v•i.F~2•d•e•4•1•~ .. 
Dütkünler evi için lizmı olan Çukurova markalı 7000 metre A- H En mükemmel portatif ve sabit 1 

merikan bezi pazarlığa konulmuıt ur. Bu bezlerin hepsine 1890 lira ii K •erill"t ~deS 
bedel tahmin olunmuıtur. Şartna m esi Levazım mudiirlüj9nde sörü- il ~ ~ 
lür. Pazarlığa girmek istiyenler 10 - 12 - 935 Sair günü saat 15 de ij 
ı42 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle beraber Dai- ji 
mi Encümende bulunmalıdır. (7453) !! 

li 

Yazı makinel ı 
Emsalsiz fiatlarla 

ZİYAEDDİN SAİD 
Fındıklı 13 üncü mektebin 

bahçesine dikilecek 

:: 
ı: 
:: Galata • lıtanbul 
ii Anadolu ıehirlerinde acentalar 

anıt il 
illllmmı ................... llİİ 

aranıyor. 

Ketif l>edeli 2462 lira 24 kuru§ olan Fındıklıda 13 üncü mek
tebin bahçeıine dikilecek anıt inıa sı açık eksiltmeye konulmuttur. ..•••••••••••-
Keıif evrakı ıartnamesi ve bu ite ait diğer evrak levazım müdürlü- Deniz y o 11 a rı 
jünde görülür. Eksiltmeye girmek istiyenler 1500 liralık buna benzer 
it yaptığına dair İstanbul Bayındır hk direktörlüğünden tasdik ettiril- i Ş L E T M E S 1 

Aceateleri: Karakiy - J[i,rlbql 
mit ehliyet vesikası ve ı85 liralık muvakkat teminat makbuz veya Tel. 42.'M2 • Sirkeci IHlllrdar zade 
mektubiyle beraber 6 - 12 - 935 Cuma günü saat 15 de Daimi en- --• Han telefoa: 22740 ---
cümende bulunmalıdır. ( 7 464) 

Mersin Yolu 
Dütkünler evi için lazım olan 100 ton Tüvenan maden kömürü ERZURUM vapuru 5 birin· 

açdt ekıiltmeye konulmuttur. Bu maden kömürlerinin hepsine 1056 cikinun PERŞEMBE günü ıa· 
lira bedel tahmin olunmuftur. Şartnamesi Levazım müdürlüğünde at 11 de PAYASA kadar. 
aörüliir. Ekıiltmeye girmek istiyen ler 2490 No.lı arttırma ve eksiltme u 7658 
kanununda yazılı veıika ve 80 liralık muvakkat teminat makbuz ve- ı•----------·--'-' --• 
ya mektubiyle beraber 6 - ı2 - 935 Cuma günü saat ıs de Daimi 
Encümende bulunmalıdır. (7325) 

Sarayl>urnunda Y edeJiçiler köıkü 
sokağında 800 metre murabbaı çi
roz kurutma yeri 936 seneıi Hazi
ranın sonuna kadar 
Fatih Çarpmba caddeıinde Cedit 
Abdurrahman Ef. medresesinin 10 
No.Iı odası 936 ıenesi Mayıı sonu
na kadar. 

)enelik muhammen 
kira11 

20 

36 

Muvakl<at 
teminatı 

· ı ,so 

2,70 

1 rabzon Yolu 
ANKARA vapuru 5 birinci· 

kinun PERŞEMBE günü ıaat 
20 de HOPA YA kadar· "7659,, 

lskenderige yolu 
postaları 

Görülen lüzum üzerine Is· 
kenderiye yolu po&talan mu· 
vakkaten tatil olunmuftur. Sa· 
lı günleri kalkacak postalar iz
mire kadar gidip perıembe 

günleri lzmirden dönecekler

Şeker . Fabrikaları 
.. Anonim Şirk tinden , 

Eskitehir Şeker Fabrikasından ve lzmit yoliyle denizden 
1936 senesi zarfında lstanbu la getirilecek tekerlerin nakliyesi 
21 llkkanun ı935 Cumutesi günü saat 11 de Şirketin lıtan
bulda Bahçekapıda Tat Handaki bürosunda kapalı zarf uıulile 
talibine ihale edilecektir. 

Şartname ve tafailai. Şeker Büroıundan alma bilir. 

Enkaz Satışı 
Herekede Hereke fabrikası amele binalarından 46 metre 

boyunda ve 7.65 metre enin de iki katlı ve 33 odalı ahfap bir 
bina yıktınlarak enkazı satılacaktır. 

Taliplerin Birinci Vakıf Hanında Asma katta F eshane Şir
keti merkezine müracaatları ilan olunur. 

Maliye Vekaletinden: 
Eıki Gümüt Mecidiye ve akıa mının ı - Şubat - 936 tarihinde' 

itibaren her hangi bir kıymetle mü badele vasıtası olarak kullanılall'r 
yacağı ve bunun hilafında hareket edenler hakkmda da takibat yt' 
pılacağı 2257 No.lı kanun mucibince ilin edilmi§tİ. 

Müddeti hitamına az bir zaman kalmıt olmasına mebni hallıf 
mızın elinde mevcut bulunan eski gümüt paraların gerek vergi bo~ 
larına tediye edilmek ve gerekse ilan olunan fiatler üzerinden telr 
dil ettirilmek için Malaandıklarına müracaat etmeleri tekrar ilan olll" 
nur. (3524) (7627) ,,, 

Jandarma ğenel komutanlığı Ankara 
satın alma komisyonundan: · 

ı - Bir metresine 42 kurut fiat biçilen 51939 metre evsafııt' 
uygun yatak kılıflık bez kapalı zarf usuliyle ekıiltmeye konulınutt~; 

Yukarda senelik muhammen kira11, muvakkat teminatı, kira fi 2 - Eksiltme 16 - 12 - 935 Pazartesi günü saat ıs de Gell 
dir. "7686,, 

müddetleri yazılı olan mahaller kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık ill•••••••••••• .. Komutanlık kurağında yapılacaktır. llk teminatı ı636 lira 8 kuf11f 
arttırmaya konulmuıtur. Şartnameleri Levazım müdürlüğünde görü- Hususi F esefe ve Edebiyat tur. 
lür. Arttırmaya girmek iıtiyenler hizalarında göıterilen muvakkat l Ek iJt' dersleri 3 - steklilere f&rtnameai Ko mis.yondan paraaız verilir. .•dl 
teminat makbuz veya mektubiyle beraber 10 - 12 - 935 Salı günü ıı 

5 d D E d b 1 1 d ( ( 5 Bl·1• Alnlall J) ı·ofeso"ru·· , en çabuk meye girmek istiyenlerin kanun ve ıartnamede .yazılı belgeler iç• 
ıaat ı e aimi ncümen e u unma ı ır. B.) 74 7) ı JıO" ve en cezri usullerle almanca, bulunacak teklif mektuplarını ekıi itme vaktinden bir ıaat evve 

3 üncü icra mnnurluğundan: i•••• Dr. Ihnn Sami fransrz:ca, ingilizce edebiyat ve miıyona vermit olmaları. (3486) (75630 
~ı - ıı - 3:; ta rih ve &US No. ıu felsefe dersleıi vermektedir. Üc-

nüshanızın ~on sahffeııtinin son sü tu . 6ksilrilk şurubu ret çok elverişli dir. Adres için ga· Devlet demiryollarından: 
nunda UçUncO icranın Emniyet san . Oksürük ve n efe~ C' ar:ııı bo~mıca zetemize başvurulması . . i1'a--

'.J•~na alt fJAnında dosya No. su ., ,1 L D. D. - 84 numaralı Gidi~ - Dönüt yolcu tarifesinin Birınc , 
-.• cı .,.. ,-e kızamık öksürükleri için pes: te· Jıl 
1975 olması lazımgelirken 34/ 19:l:l sirli ilA çtı r. ı fe r eczanede \'e ,-eza Sahibi : ASIM US _ Vakıt matbaaıı• nun 935 sonunda bitecek olan mer'iyet müddeti Mart 936 sonuna 
)·azılmıştır. Tashihen ilan olunur. depolarında bulunur. _ .. Nc~riyat direktörü:R cfik Ahmet Seveng;; I dar ve ayni tartlarla üç ay daha uzatılmııtır. (3534) (7625). 


